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Výňatek ze zásad,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
pro rok 2018
na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Výňatek má pouze orientační účel. Platnost má pouze plné znění zveřejněné
ministerstvem zemědělství pod Č.j.:43252/2017-MZE-17251

Část A.
Obecné podmínky
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 1, § 2 a § 2d zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky č. 71 ze 4. schůze konané dne 19. prosince 2017, vydává Zásady, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zásady“).
1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí:
a) dotaci lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel“), která splňuje níže uvedené
podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých programů. Žadatelem může být
rovněž subjekt, který bude dotační prostředky administrovat jiné fyzické nebo
právnické osobě, tj. uznané chovatelské sdružení, oprávněná osoba ve smyslu
zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, apod., pokud je uveden u jednotlivých programů,
b) žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území
České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České
republiky,
c) žadatelem nemůže být subjekt, jehož pozemek, na který je požadována dotace, se
nenachází na území České republiky,
d) žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, organizační složka státu, subjekty v působnosti Ministerstva
obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj (pokud není u jednotlivých
programů uvedeno jinak). Žadatelem může být Česká zemědělská univerzita v
Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Krajské školní hospodářství České
Budějovice, Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a
ekologie, Vodňany, školní podniky, statky a školní hospodářství poskytující
praktickou výuku žákům ve skupině oborů – 29 Potravinářství, 41 Zemědělství a
lesnictví a 43 Veterinářství,
e) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo
na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného
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a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci
či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, dotaci z jiných rozpočtových kapitol státního
rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního
samosprávného celku a fondů EU (pokud není u jednotlivých programů uvedeno
jinak),
f) o poskytnutí dotace rozhoduje MZe na základě žádosti (dále jen „žádost“),
g) žadatel dokládá v žádosti o dotaci své identifikační údaje dle závazného vzoru
uvedeného v příloze včetně čestného prohlášení a dále údaje a informace uvedené
u jednotlivých programů v odstavci „Obsah žádosti" a v příslušných tabulkách.
Žadatel je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě.
Výpis z obchodního rejstříku (případně jiný doklad o registraci k podnikání ve
vztahu k předmětu dotace), doklad o vlastnictví nemovitosti podle katastru
nemovitostí, výpis z LPIS, výpis z IZR je možno doložit výpisem pořízeným
dálkovým přístupem, na kterém žadatel svým podpisem potvrdí správnost
uvedených údajů v souladu s bodem 2. a),
h) veškeré přílohy žádosti, které žadatel potvrzuje svým podpisem, se dokládají
v originále. Další přílohy dle specifikace jednotlivých programů se dokládají v kopii,
pokud u jednotlivého programu není uvedeno jinak,
i) pro objektivní posouzení žádosti si MZe (popř. SZIF na základě pověření) může
vyžádat doplňující údaje a doklady, a to kdykoliv v průběhu řízení, k čemuž žadateli
poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3 rozp. pravidel).
j) žádost se podává samostatně za každý dotační program a za každý předmět
dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 3.a., 3.b.,
3.i, 9.A.b.1.-3., 10.D., 19., 20.A., 20.B., 20.C. kde žadatel podává jednu společnou
žádost na všechny uvedené předměty dotace a program 10. E., kde žadatel podává
samostatnou žádost na každý podprogram) na příslušné pracoviště Státního
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby)
a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). Žádosti za programy 13. a 18. (dále
jen „DP v gesci odboru potravinářského“) se podávají na odbor potravinářský MZe
v Praze a za dotační program 23. se podávají na odbor živočišných komodit MZe
v Praze.
Přijímání žádostí je zahájeno v roce 2018, dnem začátku příjmu žádostí nebo
nabytím účinnosti Zásad viz tabulka příjem žádostí. K žádosti podané před
začátkem příjmu žádostí se nepřihlíží. Každou žádost doplní SZIF nebo MZe (DP
v gesci odboru potravinářského a DP v gesci odboru živočišných komodit) datem,
hodinou a minutou přijetí a žádost zaregistruje. Trpí-li žádost vadami, vyzve MZe
(popř. SZIF na základě pověření) žadatele k odstranění vad; k tomu žadateli
poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě podle
předchozí věty, MZE řízení o žádosti usnesením zastaví (§ 14k odst. 2
rozpočtových pravidel).
MZe může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že
upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto
doporučení, posuzuje se následně upravená žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových
pravidel).
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Příjem žádostí
Začátek příjmu
žádostí:

Ukončení příjmu
žádostí:

Dotační programy

Od nabytí účinnosti
Zásad včetně

Do 15.10.2018 včetně

žádosti podávané
prostřednictvím příslušného
uznaného chovatelského
sdružení, oprávněné osoby
(2.A.)

Od 31.8.2018 včetně

Do 19.10.2018 včetně

8.F.

Od 2.10.2018 včetně

Do 31.10.2018 včetně

20.C.

Poznámka :
Žádosti budou osobně předány na příslušné pracoviště SZIF, odboru potravinářskému MZe
uznaným chovatelským sdružením, oprávněnou osobou, případně zaslány poštou s razítkem
pošty nejpozději ve stanoveném termínu.

U programu 1.D., 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g), 2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j),
2.A.e.2.k), podává žádost příslušné uznané chovatelské sdružení, oprávněná
osoba za celou sumu dotací příslušnému pracovišti SZIF dle adresy svého sídla
nejpozději do 15.10.2018 s výjimkou programu 1.D., které se podávají do
31.10.2018.
Jednotliví žadatelé o dotaci u výše uvedených programů uplatní své požadavky u
příslušných uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob, do 1.10.2018
včetně, u programu 1.D. do 14.9.2018 včetně, u programu do 15.10.2018 včetně.
a) u programu 3.a., 19.A., 20.A., 20.B. a 20.C. je nezbytné podat předběžnou žádost.
Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli poskytnuta dotace. Termíny podání
předběžných žádostí a další podmínky jsou uvedeny u jednotlivých programů
v části B.,
b) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout. V
případě zmeškání stanovené lhůty pro ukončení přijímání žádostí MZE řízení
zastaví usnesením podle § 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel,
c) MZe zastaví řízení o žádosti rovněž v případě, kdy žadatel neodpovídá okruhu
oprávněných žadatelů o dotaci podle těchto Zásad (§ 14j odst. 4 písm. b)
rozpočtových pravidel).,
d) zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, MZE řízení
zastaví, pokud v řízení nepokračují právní nástupci,
e) účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel.
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2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace:
a) žadatel, v případě poskytnutí finančních prostředků (dále jen „poskytnutí dotace“)
odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé.
Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí
dotace (dále jen „rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen oznámit změny
SZIF a doložit je. Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat
požadavek na objem finančních prostředků,
b) Požadavek na dotaci se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů (ne matematicky),
c) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil
nebo splní v rozsahu a do termínu, který je stanoven v rozhodnutí,
d) v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla
poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na
příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle
§ 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„rozpočtová pravidla“). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle
§ 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo
zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního
úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit MZe, útvaru, který
vydal rozhodnutí,
e) nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí
se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo příjemce
dotace na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce,
f) příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit podmínky nebo účel
dotace a na tento účel mu byla poskytnuta dotace, je povinen neprodleně
informovat MZe a navrhnout způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět, nebo
zahájí postup podle odstavce 2 písm. d) Zásad. V případě úmrtí příjemce dotace
bude postupováno v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku,
g) změny, které nastanou proti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, je příjemce
dotace povinen neprodleně oznámit MZe,
h) příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou
podkladem pro vydání rozhodnutí,
3. Poskytování dotací:
a) dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty
stanovené Zásadami. Žádosti u jednotlivých dotačních programů se
projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány na SZIF,
b) dotace přísluší žadateli, se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci,
c) dotace přísluší žadateli, který není podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst.
14 nařízení Komise (EU) č. 702/20141), resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise
(EU) č. 651/20142), resp. bodu (35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní
1 ) Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.
2 ) Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.

