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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok
2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů č. j. MZE-22310/2021-18131– DP 2.A., 8.F., 19.B.

Část B Dotační programy

Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat
str. 26, bod 10 Podmínky poskytnutí dotace, písm. g)
původní text:
g) U předmětů dotace 2.A.a.1., 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.
a 2.A.e.2.k. jsou jednotliví koneční příjemci dotace povinni podat své požadavky
na poskytnutí dotace u příslušného uznaného chovatelského sdružení nebo
oprávněné osoby do 1. 10. 2021, a to způsobem, který určí příslušné uznané
chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba. Splnění kritéria malého a středního
podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 koneční příjemci
dokládají Čestným prohlášením o splnění kritéria malého a středního podniku. Toto
prohlášení je součástí podání požadavků.
se mění takto:
g) U předmětů dotace 2.A.a.1., 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.
a 2.A.e.2.k. jsou jednotliví koneční příjemci dotace povinni podat své požadavky
na poskytnutí dotace u příslušného uznaného chovatelského sdružení nebo
oprávněné osoby do 1. 10. 2021, a to způsobem, který určí příslušné uznané
chovatelské sdružení nebo oprávněná osoba. Splnění kritéria malého a středního
podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 koneční příjemci
dokládají Čestným prohlášením o splnění kritéria malého a středního podniku. Toto
prohlášení je součástí podání požadavků. V případě, že konečný příjemce
nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené
v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, dokládá Čestné prohlášení
de minimis prostřednictvím Portálu farmáře.

Dotační program 8. Nákazový fond
8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz
prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
str. 62, písm. A) Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na
dotaci, druhý odstavec, změna první odrážky
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původní text:


Žádost o dotaci a Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být
podány u dotačního podprogramu 8.F.c. do 31. 10. 2021, kdy podání Žádosti vždy
musí předcházet před podáním Formuláře;

se mění takto:


Žádost o dotaci musí být podána u dotačního podprogramu 8.F.c. do
31. 7. 2021. Spolu se Žádostí žadatel předloží Plán preventivních opatření
schválený příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona
č. 166/1999 Sb., který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před začátkem
sledovaného období;



Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podány
u dotačního podprogramu 8.F.c. do 31. 10. 2021;

str. 65, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže
zvýšením biologické bezpečnosti, bod 6 Výše dotace
původní text:
Do 100% prokázaných způsobilých nákladů pro příslušnou kategorii drůbeže,
maximálně však u kategorie drůbeže A do 70 Kč/m 2, kategorie drůbeže B do 90 Kč/m2,
kategorie drůbeže C do 150 Kč/m2.
se doplňuje takto:
Na základě Žádosti o dotaci, ve které žadatel uvede hospodářství, haly a jejich
velikost v m2, kategorie drůbeže a předpokládaný počet turnusů, u kterých bude
v uvedených halách ve sledovaném období provádět preventivní opatření, bude
v rámci dotačního podprogramu 8.F.c. žadateli poskytnuta záloha ve výši
30 Kč/m2 u kategorie A, 40 Kč/m2 u kategorie B a 50 Kč/m2 u kategorie C.
Záloha bude v rámci jedné haly poskytnuta maximálně na 8 předpokládaných
turnusů u kategorie A, na 3 předpokládané turnusy u kategorie B a na
2 předpokládané turnusy u kategorie C, případně ekvivalentní kombinaci
turnusů jednotlivých kategorií.
str. 65, písm. B) Specifikace jednotlivých dotačních podprogramů, podprogram
8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže
zvýšením biologické bezpečnosti, bod 7 Podmínky dotace, vložení nového písm. a)
vkládá se nové písm. a):
a) povinnou přílohou Žádosti o dotaci je Plán preventivních opatření schválený
příslušnou KVS SVS v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.,
který musí být potvrzen příslušnou KVS SVS před začátkem sledovaného
období;
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a zároveň se mění původní písm. a) na b), b) na c), c) na d), d) na e), e) na f), f)
na g) a g) na h)
str. 227, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2021
původní text:
název DP

