Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací
pro rok 2006
na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
č.j.: 1110 /2006 - 11000

Část A.
Obecné podmínky
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 2 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 z 51. schůze ze dne 14. prosince 2005 vydává Zásady, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2006 na základě § 2 a § 2d
zákona, (dále jen „Zásady“).
1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí:
a) dotace lze poskytnout osobě (dále jen „žadateli“), 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
apod.), pokud je uvedeno 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 sdružení vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku,
organizační složka státu, příspěvková
organizace, subjekty v působnosti
Ministerstva obrany, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 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 zemědělská a lesnická univerzita
v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
e) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo
na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci
či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního
rozpočtu nebo státních fondů, nebo Národního fondu (pokud není u jednotlivých
programů uvedeno jinak),
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f) žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného
v příloze včetně „Čestného prohlášení“ a dále údaje a informace uvedené
u jednotlivých programů v odstavci „Žádost obsahuje" a příslušných tabulkách.
Žadatel je povinen uvést požadované údaje úplně a pravdivě,
g) žádosti o dotaci se podávají samostatně za každý dotační program a za každý
předmět dotace, resp. za každou sazbu předmětu dotace (výjimku tvoří program
10.D. a podprogramy 9.F.a. – 9.F.d., kde žadatel podává jednu společnou žádost
na všechny uvedené podprogramy) na příslušném pracovišti odboru Zemědělské
agentury – Pozemkového úřadu (dále jen „ZA-PÚ“) dle sídla podnikání
(u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby). Příjímání
žádostí je zahájeno v roce 2006, a to 20. den od data, kdy Zásady vstoupily
v platnost. Každou žádost doplní ZA-PÚ datem, hodinou a minutou přijetí
a v návaznosti na to jí přidělí pořadové číslo a žádost zaregistruje. Zjistí-li ZA-PÚ,
že žádost je neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, vrátí ji žadateli
do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou
a lhůtou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené
lhůty, žádost se zamítne.
Ukončení přijímání žádostí Dotační programy
je :
Do 31.3. 2006 včetně

9.F., 10.D.,

Do 31. 5. 2006 včetně

3.c.), 3.d.), 3.e.), 9.E., 13.,

Do 30. 6. 2006 včetně

1.I., 1.U., 9.A. (mimo 9.A.b.4), 15.,

Do 29. 9. 2006 včetně

1.R., 1.S., 3.a.), 3.b.), 3.h.) 8.A., 9.G.,

Do 16.10. 2006 včetně

8.B.a), 8.B.b), 8.E), 9.H.
Žádosti podávané prostřednictvím
příslušného
uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby
s výjimkou 1.D., 2.A.c.),

Do 31.10. 2006 včetně

1.D., 2.A., 3.f), 9.A.b.4),

Poznámka : Žádosti budou osobně předány na ZA-PÚ, uznanému chovatelskému
sdružení, oprávněné osobě, případně zaslány poštou s razítkem pošty
ve stanoveném termínu.
U programu 1.D., 2.A.a., 2.A.c., 2.A.d., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.f., 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 ZA-PÚ dle místa sídla nejpozději do 16.10.2006 s výjimkou programů 1.D.,
2.A.c. Jednotliví žadatelé o dotaci u výše uvedených programů uplatní
své požadavky u příslušných uznaných chovatelských sdružení, oprávněných osob
do 29.9.2006 včetně, u programu 1.D. do 15.9.2006 včetně, u 2.A.c. do 16.10.2006
včetně,
h) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout.
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2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace:
a) žadatel (v případě poskytnutí finančních prostředků /dále jen „poskytnutí dotace“/
v zemědělství dále jen „příjemce“) 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 předložit zdokladované správné údaje. Po
termínu ukončení přijímání žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na
objem finančních prostředků,
b) příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace,
splnil nebo splní v rozsahu a do termínu stanoveného v rozhodnutí,
c) 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 podle § 15 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „rozpočtová pravidla“). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle
§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vrátí příjemce dotace
neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený
v rozhodnutí finančního úřadu (FÚ). Současně je povinen tuto skutečnost oznámit
příslušnému pracovišti ZA-PÚ,
d) nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí
se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek, ale nezakládá právo žadatele
na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce,
e) příjemce dotace, který nemůže splnit účel z vážných důvodů a na tento účel
mu byla poskytnuta dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout
způsob řešení. MZe může návrhu vyhovět a nebo zahájí postup podle
odst. 2 písm. c). V případě úmrtí příjemce dotace bude postupováno v souladu
s ustanovením Občanského zákoníku,
f) změny, které nastanou proti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, je příjemce
povinen neprodleně oznámit MZe,
g) příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které
byly podkladem pro rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. Poskytování dotací:
a) dotaci MZe poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty stanovené
Zásadami. Žádosti o dotace dle jednotlivých dotačních programů se projednávají
podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány na ZA -PÚ,
b) dotace přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl
prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl
návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,
c) dojde-li MZe k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí
to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze dotaci poskytnout. Toto
sdělení musí žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti
je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání,
d) u každého jednotlivého programu, kde je sazba dotace stanovena do určité
částky, MZe zajistí, že na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná sazba dotace,
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e) při poskytování dotací se postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
f) při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními
Přístupové smlouvy a příslušných právních předpisů ES,
g) pro objektivní posouzení žádosti si MZe může vyžádat doplňující údaje a doklady,
h) při poskytování dotací se prokázané náklady hradí v úrovni včetně daně z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“) pro neplátce DPH a v úrovni bez DPH u plátců DPH,
i) na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním
řízení 3),
j) na dotaci není právní nárok.
4. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace :
a) MZe dotaci poskytne rozhodnutím o poskytnutí dotace,
b) rozhodnutí se vyhotovuje minimálně v pěti vyhotoveních, každé vyhotovení
rozhodnutí má hodnotu originálu. Rozhodnutí obdrží příjemce dotace, dvakrát
útvar MZe, který rozhodnutí vydal, z toho jedno předá příslušnému útvaru plateb
MZe k proplacení, dvakrát příslušné pracoviště ZA-PÚ, z toho jedno vyhotovení
rozhodnutí předá místně příslušnému FÚ (u právnických osob podle místa
jejího sídla v ČR, u fyzických osob podle adresy trvalého pobytu v ČR) 2). Pouze
u dotačních programů, kde vydává rozhodnutí ředitel ZA-PÚ, se rozhodnutí
vyhotovuje minimálně ve čtyřech vyhotoveních,
c) finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených
na celé Kč směrem dolů,
d) jakékoliv změny 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.c., 2.A.d., 2.A.e.1.a.,
2.A.e.2.f., 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) na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení3) a je
vyloučeno jeho soudní přezkoumání 4) .