5

podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na
období 2014 až 20203),
d) u každého jednotlivého programu, kde je sazba dotace stanovena do určité
částky, MZe zajistí, že na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná sazba
dotace,
e) při poskytování dotací se postupuje dle rozpočtových pravidel a zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, s výjimkou ustanovení vyloučených podle §
14q rozpočtových pravidel,
f) při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními
Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES/EU,
g) dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven dosud
nesplacený inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem
h) plátce DPH může uplatnit nárok na odpočet daně z prokázaných nákladů
použitých v rámci své ekonomické činnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle
ustanovení § 72 až § 79 uvedeného zákona. Při uskutečňování ekonomické
činnosti se prokázané náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“) pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců. U nákladů
použitých mimo ekonomickou činnost se prokazatelné náklady hradí v úrovni
včetně DPH, pokud není u konkrétního dotačního programu uvedeno jinak,
i) pro účely dotace není uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný
zápočet pohledávek),
j) na dotaci není právní nárok,
k) finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním
vypořádání), vypořádání se zasílá poskytovateli dotace - útvaru MZe, který
vydal rozhodnutí.
4. Vydání rozhodnutí:
a) MZe vydává rozhodnutí, kterým:
- dotaci zcela poskytne,
- žádost o poskytnutí dotace zcela zamítne, nebo
- dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.
b) rozhodnutí se vyhotovuje minimálně ve čtyřech vyhotoveních, každé rozhodnutí
má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát útvar MZe,
který rozhodnutí vydal, z toho jedno rozhodnutí předá odboru účetnictví a
statistiky, jedenkrát příslušné pracoviště SZIF.,
c) finanční vyjádření dotace v rozhodnutí
zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů,
3 ) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.
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bude

uvedeno

v

částkách

d) jakékoliv změny vztahující se k rozhodnutí je nutno projednat nejpozději
do 60 kalendářních dnů od data obdržení změny od příjemce dotace a případné
schválené změny je nutno řešit rozhodnutím o změně rozhodnutí,
e) v případě, že je dotace poskytována subjektu, který bude dotační prostředky
administrovat jiné fyzické nebo právnické osobě, MZe vydává rozhodnutí pouze
tomuto subjektu. Tento subjekt vydává sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace
konečnému příjemci dotace, musí vést průkaznou evidenci o převodu
poskytnutých prostředků konečnému příjemci dotace a provádět jejich kontrolu.
Tento postup bude uplatňován u programu 1.D., 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g),
2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),
f) proti rozhodnutí MZe není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se
nepřipouští, Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153
odst. 1 písm. a) správního řádu.

5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje:
▪

název a adresu poskytovatele,

▪

den vydání rozhodnutí,

▪

označení příjemce dotace:
pokud je příjemcem fyzická osoba (dále jen „FO“):
jméno a příjmení (dále jen „jméno"),
datum narození a rodné číslo,
adresa trvalého pobytu,
pokud je příjemcem právnická osoba (dále jen „PO“):
název/obchodní firma,
sídlo,

▪

identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace,

▪

bankovní spojení příjemce dotace,

▪

účel, na který je dotace poskytována,

▪

kód a název programu/podprogramu,

▪

lhůtu, v níž musí být stanoveného účelu dosaženo,

▪

výši dotace:

-

celkovou výši uznaných nákladů, respektive výdajů, na účel dotace, které byly
nebo budou vynaloženy v příslušném roce (pouze u dotací, které jsou
stanoveny procentem nebo fixní částkou) nebo celkový počet přiznaných
jednotek (u dotací, které jsou stanoveny sazbou na jednotku),

-

procentní výši poskytnuté dotace nebo sazbu dotace na jednotku,

-

celkovou výši dotace,

▪

podmínky použití dotace a další ustanovení:
7

a) u dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku podmínku minimální
doby podnikání s dotovaným dlouhodobým hmotným majetkem,
b) u dlouhodobého hmotného majetku pořízeného s dotací podmínku,
že příjemce v případě jeho prodeje nebo darování dříve než je stanoveno, vrátí
obdržené prostředky do státního rozpočtu,
c) podmínky uvedené v Zásadách u jednotlivých programů, na které se vydává
rozhodnutí,
d) povinnost předkládat doklady pro čerpání dotace na příslušné pracoviště SZIF
v termínu uvedeném v rozhodnutí,
e) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,
f) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících
z rozhodnutí v rozsahu: jméno, příjmení a rok narození, (název/obchodní firma),
obec, kde má příjemce trvalý pobyt, (adresa sídla), výše, účel a podmínky
poskytnuté dotace,
g) ustanovení, že příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace,
dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZe,
SZIF, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dalším
subjektům, oprávněným provádět kontroly, do svých objektů a na pozemky k
ověřování plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace,
h) ustanovení, že příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí
dotace a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace ve smyslu zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
i) ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo
nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně
použité prostředky na příslušný účet MZe a může být zahájeno řízení o odnětí
dotace podle § 15 rozpočtových pravidel. V případě zjištění porušení
rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace
neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený
v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit
MZe, útvaru, který vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace,
j) ustanovení o případném vyčlenění z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace
podmínky méně závažné nebo uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně
závažná (§ 14 odst. 6 rozpočtových pravidel),
k) ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZe vyhrazuje právo
neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností,
opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě vázání prostředků státního
rozpočtu,
l) ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise zjistí, že dotační program či
podprogram není slučitelný se společným trhem podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy
o fungování EU a rozhodne o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZe právo
neproplatit stanovenou částku dotace,
m) v případě podpor v režimu de minimis informace o charakteru de minimis a
odkaz na nařízení na podporu de minimis uvedením jeho názvu a informace o
jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
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6. Rozhodnutí o zamítnutí dotace obsahuje:
- obecné náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu
- odůvodnění zamítnutí žádosti o dotaci
7. Rozhodnutí o částečném poskytnutí dotace a současném částečném
zamítnutí žádosti obsahuje:
- náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace ve vztahu k přiznané části dotace
- náležitosti rozhodnutí o zamítnutí dotace ve vztahu k zamítnuté části dotace
8. Změna rozhodnutí a nové rozhodnutí:
a) Na základě žádosti příjemce dotace může MZe rozhodnout o změně práv a
povinností podle § 14 odst. 4 písm. c) a e) – j) rozpočtových pravidel (zejména výše
poskytované částky, lhůta pro splnění účel, další práva a povinnosti).
b) Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které byla
pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím zcela vyhovět,
případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel. Takovému
rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 rozpočtových
pravidel (doplnění podkladů na vyžádání MZe, úprava žádosti na doporučení MZe).

