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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 

na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů č.j. 24673/2020-MZE-18131– obecná část, DP 2.A., 19. 

Část A Obecné podmínky 

Str. 5, bod 2. Podmínky poskytnutí dotace, písm. e) 

původní text: 

e) Žadatelem nemůže být subjekt, vůči kterému bylo vydáno soudem rozhodnutí o úpadku 

a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). 

se mění takto: 

e) Žadatelem nemůže být subjekt, vůči kterému bylo vydáno soudem rozhodnutí o úpadku 

a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo je v likvidaci. 

 

Str. 5, bod 3. Změny žádosti o dotaci, změna žadatele 

doplňuje se písm. e): 

e) Zásah vyšší moci a mimořádných okolností v případě dotačních programů, 

u kterých je to v jejich znění uvedeno a změnu žadatele, žadatel oznamuje Fondu 

prostřednictvím Portálu farmáře na formuláři k tomu určeném (Ohlášení vyšší moci, 

Ohlášení změny žadatele) a doloží k tomu příslušné doklady. 

Část B Dotační programy 

Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 

hospodářských zvířat 

Str. 26, bod 1 Předmět dotace, čtvrtý předmět dotace 

původní text: 

2.A.e.3.f. Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování 

rodičů a hybridního potomstva  

2.A.e.3.f.1. do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici  

2.A.e.3.f.2. do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici  

se mění takto: 

2.A.e.3.f. Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování 

rodičů a hybridního potomstva.  

2.A.e.3.f.1. do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici  

2.A.e.3.f.2. do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici  

 

Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

(tj. max 200 000 EUR/subjekt/3 roky). 
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Str. 28, bod 9 Podmínky poskytnutí dotace, písm. c) 

původní text: 

c) Žadatelem může být subjekt splňující kritéria mikropodnik, malý a střední podnik 

dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.  

se mění takto: 

c) Žadatelem může být subjekt splňující kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle 

definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. V případě, že žadatel 

nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze 

I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, podpora mu může být poskytnuta v režimu de 

minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství 

(tj. max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky). 

 

Dotační program 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských 

produktů v režimech jakosti Q CZ 

19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ 

vkládá se nový dotační podprogram: 

19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb 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 mléka a mléčných výrobků. 

Podpora je poskytována v souladu s AGRI pokyny. 

2   Předmět dotace 

Podpora subjektu zodpovědnému za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku 

Ministerstva zemědělství, č.j.: 15865/2016-MZE-17210 (dále jen „Věstník MZe“), na částečnou 

úhradu nákladů na provedení studie trhu v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení 

přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků s ohledem na vyhlášení nouzového stavu při 

výskytu coronaviru v ČR. 

3   Žadatel 

Subjekt zodpovědný za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku MZe, tj. pověřená osoba 

podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů, která zajistila formou služeb v období od 1. 7. 2020 

do 31. 10. 2020 úkony na provedení studie trhu v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení 

přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků s ohledem na vyhlášení nouzového stavu při 

výskytu coronaviru v ČR. 

4   Dotace 

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). 

Výše dotace: do 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů souvisejících 

se zpracováním studie. 
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5   Podmínky poskytnutí dotace 

a) Uznatelnými náklady jsou náklady uskutečněné v dotačním období od 1. 7. 2020 

do 30. 9. 2020. 

b) Žádost o dotaci se podává za daný dotační podprogram zvlášť. 

c) Příjemce dotace musí podat studii trhu do 31. 3. 2021. 

6   Termín příjmu žádostí o dotaci 

Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2020 je stanoven od 25. 6. 2020 do 30. 6. 2020. 

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. 

7   Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí 

20. 10. 2020. 

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace 

předmětu dotace. 

8   Doklady prokazující nárok na dotaci 

a) Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související se zpracováním 

studie (účetní/daňové doklady za náklady na přípravu, provedení a zpracování studie trhu 

a na pořízení dat pro studii trhu). 

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) Osnova studie trhu. 

9   Náklady související s předmětem dotace 

Seznam uznatelných nákladů souvisejících se zpracováním studie: 

a) náklady na přípravu, provedení a zpracování studie trhu, 

b) náklady na pořízení dat pro studii trhu. 

 

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 

 

V Praze dne 5. června 2020      

 

 

Mgr. Jan Sixta Ing. Jindřich Fialka 

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství, v.r.  náměstek pro řízení Sekce   

  zemědělství a potravinářství, v.r. 