2) § 3 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

4) § 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
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5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje:
název a adresu poskytovatele
označení příjemce dotace:
Fyzická osoba (dále jen „FO“):
-

jméno a příjmení (dále jen „jméno"),

-

datum narození a rodné číslo,

-

adresa trvalého pobytu,

Právnická osoba (dále jen „PO“):
-

název obchodní firmy,

-

sídlo firmy,
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,
den vydání rozhodnutí,
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),

-

sazbu dotace na jednotku nebo procentní výši poskytnuté dotace,

-

celkovou výši dotace.
podmínky použití dotace, a to:
a) u dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku minimální dobu
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. Úhyn, nařízená nutná porážka
a náhrada zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda hospodářských
zvířat se nepovažuje za porušení Zásad,
c) ustanovení, že příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace,
dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům
MZe, případně Ministerstva financí (dále jen „MF“), územním finančním
orgánům a dalším subjektům, oprávněným provádět kontroly, do svých
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace,
d) 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,
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e) 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 podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité
nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí FÚ.
Současně je povinen tuto skutečnost oznámit ZA-PÚ,
f) podmínky uvedené v Zásadách u programů, na které se vydává rozhodnutí,
g) povinnost předkládat doklady pro čerpání dotace pracovišti ZA-PÚ v termínu
uvedeném v rozhodnutí,
h) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit se Zásadami,
i) ustanovení, že v souladu s § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech si MZe vyhrazuje právo neproplatit stanovenou částku dotace
v případě zjištění skutečností, opravňujících MZe k odnětí dotace a v případě
vázání prostředků státního rozpočtu,
j) ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise rozhodne o neslučitelnosti
konkrétního dotačního programu se společným trhem EU a rozhodne, že tento
dotační program ČR změní nebo zruší, dle čl. 88 Smlouvy o ES, vyhrazuje
si MZe právo neproplatit stanovenou částku dotace,
k) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících
z rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu: jméno a příjmení (obchodní
firma), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), předmět dotace
a výše dotace,
l) ustanovení o případném vyčlenění v rozhodnutí o poskytnutí dotace
z podmínek, které v něm příjemci ukládá podle § 14 odst. 3 písm. g) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, podmínky méně závažné, nebo
uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně závažná.
6. 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
a v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, 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 § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
d) v případě poskytnutí dotace do hospodářského výsledku 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.
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7. Kontrola dodržování Zásad:
a) v souladu s § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souladu
s § 4a zákona č. 252/1997 Sb. a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZe, popř. MF.
Kontroly mohou též provádět příslušné orgány EU,
b) předmětem kontroly je zejména správnost údajů uvedených v žádosti a plnění
účelu, na který byla dotace poskytnuta,
c) kontrola může být prováděna ode dne podání žádosti,
d) MZe oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly (pouze u kontrol
prováděných kontrolními orgány MZe),
e) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních.
Po jednom vyhotovení kontrolního záznamu obdrží kontrolovaný příjemce,
kontrolní orgán a příslušné pracoviště ZA-PÚ,
f) v případě nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím, oznámí příslušné
pracoviště ZA-PÚ rozsah neplnění podmínek poskytnutí dotace a z toho
vyplývající objem neoprávněně použitých prostředků místně příslušnému FÚ.
V případě pochybení MZe, ZA-PÚ při poskytnutí dotace a po vyplacení finančních
prostředků, se neoprávněně použité prostředky vrací na příslušný účet MZe. MZe
tyto prostředky odvede na příslušný účet FÚ. 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 se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech.
8. Závěrečná ustanovení:
a) MZe předloží analýzu vynaložených prostředků na dotace Ministerstvu financí
do 27. 4.2007,
b) MZe je povinno zaslat MF podklady pro registr příjemců; poskytování informací
o dotacích MF je v souladu s § 18 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech,
c) pro poskytování dotace Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem, s.p.,
Zemskému hřebčinci Písek, s.p. a Zemskému hřebčinci Tlumačov, s.p. (dotační
program 5.), poskytování dotace na genetické zdroje (dotační program 6.), budou
vydány MZe samostatné Zásady,
d) v souladu s požadavky Evropské komise je doba trvání dotačních programů
6. Genetické zdroje (podpora genetických zdrojů ryb), 9.E. Školní závody (obory
rybář, rybářská výroba, rybářství) a 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
omezena do konce roku 2010. V případě potřeby pokračování těchto dotačních
programů i po roce 2010 musí ČR opět požádat Evropskou komisi, v souladu s čl.
88 Smlouvy o ES, o jejich schválení,
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e) v odůvodněných případech může MZe provést zpřesnění těchto Zásad v průběhu
roku,

f) od 1.1.2006 se nepostupuje při poskytování podpor podle Zásad, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, MZe č.j. 1820/2005 – 11000,

g) Ministerstvo obrany může použít tyto Zásady pro podnikatelské subjekty v jeho
působnosti; k tomu vydá příslušná resortní pravidla. Dotace poskytované
podnikatelským subjektům hradí Ministerstvo obrany ze svého rozpočtu.
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Část B.
Dotační programy
1. D. Podpora včelařství
Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.
Předmět dotace: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno.
Subjekt: včelař, chovající včely na území ČR.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.
Poznámka: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které
plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra
se přepočítává).
Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho organizačních
složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném
roce).
Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů jejímž
je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů
na jejímž území má umístěna včelstva.
Český svaz včelařů vypracuje "Vnitřní směrnici k administraci dotací".
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) jmenný seznam včelařů,
e) vyplněná tabulka v části C na požadovanou dotaci.
Zhodnocení účinnosti: doklad o vývoji stavu včelstev od roku 1990 (předkládá
Český svaz včelařů).