9. Způsob účtování a poskytování dotace:
a) poskytnuté dotace se účtují v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními
metodami a daňovou evidencí,
b) příjemce dotace, kterému byla poskytnuta dotace ve výši určitého procenta
z nákladů (respektive výdajů), nebo fixní částka na činnost, která je předmětem
dotace, prokazuje v účetnictví výši nákladů (výdajů), vynaložených na
podporovanou činnost,
c) finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce
v souladu s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel, nebo dle usnesení vlády
ČR ze dne 6. listopadu 2002 č. 1084 o Způsobu převádění finančních
prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 a dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů,
d) v případě poskytnutí dotace k výsledku hospodaření vyjmenovaným
příspěvkovým organizacím lze o příslušnou částku dotačních prostředků
účelově zvýšit příspěvek na činnost formou rozpočtového opatření. V těchto
případech se dotační prostředky mění na příspěvek.
10. Kontrola dodržování Zásad:
a) v souladu s § 39 rozpočtových pravidel, v souladu s § 4a zákona č. 252/1997
Sb., v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
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mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, SZIF, Ministerstvo financí,
místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad a další subjekty
oprávněné provádět kontroly. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány
EU, zejména Evropská komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr,
b) kontrola může být prováděna ode dne zaregistrování žádosti, popřípadě ode
dne podání Oznámení o zahájení odstraňování sedimentu z loviště, jedná-li se
o dotační program 15.,
c) MZe nebo SZIF oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly (pouze u
kontrol prováděných kontrolními orgány MZe nebo SZIF),
d) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních.
Po jednom vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný příjemce,
kontrolní orgán a gesční útvar MZe,
e) v případě nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím oznámí MZe
rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho vyplývající objem
neoprávněně použitých prostředků místně příslušnému finančnímu úřadu.
V případě pochybení MZe nebo příslušného pracoviště SZIF při poskytnutí
dotace a po vyplacení finančních prostředků se neoprávněně použité
prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe tyto prostředky odvede na
příslušný účet finančního úřadu. Jestliže byla poskytnuta dotace na základě
nepravdivých údajů, které nebylo možno zkontrolovat, vrací příjemce dotace
poskytnuté finanční prostředky v běžném roce na účet, ze kterého byly
poskytnuty, v následujících letech na příjmový účet MZe. MZe v běžném roce
tyto prostředky může použít v souladu s rozpočtovými pravidly.
11. Závěrečná ustanovení:
a) MZe předloží analýzu vynaložených prostředků na dotace Ministerstvu financí
do 26.4.2019,
b) MZe je povinno zaslat Ministerstvu financí podklady pro registr příjemců dotací,
c) MZe je povinno zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis a jejím
příjemci do centrálního registru podpor malého rozsahu, a to do 5 pracovních
dní ode dne poskytnutí této podpory,
d) MZe je povinno zaznamenávat do centrálního evidenčního systému veřejných
podpor údaje o veřejné podpoře poskytnuté od 1. 7. 20164 na základě nařízení
Komise (EU) č. 702/2014, č. 651/2014, pokynů Evropské unie ke státní
podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na
období 2014 až 2020, pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví
rybolovu a akvakultury (2015/C, 217/01) a to do 6 měsíců ode dne poskytnutí
této podpory,
e) pro poskytování dotace na genetické zdroje (dotační program 6.) MZe vydává
samostatné zásady,
f) MZe není oprávněno příslušný program či podprogram realizovat, pokud obdrží
negativní rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti dotčeného dotačního
programu či podprogramu,
4

Požadavek transparentnosti stanovený čl. 9 nařízení (EU) č. 702/2014, čl. 9 nařízení (EU) č. 651/2014 a body (128) až (132)
pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
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g) dotační programy a podprogramy 1.I., 1.R., 2.A., 3.b, 3.c, 3.d, 9.A, 9.F.e.,
9.F.m. a 9.H., jsou poskytovány v souladu s nařízením Komise (EU)
č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství
a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst.
L 193, 1.7.2014, s. 1),
h) dotační program 9.E.a 9.F.i. je poskytován v souladu s nařízením Komise (EU)
č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, (Úř. věst. L 187, 26.6.2014,
s. 1),
i) poskytování podpor v rámci dotačních programů v režimu de minimis (u
dotačních programů 1.D. profesionální včelař, 3.a., 3.e., 3.i., 9.F.m. (vztahuje
se k způsobilým nákladům 01 uvedeným v části B), 9.H (vztahuje se k bodům
b, c, d uvedeným v poznámce v části B) a 9.I., musí být v souladu s
relevantními nařízeními Evropské komise; nařízení jsou specifikována u
jednotlivých dotačních programů,
j) v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad
v průběhu roku,
k) od 1.1.2018 se nepostupuje při poskytování podpor podle Zásad, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě
§ 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, Č.j.: 42202/2016-MZE17251.
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Organizační pokyny
A. Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, kompetence pro poskytnutí
dotace a kompetence pro rozhodnutí o poskytnutých dotacích
1. Žádost o dotaci, včetně textové informace, hodnotící činnost, na kterou je požadována,
musí být zpracována samostatně za každý dotační program a předmět dotace, resp.
za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 3.a., 3.b., 3.i, 9.A.b.1-3, 10.
D., 19., 20.A., 20.B., 20.C. kde žadatel podává jednu společnou žádost na všechny
uvedené předměty dotace a program 10. E., kde žadatel podává samostatnou žádost
na každý podprogram. Žadatel svým podpisem potvrzuje, že všechny informace
uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom právních následků, které
v důsledku uvedení nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Dále svým
podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil se Zásadami.
2. Žádost o dotaci předkládá žadatel na příslušné pracoviště Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy
trvalého pobytu (u fyzické osoby) ve dvojím originálním vyhotovení. Výjimku tvoří
dotační program 13., 18. a 23. kdy žadatel podává žádost v jednom vyhotovení na
MZe, který žádost zaeviduje do podatelny MZe a IS Národní dotace
3. Příslušné pracoviště SZIF přijatou žádost zaeviduje do podatelny SZIF a IS Národní
dotace.
4. Příslušné pracoviště SZIF prověří žádost z hlediska formální správnosti v souladu se
Zásadami.
5. Odpovědný pracovník příslušného pracoviště SZIF se písemně vyjádří k žádosti z
hlediska formální správnosti, uvede další podstatné skutečnosti pro poskytnutí nebo
neposkytnutí dotace.
6.

Příslušné pracoviště SZIF si ponechá jedno vyhotovení žádosti. Druhé vyhotovení –
originál žádosti zašle s písemným stanoviskem podle bodu 5, gesčnímu útvaru MZe
odpovědnému za příslušný dotační program. Poskytnutí dotace je v kompetenci MZe.

7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá ředitel příslušného gesčního útvaru Mze.
8. Činnosti zajišťované SZIF a MZe jsou upraveny Dohodou o spolupráci mezi MZe a
SZIF.
9. Čerpání prostředků je možné od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. U
dotačních programů se stanovenou sazbou jsou finanční prostředky poukazovány na
účty příjemců dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. U ostatních dotačních
programů je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů, kterými se prokazují
náklady, příslušnému pracovišti SZIF. U dotačního programu 9.E. je čerpání prostředků
podmíněno předložením dokladů příslušnému pracovišti SZIF, které je po kontrole
předloží gesčnímu útvaru MZe a u dotačního programu 9.F.e. a 9.F.i. je čerpání
prostředků podmíněno předložením dokladů gesčnímu útvaru MZe.
10. U dotačních programů, kde je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů,
kterými se prokazují náklady, příslušné pracoviště SZIF po jejich kontrole vloží
relevantní údaje k platbám do IS Národní dotace.
11. Podklady pro platby, tj. soupisky vygenerované z IS Národní dotace předá spolu
s jedním výtiskem rozhodnutí o poskytnutí dotace na útvar plateb MZe příslušný gesční
útvar.
12. Odbor účetnictví a statistiky před poukázáním finančních prostředků na účet příjemce
rozhodnutí o poskytnutí dotace zkontroluje z hlediska úplnosti a správnosti údajů
plynoucích ze Zásad a ve vztahu k údajům zaznamenaných v příslušném software.
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B. Závazný postup pro předkládání předběžných žádostí o poskytnutí dotace, kompetence
pro poskytnutí dotace a kompetence pro rozhodnutí o poskytnutých dotacích
1. Předběžná žádost o dotaci, včetně textové informace, hodnotící činnost, na kterou je
požadována, musí být zpracována samostatně za každý dotační program a předmět
dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program 3.a., 19.A.,
20.A., 20.B., 20.C., kde žadatel podává jednu společnou předběžnou žádost na
všechny uvedené předměty dotace). Žadatel svým podpisem potvrzuje, že všechny
informace uvedené v předběžné žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom
právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých a neúplných informací
mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuje, že se podrobně seznámil se Zásadami.
2. Předběžnou žádost o dotaci předkládá žadatel na příslušném pracovišti SZIF dle
adresy sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby) ve
dvojím originálním vyhotovení.
3. Příslušné pracoviště SZIF přijatou předběžnou žádost zaeviduje do podatelny SZIF a
IS Národní dotace.
4. Příslušné pracoviště SZIF prověří a potvrdí předběžnou žádost z hlediska formální
správnosti v souladu se Zásadami.
5. Příslušné pracoviště SZIF si ponechá jedno vyhotovení předběžné žádosti. Druhé
vyhotovení – originál předběžné žádosti zašle gesčnímu útvaru MZe odpovědnému za
příslušný dotační program.
6. Činnosti zajišťované SZIF a MZe jsou upraveny Dohodou o spolupráci mezi MZe a
SZIF.
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Část B. 1. Společné vzory formulářů pro všechny dotační programy
Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru:
I. Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2018
Identifikační údaje:
1. Podací místo