DP

Podpora vybraných
činností zaměřených
na ozdravování
8.F.c.
chovů drůbeže
zvýšením biologické
bezpečnosti

typ dotace
dle části
A, bodu 2,
písm. i)

nákladů

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2021

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021

příjem žádosti o
dotaci pro rok 2022

do 31. 10. 2021

do 31. 10. 2021

-

příjem žádosti o dotaci
pro rok 2021

příjem dokladů
prokazujících nárok na
dotaci pro rok 2021

příjem žádosti o
dotaci pro rok 2022

do 31. 7. 2021

do 31. 10. 2021

-

se mění takto:
název DP

DP

Podpora vybraných
činností zaměřených
na ozdravování
8.F.c.
chovů drůbeže
zvýšením biologické
bezpečnosti

typ dotace
dle části
A, bodu 2,
písm. i)

nákladů

Dotační program 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ
vkládá se nový dotační program:
19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích
produktů v režimu jakosti Q CZ
19.B.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích
produktů v režimu jakosti Q CZ
19.B.b. Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ
-

19.B.b.1. Podpora kontrolních
s režimem jakosti Q CZ

3

opatření

a

poradenství

spojených
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19.B.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích
produktů v režimu jakosti Q CZ
1 Účel dotace
Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení
přidané hodnoty u drůbeže a drůbežích produktů.
Podpora je poskytována v souladu s AGRI Pokyny.
2 Předmět dotace
Podpora producentům a zpracovatelům drůbeže a drůbežích produktů na částečnou
úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ.
3 Žadatel
Producent a zpracovatel drůbeže a drůbežích produktů, který se zapojil do režimu
jakosti Q CZ.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Výše dotace
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů, maximálně však do
3 000 EUR na příjemce dotace. Přepočítává se platným kurzem posledního
pracovního dne dotačního období, tj. 31. 12. 2021.
6 Podmínky poskytnutí dotace
a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021.
b) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť.
c) Dotace může být poskytována jednomu žadateli max. po dobu 5 let.
d) Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
7 Termín příjmu žádostí o dotaci
Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2021 je stanoven od 1. 7. 2021 do
31. 7. 2021.
Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2022 je stanoven od 1. 12. 2021 do
31. 12. 2021.
8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 4. 1. 2022 a končí
31. 1. 2022.
9 Doklady prokazující nárok na dotaci
a) Potvrzení o proškolení veterinárního lékaře v případě, že je předmětem
uznatelných nákladů poplatek veterinárnímu lékaři za způsob použití antibiotik,
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b) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s účastí
v režimu jakosti Q CZ (faktury, účtenky, paragony, pracovní smlouvy, dohody
o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, mzdové listy, výkazy práce apod.),
c) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis
z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti
byla provedena žadatelem.
10 Seznam uznatelných nákladů
1. Poplatek certifikačnímu orgánu pro produkty za registraci a přezkoumání
žádosti,
2. poplatek certifikačnímu orgánu pro produkty za vyhotovení Smlouvy a vydání
Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ,
3. poplatek certifikačnímu orgánu pro produkty za sledování a evidenci plnění
požadovaných parametrů Q CZ,
4. poplatek certifikačnímu orgánu pro produkty za vyhodnocení plnění kritérií za
sledované období (12 měsíců) a vydání: Certifikátu / Zprávy o hodnocení /
Zprávy o hodnocení dozoru,
5. poplatek certifikačnímu orgánu pro produkty za evidenci a vyhodnocení
nápravných opatření,
6. poplatky ošetřujícímu veterinárnímu lékaři za potvrzení o nevakcinaci chovu,
7. poplatky proškolenému veterinárnímu lékaři za potvrzení o způsobu používání
antibiotik,
8. poplatky ÚKZÚZ za potvrzení o dodržování nadstandardu bezpečnosti krmiv,
producentovi krmiv za potvrzení o používání krmných směsí, apod.
9. mzdové náklady, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
19.B.b. Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ
19.B.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem
jakosti Q CZ
1 Účel dotace
Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení
přidané hodnoty u drůbeže a drůbežích produktů.
Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny.
2 Předmět dotace
Podpora subjektu zodpovědnému za kontrolní opatření a poradenství dle „Kontrolního
opatření a poradenství spojené s režimem jakosti Q CZ“ vydaného č.j.: 6827/2021MZE-18142 (dále jen „Kontrolní opatření), na částečnou úhradu nákladů na závazná
kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi nebo zpracovateli drůbeže
a drůbežích produktů, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ.
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3 Žadatel
Subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství, dle „Kontrolního opatření“, ve
znění pozdějších úprav, který provedl závazná kontrolní opatření a poradenství ve
vztahu k producentovi nebo zpracovateli drůbeže a drůbežích produktů, který je
zapojený do režimu jakosti Q CZ.
4 Forma dotace
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
5 Výše dotace
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.
6 Podmínky poskytnutí dotace
a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v období od 1. 8. 2021
do 31. 12. 2021.
b) Na základě Žádosti o dotaci bude žadateli poskytnuta záloha ve výši až 100 %
předpokládaných uznatelných nákladů.
c) Nevyužité prostředky z poskytnuté dotace vrátí žadatel na základě Rozhodnutí
vydaného Fondem.
d) Žádost se podává za daný dotační podprogram zvlášť.
e) Výše podpory na jednu poradenskou službu je omezena částkou 1 500 EUR.
Přepočítává se platným kurzem posledního pracovního dne dotačního období,
tj. 31. 12. 2021.
f)