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy
chmelnicích a vinicích

v ovocných sadech,

Účel: zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele a vinných hroznů.
Předmět dotace: vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích
a vinicích.
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(dříve investiční).
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Výše dotace: do 60 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci 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 o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských
vztahů s účinností předmětných půdních bloků či dílů půdních bloků nejpozději
k termínu ukončení přijímání žádostí,
e) doklad o vlastnictví pozemku podle katastrálního úřadu nebo dle bodu f),
f) v případě vybudování kapkové závlahy na pronajatém pozemku nájemní
smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění k užívání pozemku na dobu
určitou, minimálně do 31.12.2016,
g) v případě nájmu souhlas vlastníka s vybudováním kapkové závlahy,
h) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, nebo smlouva (dohoda) o dodávce vody s držitelem
povolení. Povolení vydává místně příslušný vodoprávní úřad,
i) vyplněná tabulka v části C.
Podmínka do rozhodnutí :
příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku podnikat s předmětem dotace min. 10 let od data vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace
předmětu dotace v důsledku živelné pohromy.
Poznámka: dotaci je možno poskytnout i školkám v programu uvedených trvalých
kultur.
Zhodnocení účinnosti : počet ha vybudovaných kapkových závlah s dotací
(zpracuje MZe).

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
Účel: restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu
ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.
Předmět dotace: plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami
doporučenými Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce (dále jen SISPO),
obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování.
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace: : dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(dříve investiční).
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Výše dotace:
a) sazba do 200 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní,
hrušní, meruněk, broskvoní a slivoní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu
(minimální počet stromů 800 ks /ha),
b) sazba do 100 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní,
hrušní, meruněk, slivoní, broskvoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha
jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha),
c) sazba do 50 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného
ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu
(minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
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) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských
vztahů s účinností předmětných půdních bloků či dílů půdních bloků nejpozději
k datu ukončení přijímání žádostí,
e) doklad o vlastnictví pozemku nově vysazovaného ovocného sadu podle
katastrálního úřadu nebo dle bodu f),
f) v případě výsadby na pronajatém pozemku nájemní smlouva, případně jiný
doklad osvědčující oprávnění k užívání pozemku na dobu určitou, minimálně
do 31.12.2016,
.
g) v případě nájmu souhlas vlastníka s výsadbou,
h) potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby (ve výjimečných případech lze toto
potvrzení doložit až při kontrole vysázeného sadu) a potvrzení SISPO o vhodnosti
odrůd,
i) doklad o registraci v SISPO,
j) odborné posouzení záměru, včetně vhodnosti lokality z hlediska výskytu
karanténních chorob (viz tabulka přílohy dotačního programu 1.R.),
k) vyplněné tabulky v části C.
Podmínka do rozhodnutí:
příjemce dotace bude vzhledem k charakteru dotace na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku podnikat s předmětem dotace a obhospodařovat jej podle směrnic
pro integrované systémy pěstování minimálně 10 let od data vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Za neplnění této podmínky se nepovažuje likvidace předmětu dotace nařízená
orgány státní správy nebo v důsledku živelné pohromy nebo zánik užívacích práv
v důsledku zákonných opatření.
Zhodnocení účinnosti:

počet hektarů restrukturalizovaných
v příslušném roce (zpracuje MZe).
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ovocných

sadů

1.S. Podpora komplexní sklizně máku setého
Účel: podpořit komplexní sklizeň máku setého s ohledem na zajištění bezpečnosti
území z hlediska omamných a psychotropních látek v souladu se zákonem
č.167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění.
Předmět dotace: plocha máku setého, ze které byl v roce 2006 komplexně sklizen
mák a minimálně 0,25 t/ha makoviny.
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě,
který komplexně sklidil pěstitelskou plochu máku spolu s makovinou.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 500 Kč/ha komplexně sklizené plochy.
Poznámka: celková plocha komplexně sklizeného máku může dosáhnout
maximálně 20 000 ha. Pěstitelská plocha musí být založena uznaným osivem odrůd
uvedených v části D Zásad. Při komplexní sklizni rozlohy vyšší než stanovených
20 000 ha bude pěstitelská plocha všech žadatelů krácena odpovídajícím procentem.
Podmínka do rozhodnutí: příjemce dotace doloží hmotnost sklizené makoviny
předložením kopie hlášení (potvrzeného celním úřadem) osoby pěstující mák o roční
sklizni podle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném
znění, včetně vyčísleného množství sklizené makoviny do 29.6.2007 na příslušné
pracoviště ZA - PÚ.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
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) daňový doklad o nákupu osiva s vyznačením čísla partie a odrůdy,
e) kopie rozhodnutí o uznání předmětného osiva,
f) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy dle uživatelských
vztahů s účinností předmětných bloků či dílů půdních bloků nejpozději k datu
ukončení přijímání žádostí,
g) kopie hlášení (potvrzeného celním úřadem) osoby pěstující mák setý o oseté
výměře podle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
v platném znění,
h) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti: počet komplexně sklizených ha máku setého
(zpracuje MZe).

1. U. Podpora pěstování bylin pro energetické využití
Účel : podpora založení a údržby porostů bylin pro energetické využití.
Předmět dotace: plocha porostu bylin pěstovaných pro energetické využití.
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Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 2 000 Kč/ha orné půdy využívané k pěstování bylin pro energetické
využití.
Poznámka: k pěstování bylin pro energetické využití musí být užita souvislá plocha
orné půdy o minimální výměře plochy 1 ha. Energetická plodina musí být pěstována
na pozemku v daném roce jako hlavní plodina. Seznam bylin pro energetické využití
pro účely dotačního programu 1.U. je uveden v části D Zásad.
Obsah žádosti :
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu a pod.),
d) potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů s účinností předmětných bloků či dílů půdních bloků
nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí,
e) kopie uzavřené dohody s odběratelem produkce na energetické využití;
v případě využití produkce ve vlastním energetickém zařízení doklad o zřízení
tohoto zařízení,
f) doklad o povolení orgánu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění,
g) vyplněná tabulka v části C.
Podmínka do rozhodnutí: příjemce dotace doloží do 15. 11. 2006 příslušnému
pracovišti ZA-PÚ doklad, že dodal fyzické nebo právnické osobě produkci bylin
k energetickému využití, případně potvrdí čestným prohlášením využití produkce
pro vlastní energetické účely.
Zhodnocení účinnosti : počet hektarů oseté plochy bylinami pro energetické využití.