2. Reg. č. žádosti

4. Celkový počet
listů

5. Datum a hodina
přijetí

6. Rozhodující útvar MZe

3. Otisk podacího razítka

7. Reg. č. žádosti MZe

8. Datum a hodina přijetí

Žadatel
9. Titul před
(FO)

10. Příjmení žadatele
(FO)

13. Rodné číslo

11. Jméno žadatele (FO)

12. Titul za (FO)

14. Datum narození

15. IČ

16. Obchodní jméno právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)
17. Titul před
(PO)

18. Příjmení zástupce právnické
osoby (PO)

19. Jméno zástupce právnické osoby (PO)

20. Titul za (PO)

21. Obec (město)

22. Část obce

23. Číslo popisné

24. Městská část

25. Ulice

26. Číslo orientační

27. PSČ

28. Okres

29. Telefon

30. Emailová adresa

31. Velikost podniku*) **)
M

32. Název správce daně (finanční úřad)

33. Plátce DPH*)
A

S

V

34. Datová schránka*)
A
N

N

Adresa pro doručování - nevyplňuje se, je-li shodná s adresou žadatele
35. Obchodní jméno (PO)/Jméno a příjmení (FO)
36. Obec

38. Číslo popisné

37. Ulice

39. PSČ

41. Číslo orientační

40. Telefon

Místo podnikání - nevyplňuje se, je-li shodné s adresou žadatele
42. Obchodní jméno (PO)/Jméno a příjmení (FO)
43. Obec

45. Číslo popisné

44. Ulice

46. PSČ

48. Číslo orientační

47. Telefon

Bankovní spojení
49. Název banky
53. V

50. Číslo účtu žadatele
54. Dne

*) hodící se zakroužkujte
**) M – malý, S – střední, V –
velký podnik

51. Kód banky

55. Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

52. Specifický symbol
56. Otisk razítka žadatele

pozn. tmavší pole musí být vždy žadatelem vyplněna podle FO nebo PO
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Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné
a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět,
pro který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek
z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU nebo dotaci
z rozpočtu územního samosprávného celku. Pro žadatele dotačního programu 17. platí
upřesnění čestného prohlášení v tabulce.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu není subjektem, se kterým bylo zahájeno
insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě,
že žadatelem je společnost s omezeným ručením vlastníků nebo společnost, v níž alespoň
někteří společníci plně ručí za závazky společnosti prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než
poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu za
posledních 12 měsíců.
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise
(EU) č. 702/20145), resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/20146), resp. bodu
(35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve
venkovských oblastech na období 2014 až 20207).
Prohlašuji, že vůči mně není v současné době vystaven inkasní příkaz v návaznosti na
rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem EU.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, kterým je Ministerstvo zemědělství, pro
všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných
informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se
Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací Ministerstvem zemědělství
pro rok 2018.
V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

5)

Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1.
Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.
7 ) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1.
6)
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Čestné prohlášení
Žadatel na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
čestně prohlašuje, že:
1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona
neexistují osoby s podílem v osobě žadatele*
existují osoby s podílem v osobě žadatele*
(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží
dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.)

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona
neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl*
existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl*
(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, doloží
dle platného znění zákona č. 218/2000 Sb.)

V

Dne

Podpis(y) statutárního orgánu

Poznámka: Vyplňuje pouze PO!
* Označte příslušnou variantu.
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Potvrzení zřizovatele pro příspěvkové organizace

Potvrzuji, že žadateli8 o dotaci
Identifikační číslo
(IČO):
na dotační program
Kód a název dotačního
programu
nebyl vyplacen finanční příspěvek v roce 2018 na stejný předmět činnosti, na kterou si
žadatel žádá v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro
rok 2018 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.

V ………………………………………………….
Dne ……………………………………………….
Razítko, podpis* …………………………………
zřizovatele příslušné příspěvkové organizace
*Potvrzuji, správnost uvedených údajů žadatele.

V

8

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

Vyplňuje pouze žadatel o dotaci, který je příspěvkovou organizací
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2. Dotační programy
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon
č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí
některá ustanovení zákona
č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb.,o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a
zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
Předmět dotace:
2.A.a. Podpora ověřování původu
Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným
uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem
ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a
dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení
DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9.2017do 31.8.2018),
podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty
plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením,
podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro
účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově
zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.
Subjekt:
uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat, do 70 % nákladů na analýzu
vykonávanou třetí stranou nebo jejich jménem s cílem stanovení genomické plemenné
hodnoty.
Předmět dotace:
2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen
vyjmenovaných hospodářských zvířat
Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle
plemen.
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do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, vedeného v PK
(dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením
ústřední evidence hosp. zvířat),
do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního
průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence
hosp. zvířat),
do 55 Kč na kus prasat, vedených v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu,
potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK anglického plnokrevníka
a klusáka (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 80 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK českého teplokrevníka,
slovenského teplokrevníka, moravského teplokrevníka, koní Kinských, českého
trakéna (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK ostatních plemen koní
(dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením
ústřední evidence hosp. zvířat),
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na předmět dotace u ostatních
vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Subjekt:
uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.
Předmět dotace:
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní
testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových
vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena
do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude
poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho
oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná
o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4 % z přiznané dotace.
- prasata,
 do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle kritérií PK) v KU v uznaných
nukleových chovech,
 do 2 000 Kč na jednu prasnici (plemene bílé ušlechtilé, nebo landrase) zařazenou
do tvorby superplodných linií (dle kritérií PK),
 do 200 Kč na jednu prasnici v uznaných rezervních chovech,
19

2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.a) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění
testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni
kontroly užitkovosti („Kritérium mladých koní“)
do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem
určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat.



Objem finančních prostředků maximálně 2 000 tis. Kč.
2.A.e.2.e) Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné
k provádění a zabezpečování KD u skotu, prasat v období od 1.10. 2017
do 30.9. 2018.
do 29 Kč na jedno změřené prase v nukleových a rezervních chovech
prasat – zkouška vlastní užitkovosti.



2.A.e.2.g) Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní
užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří pocházejí od
vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného
chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní
užitkovosti v období od 1.10.2017 do 30.9.2018.


u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní)
- do 3 000 Kč/kus,



u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace
s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi
-

do 4 000 Kč/kus,



u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní), které prokáží, že pochází z chovu
sérologicky negativního na PRRS
- do 5 000 Kč/kus,



u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace
s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi a které prokáží, že
pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS
-

do 6 000 Kč/kus.