Poradenskou službou se rozumí odborné přednášky, semináře, webináře
a praktické ukázky pro producenty zemědělských produktů, kteří vstoupili do
režimu jakosti Q CZ.

g) Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
Poradenská služba musí být zaměřena na plnění kritérií jakosti drůbeže a drůbežích
produktů a zavedení správné chovatelské a zpracovatelské praxe.
7 Termín příjmu žádostí o dotaci
Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2021 je stanoven od 1. 7. 2021 do
31. 7. 2021.
Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2022 je stanoven od 1. 12. 2021 do
31. 12. 2021.
8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci
Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 4. 1. 2022 a končí
31. 1. 2022.
9 Doklady prokazující nárok na dotaci
a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související
se závaznými kontrolními opatřeními a poradenstvím ve vztahu k producentovi
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a zpracovateli drůbeže a drůbežích výrobků (účetní/daňové doklady, účtenky,
paragony, smlouvy, cestovní doklady, cestovní příkazy apod.). Mzdové náklady
budou prokazovány na formuláři Fondu,
b) Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis
z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu o úhradě uskutečněné
převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví
žadatele. Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti
byla provedena žadatelem,
c) Pozvánka (nebo obdobný dokument, ze kterého bude zřejmý program) a prezenční
listina z uskutečněné poradenské akce v případě, že je předmětem uznatelných
nákladů poradenská akce.
10 Seznam uznatelných nákladů
Náklady spojené s kontrolními opatřeními:
a) Laboratorní analýzy související s plněním podmínek režimu jakosti Q CZ,
b) energie, vodné a stočné, palivo, PHM,
c) administrativní přímé: IT technika, telefon a náklady související s jeho
provozem, spotřební kancelářský materiál, poštovné dokladem spojeným
s činností v rámci režimu jakosti Q CZ,
d) administrativní nepřímé (správní režie): náklady spojené se správou podniku,
osobní náklady vedení podniku, pojištění, nájemné pozemků spojené
s činností, IT servis a služba, revizní náklady, internetové připojení, periodická
školení pracovníků podniku, osobní ochranné pomůcky atd.
e) osobní náklady pracovníků zabývajících se kontrolní činností vč. sociálního
a zdravotního pojištění, sociálních nákladů vynaložených v souladu s platnými
předpisy,
f) cestovné.
Náklady spojené s poradenskými službami:
a) Technické zabezpečení poradenské akce (nájem sálu, učebny, pronájem
informační a audiovizuální techniky, pronájem software, vč. dodávky
technických služeb),
b) výukové materiály (publikace v tištěné či elektronické podobě, ochutnávky,
vzorky apod.),
c) náklady spojené s činností lektorů (náklady na lektorskou činnost - lektorné,
zajištění tlumočení, cestovní náklady lektora, apod.),
d) mzdové náklady zaměstnanců spojené s poradenskou akcí,
e) občerstvení účastníků,
f) nákup kancelářských potřeb nutných pro zabezpečení akce,
g) náklady na propagaci akce.
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str. 229, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2021
vkládá se:
typ dotace
dle části A,
bodu 2,
písm. i)

DP

název DP

19.B.

Podpora na účast
producentů a
zpracovatelů drůbeže a nákladů
drůbežích produktů v
režimu jakosti Q CZ

příjem žádosti o
dotaci pro rok 2021

příjem dokladů
příjem žádosti o dotaci
prokazujících nárok
pro rok 2022
na dotaci pro rok 2021

1. 7. 2021 - 31. 7. 2021

4. 1. 2022 - 31. 1. 2022

1. 12. 2021 – 31. 12. 2021

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.
V Praze dne 27. května 2021

Ing. Jindřich Fialka, v.r.

Mgr. Jan Sixta, v.r.
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

náměstek pro řízení Sekce
zemědělství a potravinářství
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