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“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se
provádějí některá ustanovení zákona a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování
genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
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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 1.9.2005 do 31.8.2006), podpora majiteli
kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely
ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných
ve šlechtitelských chovech a nově zařazovaných do šlechtitelských chovů.

Subjekt: uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat.
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.
do 8 Kč na ks 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 ks plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního
průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence
hosp. zvířat),
do 35 Kč na ks prasat, vedených v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu,
potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 50 Kč na ks koní (hřebců a klisen) vedených v PK anglického plnokrevníka
a klusáka (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 60 Kč na ks koní (hřebců a klisen) vedených v PK českého teplokrevníka
(dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením
ústřední evidence hosp. zvířat),
do 100 Kč na ks 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.
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Subjekt: uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: uvedena u každého předmětu dotace.
Předmět dotace:
2. A. c. Nákup tuzemských plemenných býků masných plemen skotu
zapsaných v plemenné knize, tuzemských plemenných býků českého
strakatého plemene zapsaných v plemenné knize v hlavním oddílu A,
oddělení M (plemenní býci byli zapsání do plemenné knihy v daném
roce), nákup plemenných beranů a kozlů ze zahraničí
Subjekt: kupující chovatel.
Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(dříve investiční).
Výše dotace: do 30 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného býka,
do 5 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana, kozla.
Předmět dotace:
2. A. d. Podpora rozvoje přenosu embryí od vybraných dárkyň schválených
příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími
Subjekt: majitel přeneseného embrya do příjemkyně, u které byla v době
od 1.10.2005 do 30.9.2006 potvrzena březost.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 7 000 Kč na zabřezlou plemenici po provedeném přenosu embrya mimo
koní,
do 15 000 Kč na zabřezlou plemenici po provedeném přenosu embrya u koní.
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.
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- skot,
do 80 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A4 , dle průměrného stavu
za období od 1.1. do 30.6. daného roku),
- prasata,
do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle kritérií PK) v KU v uznaných
nukleových chovech mateřských plemen prasat a uznaných šlechtitelských
chovech otcovských plemen prasat,
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 šlechtitelských chovech,
- ovce a kozy,
u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
u koz do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
- drůbež, běžci,
do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě
do odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže - dle přílohy Osvědčení o původu
hejna,
do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve šlechtitelském
chovu běžců,
- ryby,
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů příslušného roku na KU.
2.A.e.1.b) Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení rozborů
vzorků mléka.
- skot,
do 18 Kč na jeden kus v KU stupně A4 , dle průměrného stavu za období
od 1.1. do 30.6. daného roku,
- ovce a kozy,
u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen v chovech, kde je prováděna
kontrola mléčné užitkovosti,
u koz do 7 Kč na 1 kus v KU dojených plemen.
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
(dále je„KD“)
2.A.e.2.a) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na koně,
splňujícího propoziční podmínky chovatelských soutěží „Kritérium
mladých koní” na testování užitkových vlastností mladých plemenných
koní ve vyšším stupni KU za umístění v chovatelských soutěžích
pro 4-6 leté hřebce a klisny v klasických disciplínách.
do 9 000 Kč na koně, který se umístil na 1. – 3. místě předmětné chovatelské
soutěže.
Objem finančních prostředků maximálně 2 000 tis. Kč.
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2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na koně v KU
a KD anglického plnokrevníka, klusáka za umístění ve výkonnostních
zkouškách formou dostihů.
Objem finančních prostředků maximálně 7 000 tis. Kč.
2.A.e.2.c) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na klisnu
za úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní
plemenné knihy (HPK) a plemenné knihy (PK).
do 16 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen český
teplokrevník, slovenský teplokrevník,
do 13 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen
českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik,
do 7 000 Kč na tří nebo čtyřletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti ostatních
plemen, pro která je v ČR vedena PK.
2.A.e.2.d) Podpora oprávněné osobě dle § 16 zákona, na zajištění plemenitby koní
formou inseminace (z tohoto titulu nelze poskytovat dotaci na inseminační
dávky získané od hřebců v majetku Zemských hřebčinců Písek, Tlumačov
a Národního hřebčína Kladruby n. L.).
do 4 000 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla
v roce 2006 potvrzena březost po připuštění formou inseminace v tomtéž roce
semenem hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné plemenné knize.
Klisna nesmí být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.
2.A.e.2.e) Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné
k provádění a zabezpečování KD u skotu, prasat.
do 35 Kč na 1 ks v KD - dojitelnost,
do 70 Kč na 1 ks v KD - lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu,
do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD – zdraví,
do 25 Kč na jedno změřené prase ve šlechtitelském chovu – zkouška
vlastní užitkovosti.
2.A.e.2.f) Podpora chovateli za kladně prověřeného býka - výrazného zlepšovatele,
zaregistrovaného v plemenné knize příslušného plemene, testovaného
v ČR a vybraného v daném roce příslušným uznaným chovatelským
sdružením, určeného pro další použití v inseminaci.
u plemen mléčného a kombinovaného typu do 60 000 Kč na vybraného býka,
u plemen masného typu do 30 000 Kč na vybraného býka.
Subjekt: chovatel, v jehož stádě se býk narodil, popřípadě majitel embrya,
ze kterého se býk narodil.
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2.A.e.2.g)

Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem
vlastní užitkovosti v uznaných nukleových šlechtitelských chovech,
rezervních šlechtitelských chovech se schválenou produkcí kanečků
a ve šlechtitelských chovech otcovských plemen prasat, kteří pocházejí
od vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného
chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní
užitkovosti v období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
- u plemene české výrazně masné
- u plemen landrase, bílé otcovské, duroc a hampshire
- u plemene bílého ušlechtilého
- u plemene pietrain (stresstabilní)

do 2 000 Kč/kus
do 3 000 Kč/kus
do 4 000 Kč/kus
do 6 000 Kč/kus

2.A.e.2.h) Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných šlechtitelských chovů
prasat za testování kanců v období od 1.10.2005 do 30.9.2006 podle
metodiky uznaného chovatelského sdružení pro chov prasat.
do 20 000 Kč/kus.
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu
zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným státním registrem,
chovaného v době od 1.9.2005 do 31.8.2006.
do 17 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.j)

Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu
zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným státním registrem,
chovaného v době od 1.9.2005 do 31.8.2006.

do 20 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou
plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením
do plemenitby a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období
od 1.9.2005 do 31.8.2006.
do 3 500 Kč/kus.
2.A.e.2.l) Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech
a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti
(podle Osvědčení o původu hejna).
do 230 Kč na jednu slepici a kohouta masného typu,
do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného typu,
do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, krocana, kačera, housera.
Poznámka: minimální počet podporovaných ks drůbeže je 100 ks.
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2.A.e.3) Podpora testování
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských
zvířat.
- skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu,
do 60 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
- prasat, stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat,
do 600 Kč na jedno dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu
na provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků
ve skupině v jednom testu) v období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
- skotu,
do 70 Kč na krmný den testu.
Podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování
a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného
chovatelského sdružení.
- koní,
do 30 Kč na krmný den hřebečka do stáří 2 let,
do 100 Kč na krmný den hřebečka ve stáří nad 2 roky.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování ovcí nebo koz na provádění
testů výkrmnosti a jatečné hodnoty, provozované příslušným uznaným chovatelským
sdružením.
- ovcí a koz,
do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů
a hybridního potomstva.
do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici,
do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici.
Subjekt:

chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění
a udržování genofondu zvířat.

Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (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.
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Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace. Tento
doklad není nutné doložit u titulů 2.A.a., 2.A.d., 2.A.e.1.a., 2.A.e.2.i., 2.A.e.2.j.,
2.A.e.2.k.,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) kopie průkazu o původu potvrzeného příslušným uznaným chovatelským
sdružením (pouze program 2.A.c.),
f) doklad o koupi předmětného zvířete (minimálně faktura), ( pouze program 2.A.c.),
g) oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského
sdružení (§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb.), je vyžadováno pouze u žádostí,
kde jsou podpory požadovány oprávněnými, pověřenými, určenými osobami,
nebo uznanými chovatelskými sdruženími; vyžádané uznávací protokoly,
h) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti:

zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního
programu 2.A.