2.A.e.2.h) Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových a
rezervních chovů prasat za testování kanců v období od 1.10. 2017 do
30.9.2018 podle metodiky uznaného chovatelského sdružení pro chov
prasat.


do 20 000 Kč/kus.
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2.A.e.3) Podpora testování
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských
zvířat
a chovatelským podnikům prasat.
- prasat, stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky
prasat
 do 600 Kč na jedno dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty,
 do 90 000 Kč za 1 prověřenou skupinu v roce.
Subjekt:
chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a
udržování genofondu zvířat.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.
Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.:
pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel,
tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho
majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované
činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého
a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace. Tento doklad
není nutné doložit u titulů 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),
c) u dotačního podprogramu 2.A.b – skot, prasata, koně – mohou žadatelé podat
maximálně 4 žádosti, na každé čtvrtletí zvlášť,
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
e) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH u podprogramů, kde se dokládají
prokázané náklady),
f) oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského
sdružení (§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb.), či chovatelského podniku prasat, je
vyžadováno pouze u žádostí, kde jsou podpory požadovány oprávněnými,
pověřenými, určenými osobami, nebo uznanými chovatelskými sdruženími;
vyžádané uznávací protokoly,
g) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního programu 2.A.
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Tabulka č. 1

Dotační program 2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Předmět dotace x) : ………………………………………………………………………..
(uvést číslo a název)
…………………………………………………………………………………………………..
Počet :.……………………………………….……………………………………………….
Sazba dotace v Kč :……………………………………………….… Kč
Požadavek na dotaci celkem :..………........................................ Kč
Předmět dotace xx) :…………………………………………………………………….….
(uvést číslo a název)
Náklady celkem:……………………………………………………………………………
Výše dotace: ….........................................…………………………. %
Požadavek na dotaci celkem: …..................................................... Kč
(v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit
žádost samostatně pro každý předmět dotace).
x)
v případě sazbové dotace
xx)
v případě podílové dotace

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Výklad dotačního programu
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Vyjmenované náklady
výkonnostních zkoušek

na

2.A.e.2.a.

a

2.A.e.2.b.

spojené

s pořádáním

Osobní náklady :
• Mzdové náklady pracovníků
• Sociální a zdravotní pojištění
• Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy
• Cestovné
• Ostatní osobní náklady (konkrétní položky nákladů jsou uvedeny na konci
výkladu dotačního programu)
Ostatní náklady:
• Náklady na pronájem pozemků, budov, zařízení a pronájem přístrojového
vybavení
• Energie (plyn, elektrická energie)
• Náklady na vodu a stočné
• Náklady na palivo (uhlí, dřevo)
• PHM, maziva, náhradní součástky a díly
• Náklady na telekomunikační služby a spoje
• Náklady na daně a pojištění (budov, pozemků, dopravních prostředků )
• Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, pozemků, budov
zařízení pro pořádání výkonnostních zkoušek
• Náklady na služby spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek
• Odpisy:

a

HIM - hmotný investiční majetek je samostatná movitá věc, případně soubor movitých
věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší
než 40.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.
HIM může být: budova, byt, nebytový prostor a stavby, pěstitelské celky trvalých
porostů, základní stádo, tažná zvířata, jiný majetek (např. technické zhodnocení,
výdaje hrazené námi, jako nájemcem, které tvoří součást ocenění majetku na leasing,
pokud dohromady s kupní cenou převýší 40.000 Kč), dále a podrobněji viz § 26-27
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Hmotným majetkem nejsou zásoby.
NHIM - nehmotný investiční majetek může být zřizovací výdaj, nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví
jako nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč s dobou
použitelnosti delší než jeden rok, dále a podrobněji viz § 32a zákona o daních z příjmů
č. 586/1992 Sb.
DHIM – drobný hmotný investiční majetek - cena menší nebo rovna 40.000, doba
životnosti delší než jeden rok.
DNHIM – drobný nehmotný investiční majetek - cena menší nebo rovna 60.000, doba
životnosti delší než jeden rok.
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•

Administrativní náklady a pomocný materiál k zajištění výkonnostních
zkoušek

Ostatní osobní náklady
Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na
základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a
peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního,
služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli.
Do ostatních osobních nákladů patří zejména:
1) odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 109,
odst. 5 a § 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů);
2) odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů v případech, kdy
nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli (např. odměny za posudky znalců,
odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, funkcionářům družstev,
zprostředkovatelům, členům zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny
a ostatní plnění poskytované žákům (učňům) středních odborných učilišť a
obdobných zařízení za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku, aj.);
3) odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů, apod.;
4) odměny podle předpisů o autorském právu;
5) odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů;
6) odstupné poskytované při skončení pracovního poměru;
7) odchodné;
8) částky, které zaměstnavatel refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě plnění
zahrnovaných do ostatních osobních nákladů;
9) odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku;
10) platy soudců.
Pokud žadatel uplatňuje u těchto výše uvedených programů ostatní osobní náklady,
musí být tyto vždy spojené s pořádáním výkonnostních zkoušek – platí pouze pro
dotační program 2.A.
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8. Nákazový fond
Účel:
podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz
hospodářských zvířat.
8.F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a
drůbeže
8. F. a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
Účel:
podpora vybraných opatření zaměřených proti rozšiřování chorob prasat souvisejících
s plněním „Ozdravovacího Programu od vyjmenovaných nákaz prasat“ (dále jen „OP
VNP“) schváleného příslušnou KVS SVS v souladu § 49 odst. 1 písm. b) zákona č.
166/1999 Sb.
Předmět dotace:
podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené formou
služeb (uvedených ve výkladu dotačního programu) spojených s prováděním opatření
zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat.

Subjekt:
chovatel prasnic podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě,
který provedl ozdravení od vyjmenovaných chorob prasat podle OP VNP v období od
1.10.2017 do 30.9.2018.
Výše dotace:
do 30 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnic.
Poznámka:
a)

b)

poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací porodní místo prasnice je
podmíněno dokončením naskladnění ozdravených míst zdravými zvířaty
minimálně v poměru 1 : 4 (na 1 ozdravené porodní místo prasnice – 4 ks
naskladněných zdravých zvířat),
předmětné vyjmenované choroby prasat: Brucelóza prasat, Aujeszkyho choroba
prasat, Klasický mor prasat, Vezikulární choroba prasat, Reprodukční a
respirační syndrom prasat.

Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.F.a):
a)
b)

identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
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c)
d)
e)

doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
vyplněná přílohová tabulka,
kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na úkony provedené formou
služeb (uvedených ve výkladu dotačního programu) spojených s provedením
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat (faktura
apod.) a kopie dokladů dokumentujících uhrazení nákladů, uvedené ve výkladu
dotačního programu (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti).

Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe dle předmětu dotace.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Účel:
podpora vybraných opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické
bezpečnosti související s plněním OP VNP schváleného příslušnou KVS SVS
v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
Předmět dotace:
podpora chovatelům prasat na částečnou úhradu nákladů na úkony provedené formou
služeb (uvedených ve výkladu dotačního programu) spojené s prováděním opatření
zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení biologické
bezpečnosti ve stájích určených pro příslušnou kategorii prasat:
a)

selata – od odstavu do 25 kg ž. hm., jejichž otec je zapsán v ústředním registru
plemeníků

b)

plemenné prasničky a kanečci ve věku do 8 měsíců, jejichž otec je zapsán
v ústředním registru plemeníků

c)

prasnice základního stáda

Subjekt:
chovatel prasat podnikající podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., v zemědělské výrobě,
který provedl úkony v souvislosti s ozdravováním od vyjmenovaných nákaz prasat
s cílem zvýšení biologické bezpečnosti podle OP VNP v období od 1.10.2017 do
30.9.2018.
Výše dotace:
do 1 000 Kč za 1 ozdravené ustajovací místo pro příslušnou kategorii prasat
Poznámka:
a)

b)

poskytnutí dotace na 1 ozdravené ustajovací místo pro příslušnou kategorii
prasat je podmíněno naskladněním zdravým zvířetem v souladu se schváleným
OP VNP,
předmětné vyjmenované nákazy prasat: Brucelóza prasat, Aujeszkyho choroba
prasat, Klasický mor prasat, Vezikulární choroba prasat, Reprodukční a
respirační syndrom prasat a Salmonelóza.

Forma dotace:
dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
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Obsah žádosti 8.F.b):
a)
identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b)
doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c)
doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d)
vyplněná přílohová tabulka,
e)
doklad o tom, že otcové naskladněných zdravých zvířat jsou zapsáni
v ústředním registru plemeníků potvrzený pověřenou osobou podle zákona č.
154/2000 Sb., pro kategorie a), b),
f)
kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na úkony provedené formou
služeb (uvedené ve výkladu dotačního programu) v souvislosti s ozdravováním
od vyjmenovaných nákaz prasat podle OP VNP v období od 1.10.2017 do
30.9.2018 (faktura apod.) a kopie dokladů dokumentujících uhrazení nákladů,
uvedené ve výkladu dotačního programu (výpis z účtu, doklad o platbě
v hotovosti).
Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle předmětu dotace.
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Tabulka č. 1

Dotační program 8.
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Počet ozdravených ustajovacích porodních míst prasnic ……………. ks
Požadovaná sazba dotace *:..………....……………………….….……. Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2018: .......………………………... Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací porodní místo

prasnic podle skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb
uvedených ve výkladu dotačního programu, maximálně však 30 000 Kč na 1
ozdravené ustajovací porodní místo prasnic. V případě výpočtu požadované sazby na
více desetinných míst, žadatel uvede sazbu maximálně na dvě desetinná místa
zaokrouhlená dolů.
Potvrzuji, že nejpozději k datu 30.9.2018 bylo provedeno ozdravení výše uvedeného
počtu ustajovacích porodních míst prasnic a bylo dokončeno naskladnění zdravými
zvířaty v souladu s OP VNP a toto naskladnění nebylo ani zčásti předmětem dotace
podle OP VNP schváleného KVS SVS v roce 2017.
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Potvrzuji, správnost uvedené požadované sazby od žadatele, na základě dokladů,
které jsou součástí žádosti.

za SZIF
(razítko, čitelně jméno, podpis)

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 2
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Dotační program 8.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Počet ozdravených ustajovacích míst prasat v ks
a)

selata ………………………………………………………………………… ks

b)

plemenné prasničky a kanečci……………………………………………. ks

c)

prasnice základního stáda………………………………………………… ks

Požadovaná sazba dotace *:..………....……………………….….……………… Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2018: …………………………………........ Kč
* Žadatel uvede požadovanou sazbu na 1 ozdravené ustajovací místo prasat podle
skutečně vynaložených nákladů na úkony provedené formou služeb uvedených ve
výkladu dotačního programu, maximálně však 1000 Kč na 1 ozdravené ustajovací
místo příslušné kategorie prasat. V případě výpočtu požadované sazby na více
desetinných míst, žadatel uvede sazbu maximálně na dvě desetinná místa
zaokrouhlená dolů.
Potvrzuji, že nejpozději k datu 30.9.2018 bylo provedeno ozdravování výše uvedeného
počtu ustajovacích míst prasat a bylo dokončeno naskladnění zdravými zvířaty v
souladu s OP VNP.
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Potvrzuji, správnost uvedené požadované sazby od žadatele, na základě dokladů,
které jsou součástí žádosti.

za SZIF
(razítko, čitelně jméno, podpis)

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Otisk razítka žadatele

Výklad dotačního programu
8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na služby spojené s prováděním
opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

mechanickou očistu a mytí tlakovou vodou stájí a jejich logických součástí,
zejména podroštových prostorů, oken, stropů i svislých stěn a vnitřního
vybavení stájí, dále též zásobníků, skladů krmiv, mícháren, skladů nástrojů a
nářadí,
čištění a desinfekce rozvodů pitné i užitkové vody,
desinfekci, desinsekci a deratizaci stájových prostorů, obslužných prostorů,
kejdového hospodářství, vstupních prostor, včetně desinfekčních van a brodů,
manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále též prostor používaných
obsluhujícím personálem s možným použitím desinfekčních, desinsekčních a
deratizačních prostředků nebo baktericidních zářičů,
zabezpečení objektu proti vniknutí nežádoucích osob, hlodavců a ptáků,
drobné stavební opravy stájí, zejména stěn, stropů a podlah,
rekonstrukci sanitárních zařízení,
bílení vnitřních prostor,
veterinární úkony a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů
a provedení rozborů vyplývajících z plnění požadavků OP VNP, týkající
se
zvířat i chovatelského zařízení.

Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které jsou předmětem pojistného
plnění na stejný předmět dotace.
Do nákladů nelze zahrnout ty náklady, které jsou (byly) předmětem náhrady
z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
8.F.b) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat
Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů na služby spojené s prováděním
činností zaměřených proti šíření vyjmenovaných nákaz prasat s cílem zvýšení
biologické bezpečnosti (úkony lze zahrnout do nákladů pouze, pokud jsou součástí
eradikačního plánu schváleného příslušnou Krajskou veterinární správou a nejedná se
o běžnou údržbu):
a) mechanická očista a mytí tlakovou vodou stájí a jejich logických součástí, zejména
podlah a podroštových prostorů, oken, stropů i svislých stěn a vnitřního vybavení
stájí, dále též zásobníků, skladů krmiv, mícháren, skladů nástrojů a nářadí,
b) čištění a desinfekce rozvodů zdravotně nezávadné napájecí a užitkové vody,
c) desinfekce, desinsekce a deratizace stájových prostorů, obslužných prostorů,
kejdového hospodářství, vstupních prostor, včetně desinfekčních van a brodů,
manipulačních prostor, kafilérních boxů, dále též prostor používaných obsluhujícím
personálem a jejich optimalizace pro účinné použití desinfekčních, desinsekčních
a deratizačních prostředků nebo baktericidních zářičů,
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optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů,
rekonstrukce sanitárních zařízení,
ošetření vnitřních prostor sanitačním prostředkem,
veterinární úkony a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů a provedení
rozborů vyplývajících z plnění požadavků eradikačního plánu, týkající se zvířat i
zařízení chovu,
h) ošetření krmiva a napájecí vody.
d)
e)
f)
g)

Do nákladů za služby nelze zahrnout náklady, které jsou předmětem pojistného plnění
shodného s předmětem dotace a které byly předmětem náhrady z prostředků státního
rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající
se dobrých životních podmínek zvířat pokynů Evropské unie ke státní podpoře v
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
(2014/C 2014/01).
V souladu s bodem 71 Pokynů musí žadatel před započetím plnění účelu dotace podat
na příslušné pracoviště SZIF dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého
pobytu (u fyzické osoby) vyplněnou předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden
v přílohové tabulce). Žadatel spadající do kategorie velkého podniku v předběžné
žádosti navíc musí předložit hypotetický srovnávací scénář v souladu s bodem 72
pokynů, a tedy popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla
poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází9.
Celková přiznaná výše dotací z dotačního programu „Zlepšení životních podmínek
v chovu prasat“ nesmí překročit 500 euro na VDJ.
Termín pro podání předběžné žádosti pro období plnění účelu dotace od 1. 3. 2018 do
31. 12. 2020 je od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
Žadatelé, kteří si nepodali předběžnou žádost na období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
a budou žádat na DP 20.C pro dotační období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 mají
termín pro podání předběžné žádosti stanoven nejpozději do 27. 9. 2018, tato
předběžná žádost bude platit i pro dotační období roku 2020.