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Účel: zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření
a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob
a chorob přenosných osivem.
Předmět dotace:
3. a.) biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin,
3. b.) podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných
plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření
hospodářsky závažných virových chorob,
3.c.) podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických
metod a metod PCR,
3.d.) podpora šlechtění zaměřeného na vyšší odolnost proti škodlivým biotickým
i abiotickým činitelům a odpovídající kvalitu výsledné produkce,
3.e.) podpora používání certifikované sadby brambor na produkčních plochách
u pěstitelů hospodařících v uzavřené sadbové oblasti vymezené zákonem
č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby do oběhu, jako prevence proti šíření
karanténních bakterióz,
3.f.) nakoupené uznané osivo pšenice a hrachu odrůd registrovaných na základě
užitné hodnoty v ČR a uznané osivo sóji pro osev produkčních ploch v roce
2006. Podpora není určena pro nákup rozmnožovacího materiálu předstupňů
(S E1 – S E3),
3.h.) použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“
(dle vyhlášky č. 147/2004 Sb.).
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Subjekt: pro 3.a.), 3.b.), 3.c.), podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající
v zemědělské výrobě provádějící ozdravování polních a speciálních
plodin,
pro 3.d.) podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající
v zemědělské výrobě, který zabezpečuje novošlechtění a udržovací
šlechtění polních plodin, chmele, vinné révy, zelenin, ovocných plodin
a léčivých rostlin v souladu se zákonem č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva
a sadby, včetně navazujících předpisů,
pro 3.e.), 3.h.) podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající
v zemědělské výrobě,
pro 3.f.) podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské
výrobě, který nakoupil v daném roce nejméně jednu tunu uznaného osiva
pšenice nebo hrachu nebo sóji pro osev produkčních ploch,
.
Poznámka k subjektu:
v případě dotačního programu 3. lze dotaci poskytnout VÚRV Ruzyně.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
3.a.) do výše 60 % z prokázaných nákladů na:
pořízení bioagens a na odborný servis u biologické ochrany,
nebo na moření osiva obilovin měkkými elektrony u fyzikální ochrany.
(minimální množství osiva na moření je 10 tun včetně).
3.b.) v prostorovém izolátu:
do 150 Kč za každou uznanou matečnou rostlinu velkého ovoce,
chmele a révy ve stupni E,
do 20 Kč za každou uznanou matečnou rostlinu drobného ovoce
ve stupni E,
v technickém izolátu:
do výše 60 % z prokázaných úplných vlastních nákladů příslušného
roku vynaložených na provoz izolátu.
3.c.) do výše 60% prokázaných přímých nákladů.
3.d.) do výše 90% prokázaných vyjmenovaných nákladů (viz část D Zásad).
3.e.) do výše 1 500 Kč za 1 tunu certifikované sadby stupně C2,
do výše 2 500 Kč za 1 tunu certifikované sadby stupně C1 a vyšší, použité
na vlastní výsadbu produkčních (nikoliv množitelských!) ploch v uzavřené
sadbové oblasti (maximálně 3 tuny/ha osázené plochy).
3.f.) do výše 1 800 Kč na jednu tunu osiva pšenice,
do výše 2 500 Kč na jednu tunu osiva hrachu,
do výše 10 000 Kč na jednu tunu osiva sóji.
3.h.) do výše 15 Kč na certifikovanou sazenici chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo
zdravotní třídě „VT“.
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Poznámka:
3.e.) Minimální množství použité certifikované sadby v uzavřené sadbové oblasti,
vymezené zákonem 219/2003 Sb., je jedna tuna.
3.f.) Maximální množství uznaného osiva pšenice pro osetí jednoho hektaru je
220 kg. Maximální množství uznaného osiva hrachu pro osetí jednoho hektaru je
250 kg. Maximální množství uznaného osiva sóji pro osetí jednoho hektaru je 130 kg.
U výsevních jednotek žadatel zajistí, aby dodavatelská firma doložila žadateli
hmotnost výsevní jednotky v kilogramech.
3.h.) Při použití dotované uznané certifikované sadby chmele nesmí být
pro výsadbu předmětné chmelnice použita jiná než uznaná certifikovaná sadba
ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“.
Minimální ozdravená plocha chmelnice je 1 ha, při použití min. 2 500 ks a max.
3 400 ks sazenic na ha.
Žadatel dokládá na příslušné pracoviště ZA - PÚ kopii dokladu o pořízení uznané
certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě „VF“ nebo „VT“ (s vyznačením
množství a zdravotní třídy) nejpozději do termínu 31.10.2006.
Seznam původců chorob pro účely dotačního programu 3.h.) je uveden v části D
Zásad.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti v příslušném oboru ve vztahu k předmětu
dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH /doloží pouze plátce DPH u programů 3.a.), 3.b.) technické
izoláty, 3.c.), 3.d.)/,
e) 3.a.) stanovisko SRS vyjadřující, zda bylo bioagens použito účelně, hospodárně
a v souladu se Seznamem povolených přípravků na ochranu rostlin
a etiketou přípravku a zda nedošlo k poškození systému biologické ochrany.
Součástí žádosti je doklad o nákladech na pořízení bioagens a na odborný
servis (u biologické ochrany), faktura za moření osiva obilovin měkkými
elektrony (u fyzikální ochrany),
3.b.) potvrzení SRS, že jsou v prostorovém i technickém izolátu dodržovány
podmínky, stanovené pro jeho provoz k udržení zdravotního stavu rostlin
a v prostorovém izolátu souhlas ÚKZÚZ s počtem uznaných matečných
rostlin uvedených žadatelem v žádosti (na příslušné tabulce programu 3.b.),
3.c.) vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti
a rozpis předpokládaných nákladů. Žadatel uvede na příslušné tabulce
programu 3.c.), ve které laboratoři byly testy provedeny,
3.d.) vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti
a rozpis předpokládaných nákladů,
3.e.) nakoupená tuzemská sadba bude vždy doložena daňovým dokladem
s vyznačeným stupněm množení a číslem dokladu o uznání sadby nebo
daňovým dokladem s vyznačeným stupněm množení a přiloženým dokladem
o uznání sadby. Dovozová sadba bude doložena dokladem o uznání (číslo
partie, návěska). Použití vlastní sadby bude doloženo dokladem o uznání
sadby, v případě, že množitel není totožný s přihlašovatelem, bude doloženo
dokladem o uznání sadby a kopií faktury na licenční poplatky,
22

3.f.)

daňový doklad, s číslem partie o nákupu osiva uznaného podle zákona
č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby do oběhu a kopie uznávacího listu
nebo u osiva z dovozu kopie ISTA certifikátu, případně doklad o uznání
z jiného členského státu EU,
3.h.) potvrzení Státní rostlinolékařské správy (SRS) o výskytu původců chorob
uvedených v části D „Zásad“ v oblasti, kde žadatel pěstuje chmel.
f) potvrzení o zařazení osetých či osázených ploch do evidence využití zemědělské
půdy dle uživatelských vztahů s účinností předmětných bloků či dílů půdních
bloků nejpozději k datu ukončení přijímání žádostí /pouze pro program 3.e.),
3.f.), 3.h.)/ – doložit LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských
vztahů, druh výpisu - základní,
g) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního
programu.

8. Nákazový fond
8.A)
Účel: podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz
hospodářských zvířat.
Předmět dotace: podpora chovatelům na nezbytnou laboratorní diagnostiku
v průběhu ozdravování jejich chovu od paratuberkulózy skotu (§ 10 odst. 2 zákona
č. 166/1999 Sb.).
Subjekt: chovatel hospodářských zvířat podnikající v zemědělské výrobě podle
§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., který provádí ozdravování od paratuberkulózy
skotu podle ozdravovacího plánu schváleného příslušnou KVS.
Výše dotace: 250 Kč za jedno bakteriologické vyšetření provedené v akreditované
laboratoři u kusu zařazeného do individuálního ozdravovacího
programu chovu, který byl schválen příslušným orgánem veterinární
správy (maximálně 2 vyšetření u téhož kusu za kalendářní rok).
Bakteriologickým vyšetřením se v případě paratuberkulózy rozumí
kultivační vyšetření trusu nebo ze změněných tkání – ze střev
či mesenteriálních mízních uzlin provedené v akreditované
diagnostické laboratoři.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.A):
a)
identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b)
doklad o registraci podnikání v zemědělství,
c)
doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního
účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
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d)

e)

individuální ozdravovací program chovu pro rok 2006 schválený a potvrzený
příslušnou KVS a příslušným pracovištěm ZA - PÚ, potvrzení příslušného
útvaru SVS a příslušným pracovištěm ZA - PÚ o tom, že ozdravování se
uskutečnilo v souladu se schváleným ozdravovacím plánem a „Zásadami“ pro
rok 2006 a požadovaná částka odpovídá počtu vyšetřovaných kusů,
vyplněná tabulka v části C.