20.C.a. PODPORA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ TEPELNÉHO STRESU PRASAT
V LETNÍM OBDOBÍ
Účel:
Zlepšení životních podmínek prasat snížením jejich tepelného stresu ve stájovém
prostředí v letním období.
Předmět dotace:
Prasnice na porodně, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke
zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu
prasnic v letním období.
Subjekt:
Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí
ke snížení tepelného stresu prasnic na porodně v letním období.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Část I kapitola 3.4 bod 71 a 72 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve
venkovských oblastech na období 2014 až 2020.
9
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Výše dotace:
do 796 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic
v letním období.
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Pro účely tohoto dotačního programu se letním obdobím rozumí doba od 1. 5. 2018
do 30. 9. 2018
Dokumentaci o provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování),
vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic v letním období vede chovatel ve stájové
evidenci.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o provádění opatření ke
zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu
prasnic v letním období, nejméně po dobu10 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic, u kterých žadatel zajistil
provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke
snížení tepelného stresu prasnic v letním období,
e) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období
od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí
(ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic,
f) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
20.C.b. PODPORA ZLEPŠENÍ STÁJOVÉHO MIKROKLIMATU PRASAT
Účel:
Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením jejich životního prostředí použitím
biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a dalších nežádoucích plynů
a ke snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na podestýlku nebo u
roštových technologií.
Předmět dotace:
Prasnice, selata do odstavu, mladé chovné prasničky, u kterých bylo prováděno
zlepšení stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických přípravků, které zajistily u
vybraných kategorií hladinu amoniaku v hodnotě nejvýše 9,5 ppm.
Subjekt:
Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil zlepšení stájového mikroklimatu pomocí biotechnologických přípravků pro
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snížení emisí amoniaku a dalších nežádoucích plynů a ke snížení zápachu u prasnic,
selat do odstavu a mladých chovných prasniček v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 541 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dokumentaci o aplikaci biotechnologických přípravků a o výši hladiny amoniaku vede
chovatel ve stájové evidenci.
Uznatelné přípravky pro účely této dotace jsou přípravky snižující emise amoniaku.
Seznam doporučených přípravků lze nalézt na http://www.vuzt.cz/index.php?I=A138.
Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který v rámci integrovaného povolení používá
techniku BAT 3.d.
Používání povolených krmivových přísad omezujících celkový vyloučený dusík.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o podání biotechnologických
přípravků po dobu 10 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od 1. 3. 2018 do
30. 9. 2018,
e) kopie účetních dokladů dokumentující nákup ověřených biotechnologických
přípravků, které snižují emise amoniaku a snižují emise i dalších nežádoucích
plynů,
f) vyplněná přílohová tabulka,
g) kopie integrovaného povolení k provozu platného pro dotační období od 1.3.2018
do 30.9.2018 u chovů, na které se vztahuje povinnost toto povolení mít,
h) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o provedených měřeních hladiny
amoniaku u daných kategorií prasat v hodnotě max. 9,5 ppm
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
20.C.c. PODPORA ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRASAT
Účel:
Zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením životního prostředí prasat.
Předmět dotace:
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a) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky
prováděno ošetření prostředí prostředky proti
adulticidů.
b) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky
prováděno ošetření prostředí prostředky proti
larvicidů.
c) Prasnice, selata v předvýkrmu a prasničky
prováděno ošetření prostředí prostředky proti
adulticidů a larvicidů.

pro obnovu stáda, u kterých bylo
nežádoucímu hmyzu formou použití
pro obnovu stáda, u kterých bylo
nežádoucímu hmyzu formou použití
pro obnovu stáda, u kterých bylo
nežádoucímu hmyzu formou použití

Subjekt:
Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil ošetření prostředí u prasnic, selat v předvýkrmu a prasniček pro
obnovu stáda prostředky proti nežádoucímu hmyzu v období od 1. 4. 2018 do 30.
9. 2018.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
a) do 63 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1.3.2018 do 30.9.2018
b) do 220 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1.3.2018 do 30.9.2018
c) do 283 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1.3.2018 do 30.9.2018
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dokumentaci o podání přípravků proti nežádoucímu hmyzu vede chovatel ve stájové
evidenci.
Seznam doporučených přípravků lze nalézt na http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-aschvalovani/biocidy/seznam-ddd.

Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o podání přípravků proti
nežádoucímu hmyzu po dobu 10 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od 1. 3. 2018 do
30. 9. 2018,
e) kopie účetních dokladů prokazujících použití prostředků s adulticidním, případně
larvicidním účinkem,
f) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
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20.C.d. PODPORA OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZLEPŠENÉHO SVĚTELNÉHO
REŽIMU
Účel:
Zlepšení životních podmínek prasat zajištěním optimálního světelného režimu.
Předmět dotace:
Prasnice, která byla chována v ustájení, kde je zajištěno přirozené nebo umělé
osvětlení v rozsahu minimálně 75 luxů po dobu 14 hodin denně na porodně a 100
luxů po dobu minimálně 14 hodin denně s 8 hodinovým nočním režimem ve stáji
pro jalové a březí prasnice.
Subjekt:
Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx, resp. 100 lx po
dobu minimálně 14 hodin denně) u prasnic v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 530 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic v
období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic, u kterých žadatel zajistil
nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx, resp. 100 lx po dobu minimálně
14 hodin denně) za období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018,
e) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx,
resp. 100 lx po dobu minimálně 14 hodin denně) u prasnic,
f) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
20.C.e. PODPORA ŠETRNÝCH METOD KASTRACE PRASAT
Účel:
Zlepšení životních podmínek prasat v případech, kdy je kastrace považována za
nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a protizánětlivé léky.
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Předmět dotace:
Sele ve stáří od narození do 7 dní věku, u kterého byly při kastraci použity anestetika
nebo analgetika a protizánětlivé léky.
Subjekt:
Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil použití šetrné metody kastrace u selat v období od 1. 3. 2018 do 30.
9. 2018.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 23 Kč na jedno sele splňující předmět dotace
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dokumentaci o použití šetrné metody kastrace u selat vede chovatel ve stájové
evidenci.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o použití šetrné metody
kastrace u selat po dobu 10 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v období od 1.3.2018 do
30.9.2018 zajistil při kastraci selat použití anestetik, analgetik a protizánětlivých
léků u deklarovaného počtu selat,
e) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
20.C.f. PODPORA ZVĚTŠENÍ NEZAROŠTOVÉ PLOCHY KOTCŮ PRASAT
Účel:
Zlepšení životních podmínek prasat zvětšením nezaroštované plochy kotců.
Předmět dotace:
Odstavené sele do 30 kg ž. hm., kterému je poskytnuta minimálně 20% nezaroštovaná
plocha kotců z celkové plochy kotce.
Subjekt:
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Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil u odstavených selat minimálně 20% nezaroštovanou plochu kotců
z celkové plochy kotce v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 493 Kč/ks průměrného stavu prasnic v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od 1. 3. 2018 do
30. 9. 2018,
e) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018 u odstavených selat zvětšení nezaroštované plochy
kotců v celku minimálně na 20 % z celkové plochy kotce,
f) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.

20.C.g. PODPORA ZVÝŠENÉ PÉČE O PRASNICE A SELATA NA PORODNÁCH
Účel:
Zajištění nadstandardní pohody prasnic a selat na porodnách zajištěním stálé
přítomnosti kvalifikovaného ošetřovatele po dobu 24 hodin denně.
Předmět dotace:
Prasnice na porodnách, u kterých byla zajištěna přítomnost kvalifikovaného
ošetřovatele po dobu 24 hodin denně.
Subjekt:
Chovatel prasat podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil u prasnic a selat na porodnách stálou přítomnost kvalifikovaného
ošetřovatele po dobu 24 hodin denně v období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018..
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
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do 258 Kč na jednu prasnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu prasnic v
období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dokumentaci o přítomnosti kvalifikovaného ošetřovatele na porodně prasnic po dobu
24 hodin denně vede chovatel ve stájové evidenci.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o přítomnosti kvalifikovaného
ošetřovatele na porodně prasnic po dobu 10 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla
hospodářství nebo stáje a průměrného stavu prasnic za období od 1. 3. 2018 do
30. 9. 2018,
e) doklad potvrzující počet kvalifikovaných ošetřovatelů na porodně prasnic,
f) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
Tabulka č. 1
Termín pro podání předběžné žádosti pro období plnění účelu dotace od 1. 3. 2018 do
31. 12. 2020 je od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
Žadatelé, kteří si nepodali předběžnou žádost na období od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
a budou žádat na DP 20.C pro dotační období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 mají
termín pro podání předběžné žádosti stanoven nejpozději do 27. 9. 2018, tato
předběžná žádost bude platit i pro dotační období roku 2020.

39

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST
na dotační období od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2020
Dotační program:
20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Jméno a příjmení žadatele (FO):
Rodné číslo (FO):
Bydliště (FO):
Telefon:
Emailová adresa:
Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO):
IČ:
Sídlo (PO):
Telefon:
Emailová adresa:
Součástí předběžné žádosti jsou vyplněné tabulky č. 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e., 1.f.,
1.g. a 1.h. podle jejich plnění v dotačním období.

Charakteristika podniku:
Velký podnik10*
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena
z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje
50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů
EUR.
* Popsání situace, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta
(vyplní velký podnik)

10

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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Tabulka č. 1.a
.
Dotační podprogram:
20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období
Předpokládaný
Sazba
Předpokládaná
průměrný
do
dotace
stav
Kč/ks
v Kč:
Opatření:
prasnic:
Zlepšení
životních
podmínek
prasat snížením tepelného
stresu ochlazováním/ dotační
období
Prasnice na porodnách
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
796
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
796
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
796

Tabulka č. 1.b.
Dotační podprogram:
20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat
Předpokládaný
Opatření:
Sazba do
průměrný
Předpokládaná
Kč/ks
stav
dotace Kč:
prasnic:
Zlepšení
životního
prostředí
prasat
použitím
biotechnologických přípravků/
dotační období
Prasnice, selata do odstavu,
mladé chovné prasničky
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
541
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
928
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
928
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Tabulka č. 1.c.
Dotační podprogram:
20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat
Předpokládaný
Opatření:
Sazba do
průměrný
Předpokládaná
Kč/ks
stav
dotace Kč:
prasnic:
Zlepšení
životního
prostředí
prasat použitím prostředků
proti nežádoucímu hmyzu/
dotační období
Prasnice, selata v předvýkrmu a
prasničky pro obnovu stáda –
použití adulticidů
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
63
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
63
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
63
Prasnice, selata v předvýkrmu a
prasničky pro obnovu stáda – 220
použití larvicidů
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
220
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
220
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
220
Prasnice, selata v předvýkrmu a
prasničky pro obnovu stáda –
použití adulticidů a larvicidů
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
283
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
283
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
283
Tabulka č. 1.d.
Dotační podprogram:
20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu
Předpokládaný
Opatření:
Sazba do
průměrný
Předpokládaná
Kč/ks
stav
dotace Kč:
prasnic:
Zlepšení životních podmínek
prasat zajištěním optimálního
světelného režimu/ dotační
období
Prasnice jalové a březí, prasnice
na porodnách
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
530
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
910
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
910
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Tabulka č. 1.e.
Dotační podprogram:
20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat
Předpokládané
Opatření:
Sazba do
počty
Předpokládaná
Kč/ks
kastrovaných
dotace Kč:
selat:
Zlepšení životních podmínek
prasat použitím šetrných
metod
kastrace
prasat/
dotační období
Selata od narození do 7 dní věku
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
23
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
23
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
23

Tabulka č. 1.f.
Dotační podprogram:
20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat
Předpokládaný
Opatření:
Sazba do
průměrný
Předpokládaná
Kč/ks
stav
dotace Kč:
prasnic:
Zlepšení životních podmínek
prasat
zvětšením
nezaroštované plochy kotců
prasat/ dotační období
Odstavená selata do 30 kg
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
493
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
846
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
846
Tabulka č. 1.g.
Dotační podprogram:
20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách
Předpokládaný
Opatření:
Sazba do
průměrný
Předpokládaná
Kč/ks
stav
dotace Kč:
prasnic:
Zlepšení životních podmínek
prasnic a selat na porodnách
zajištěním stálé přítomnosti
kvalifikovaného ošetřovatele/
dotační období
Prasnice na porodnách
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
258
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
443
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
443
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Tabulka č. 1.h.
Celkový předpokládaný požadavek na dotaci dotačního programu 20.C.
Předpokládané
kusy
celkem:

Předpokládaná dotace v
Kč:

Celkový
předpokládaný
požadavek na dotaci
v dotačním programu 20.C.
od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2018
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

1. Podací místo

2. Reg. č. předběžné žádosti

4. Celkový počet listů

5. Datum a hodina přijetí
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3. Otisk podacího razítka

ŽÁDOST
Dotační program 20.C.
Tabulka č. 2.a.
Dotační podprogram:
20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období
Sazba
Požadovaná
Na
předmět
podporované
do
Počet kusů:
dotace Kč:
činnosti:
Kč/ks
Zlepšení
životních
podmínek
prasat snížením tepelného
stresu ochlazováním
Registrační číslo(a) hospodářství*
Prasnice na porodnách
796
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.b.
Dotační podprogram:
20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat
Sazba do
Požadovaná
předmět
podporované
Počet kusů:
Kč/ks
dotace Kč:
činnosti:
Zlepšení životního prostředí prasat
použitím
biotechnologických
přípravků
Registrační číslo(a) hospodářství*
Prasnice, selata do odstavu, mladé
541
chovné prasničky
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu
Na

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.c.
Dotační podprogram:
20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat
Sazba do
Požadovaná
předmět
podporované
Počet kusů:
Kč/ks
dotace Kč:
činnosti:
Zlepšení životního prostředí prasat
použitím
prostředků
proti
nežádoucímu hmyzu
Registrační číslo(a) hospodářství*
Prasnice, selata v předvýkrmu a
prasničky pro obnovu stáda – 63
použití adulticidů
Prasnice, selata v předvýkrmu a
prasničky pro obnovu stáda – 220
použití larvicidů
Prasnice, selata v předvýkrmu a
prasničky pro obnovu stáda – 283
použití adulticidů a larvicidů
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu
Na

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.d.
Dotační podprogram:
20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu
Sazba do
Požadovaná
předmět
podporované
Počet kusů:
Kč/ks
dotace Kč:
činnosti:
Zlepšení životních podmínek prasat
zajištěním
optimálního
světelného režimu
Registrační číslo(a) hospodářství*
Prasnice jalové a březí, prasnice na
530
porodnách
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu
Na

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.e.
Dotační podprogram:
20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat
Sazba do
Požadovaná
předmět
podporované
Počet kusů:
Kč/ks
dotace Kč:
činnosti:
Zlepšení životních podmínek prasat
použitím
šetrných
metod
kastrace prasat
Registrační číslo(a) hospodářství*
Selata od narození do 7 dní věku
23
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu
Na

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.f.
Dotační podprogram:
20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat
Sazba do
Požadovaná
předmět
podporované
Počet kusů:
Kč/ks
dotace Kč:
činnosti:
Zlepšení životních podmínek prasat
zvětšením nezaroštované plochy
kotců prasat
Registrační číslo(a) hospodářství*
Odstavená selata do 30 kg živé
493
hmotnosti
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu
Na

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.g.
Dotační podprogram:
20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách
Sazba do
Požadovaná
předmět
podporované
Počet kusů:
Kč/ks
dotace Kč:
činnosti:
Zlepšení životních podmínek prasnic
a selat na porodnách zajištěním
stálé přítomnosti kvalifikovaného
ošetřovatele
Registrační číslo(a) hospodářství*
Prasnice na porodnách
258
* v případě potřeby se registrační čísla hospodářství uvedou samostatně na zvláštním
listu
Na

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 2.h.
Celkový požadavek na dotaci dotačního programu 20.C.

Celkem kusy:

Požadovaná dotace v Kč:

Celkový požadavek na dotaci
v dotačním programu 20.C.
v roce 2018:

Součástí žádosti jsou vyplněné tabulky č. 2.a., 2.b., 2.c., 2.d., 2.e., 2.f., 2.g. a 2.h.
podle jejich plnění v dotačním období.

V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)
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Tabulka č. 3
Dotační program 20.
20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

Charakterizace podniku
Velký podnik*11 nesplňuje kritéria stanovená v Příloze I nařízení komise (EU) č.
702/2014)
MSP ) - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z
podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje
50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů
EUR.
* Popsání situace, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta (vyplní
velký podnik)

V

11

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo podpis(y)
statutárního orgánu (PO)

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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