8.B)
Účel: částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů
a masokostních mouček (dále jen „MKM“) a kafilerních tuků (dále jen „KT“)
z kadáverů - udržení příznivé nákazové situace v chovech hospodářských
zvířat a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka.
8.B.a)
Předmět dotace: podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených
s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona
č.166/1999 Sb.) v období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
Subjekt: chovatel hospodářských zvířat podnikající v zemědělské výrobě podle
§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., který zajistí neškodné odstranění kadáverů
hospodářských zvířat v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.
Výše dotace:
do 5 Kč za kg hmotnosti kadáveru předaného k neškodnému
odstranění osobě, které byl povolen výkon veterinární asanační
činnosti dle zákona č. 166/1999 Sb.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Poznámka: dotace nemůže být poskytnuta na likvidaci kadáverů, jejichž neškodné
odstranění bylo nařízeno mimořádným veterinárním opatřením a které
bylo (bude) hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu zákona 166/1999
Sb.
Dotace se neposkytne žadatelům, kteří porušili zákon č. 166/1999 Sb.,
a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů a toto porušení mělo za následek úhyn zvířete.
Kadáverem se rozumí celá těla uhynulých, nedonošených, mrtvě
narozených nebo utracených zvířat.
8.B.b)
Předmět dotace: podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním MKM
a KT z kadáverů v období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
Subjekt: dotace bude poskytnuta osobám, jimž byl povolen výkon veterinární
asanační činnosti dle § 41 odst.1 zákona č. 166/1999 Sb., na neškodné
odstranění MKM a KT pocházející z kadáverů.
Výše dotace: do 1 000 Kč za prokazatelně neškodné zlikvidování - spálení,
spoluspálení - 1 tuny MKM a KT vyrobených z kadáverů.
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Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.B):
a)
identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b)
8.B.a) doklad o registraci podnikání v zemědělství,
c)
8.B.b) doklad o registraci podnikání a povolení k výkonu veterinární asanační
činnosti dle § 41 odst.1 zákona č. 166/1999 Sb.,
d)
doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního
účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
e)
8.B.a) kopie prvotních a daňových dokladů dokladující předání kadáveru
k neškodnému odstranění,
f)
8.B.b) daňové doklady dokladující spálení nebo spoluspálení,
g)
8.B. daňové doklady o provedené úhradě,
h)
vyplněná tabulka v části C.
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR)
Účel: podpora vybraných činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího
programu od infekční rinotracheitidy skotu“ (dále jen „NP IBR“) schváleného
Ministerstvem zemědělství v souladu s § 44 odst. 1 písm. c) zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon) v platném znění a v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) téhož
zákona zařazeného mezi povinné preventivní a diagnostické úkony
k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat
na člověka, jakož i k jejich zdolávání.
Předmět dotace:
1. podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s odběrem krve
a jejím následným laboratorním vyšetřením uskutečněným v prvním roce
ozdravování v rámci NP IBR v laboratořích státních veterinárních ústavů
(dále jen „SVÚ“) nebo Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
(dále jen „VÚVeL“).
Platí pro jeden kus zařazený do ozdravování takto:
1x odběr krve na vyšetření v prvním roce a 2x v závěrečném roce
ozdravování.
2. podpora chovatelům na částečnou úhrada nákladů spojených s pořízením
markerové vakcíny proti IBR skotu (registrované podle § 12 zákona č. 79/1997
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících změn ve znění
pozdějších předpisů) a její aplikací v rámci NP IBR resp. individuálního
ozdravovacího plánu stanoveného příslušnou KVS.
Subjekt: dotace bude poskytnuta chovateli skotu registrovanému v Ústřední evidenci
hospodářských zvířat podle § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů,
který provádí ozdravování od IBR skotu podle ozdravovacího plánu
odsouhlaseného příslušnou KVS.

25

Výše dotace v roce 2006:

.

a) do výše 13 Kč za provedený odběr krve, laboratorně vyšetřené v laboratořích
SVÚ nebo VÚVeL na IBR skotu, od 1 ks zařazeného
do individuálního ozdravovacího programu stáda od 1.1.2006
do 30.9.2006, maximálně jedno vyšetření u téhož kusu
v prvním roce ozdravování (a popřípadě dvě vyšetření pokud
bude v prvním roce provedeno i závěrečné vyšetření).
b) do výše 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti IBR skotu a její aplikaci
od 1.1.2006 – 30.9.2006 skotu zařazenému do individuálního
ozdravovacího programu stáda (maximálně na 3 vakcinace
téhož kusu).
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Obsah žádosti 8.E):
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního
účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
c) kopie příslušnou KVS odsouhlaseného individuálního ozdravovacího
programu od IBR zpracovaného v souladu s Národním ozdravovacím
programem od infekční rinotracheitidy skotu v ČR stanoveným MZe podle
§ 44 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona, potvrzená příslušnou KVS,
d) kopie dokladů dokumentující vynaložené náklady na veterinární činnost (odběr
krve a aplikace vakcíny) a nákup aplikované vakcíny v období
1.1.2006 – 30.9.2006 (faktura apod.),
e) kopie dokladů dokumentujících uhrazené náklady na veterinární činnost
(odběr krve a aplikace vakcíny) a nákup aplikované vakcíny v období
1.1.2006 – 30.9.2006 (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti apod.),
f) kopie protokolů laboratorních vyšetření zvířat k 30.9.2006,
g) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti:

zpracuje MZe
programu 8.

dle

jednotlivých

předmětů

dotačního

Dotační program 8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy
skotu (IBR) vstoupí v platnost až po schválení Evropskou komisí.

9. Poradenství a vzdělávání
Účel: organizační, ekonomické a odborné poradenství.

9.A. Speciální poradenství
9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu
č. 154/2000 Sb.
9.A.a.1)

Podpora poradenství
č. 154/2000 Sb.

pro

živočišnou
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výrobu

ve

vztahu

k zákonu

Předmět dotace:
a) podpora pořádání seminářů, školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., pro
chovatelskou veřejnost,
b) vydávání poradenských publikací ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb.,
poskytovaných chovatelům zdarma.
Subjekt: pořadatel, vydavatel (se souhlasem MZe).
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
a) do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na semináře, školení, bez započtení
zisku,
b) do výše 100 % prokázaných přímých nákladů na publikace poskytované
chovatelům zdarma.
9. A. a. 2) Podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě.
9.A.a.2.a) zveřejňování výsledků plemenářské práce.
Subjekt : oprávněná osoba, uznané chovatelské sdružení.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu zveřejněných
výsledků.
9.A.a.2.b) zabezpečování pořádání výstav a přehlídek hospodářských zvířat.
Subjekt : pořádající nebo zabezpečující organizace, uznané chovatelské sdružení
(se souhlasem MZe).
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané akce.
9.A.b. Speciální poradenství pro rostlinou výrobu.
Předmět dotace:
9.A.b.1) publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací, poskytované
pěstitelům zdarma.
Subjekt: pěstitelský svaz.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do výše 80 % prokázaných přímých nákladů.
9.A.b.2) pořádání výstav pěstovaných rostlin.
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Subjekt : vystavovatel nebo pěstitelský svaz.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: fixní částka, dle rozhodnutí MZe, podle významu pořádané výstavní
akce.
9.A.b.3) podpora pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou veřejnost.
Subjekt : pořadatel (se souhlasem MZe).
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do výše 60 % prokázaných přímých nákladů, avšak maximální výše
podpory na jedno školení či seminář nepřesáhne částku 50 000 Kč.
9.A.b.4) podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd
polních plodin po jejich registraci, za účelem zajistit získání a šíření
informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin.
Subjekt: osoba zajišťující samostatné zkoušky odrůd po registraci, která vykonává
tuto činnost na základě smlouvy s ÚKZÚZ podle § 38 odst. 3 zákona
č.219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby pro účely poskytování informací
zemědělské veřejnosti.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
■
do výše 35 000 Kč na 1 odrůdu ozimých plodin po předání výsledků zkoušek
ÚKZÚZ,
■
do výše 30 000 Kč na 1 odrůdu jarních plodin po předání výsledků zkoušek
ÚKZÚZ,
■
do výše 20 000 Kč na 1 odrůdu pícnin po předání výsledků zkoušek ÚKZÚZ.

Obsah žádosti pro 9.A.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
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) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) popis předmětné dotace, rozpis předpokládaných nákladů,
f) kopie smlouvy uzavřená s ÚKZÚZ o provádění zkoušek podle § 38 odst. 3
zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby pro 9.A.b.4),
g) vyjádření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, odboru
odrůdového zkušebnictví, že žadatel předal výsledky zkoušek pro 9.A.b.4),
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h) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle jednotlivých předmětů dotačního
programu.

9.E. Školní závody
Účel: podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce
podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními
školami, vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích
pracovníků resortu.
Předmět

Subjekt:

dotace:

podpora „Školním závodům“ na vytváření podmínek
pro praktickou přípravu žáků středních škol a studentů vyšších
odborných škol ve stanovených resortních oborech.

podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.), který se zabývá předmětnou
činností a je jmenován „Školním závodem“.

Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 31 Kč na žáka resp. studenta na 1 hodinu praktického výcviku.
Maximálně však do výše 1 000 000 Kč na subjekt.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) kopie dokladu o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace
(u právnických osob ne starší 90 dnů),
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad o jmenování Školním závodem,
e) smlouva mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště
pro odborný výcvik na příslušný kalendářní rok,
f) vyplněná tabulka v části C.
Podmínky do rozhodnutí: dotace bude poskytnuta na zajištění praktické přípravy
pro žáky, resp. studenty I., II., III. a IV. ročníků
ve vybraných studijních a učebních oborech (viz.část D)
v časovém rozmezí leden až říjen včetně, roku 2006.
Žadatel je povinen předložit příslušnému pracovišti ZA - PÚ požadované doklady, tj.
měsíční výkazy (viz.část D) s uvedením učebního nebo studijního oboru, ročníku,
počtu žh (žáci, resp. studenti x hod. praktického výcviku) potvrzené statutárním
zástupcem Školního závodu a statutárním zástupcem školy:
- do 4. září 2006 - za měsíce I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
- do 2. listopadu 2006 - za měsíce IX, X.
- do 2. listopadu 2006 předloží hodnocení školního závodu příslušnou
školou.
Zhodnocení účinnosti: hodnocení Školního závodu příslušnou školou.
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9. F. Podpora poradenství v zemědělství
Účel:

pomoc při zohledňování principů ochrany životního prostředí v zemědělské
praxi.

Předmět dotace:

zemědělské poradenství poskytované v
a zaměřené na:

průběhu roku

9.F.a.: zhodnocení zemědělského podniku z hlediska dodržování právních
předpisů vycházejících ze směrnic EU v oblasti ochrany vod,
9.F.b.: zhodnocení zemědělského podniku z hlediska welfare hospodářských
zvířat,
9.F.c.: splnění podmínek pro ekologický způsob hospodaření vyplývajících
ze zákona č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady (EHS) č. 2092/91,
9.F.d.: zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku,
9.F.e.: regionální přenos informací o realizaci Společné zemědělské politiky,
zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný
prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj
zemědělství a venkova.
Subjekt: 9.F.a., 9.F.b., 9.F.d.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající
v zemědělské výrobě,
9.F.c.: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské
výrobě a zapsaný v Seznamu ekologických zemědělců MZe,
9.F.e.: organizace, které MZe udělilo statut Krajského informačního
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
9.F.a.: do výše 80% z prokázaných nákladů spojených s poradenskou
službou poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000 Kč
za Protokol. Výstupem je Protokol o posouzení minimálních standardů
(dále jen Protokol), který obsahuje v případě zjištěných nedostatků návrh
doporučení k jejich odstranění,
9.F.b.: do výše 80% z prokázaných nákladů spojených s poradenskou
službou poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000 Kč
za každý druh chovaných hospodářských zvířat (zákon č. 246/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů). Protokol, který je výstupem poradenské služby,
obsahuje v případě zjištěných nedostatků návrh doporučení k jejich
odstranění. Poradce je povinen v rámci druhu vypracovat protokoly
za všechny kategorie hospodářských zvířat, které žadatel chová
(definice kategorie viz vyhláška č. 208/2004 Sb.),
9.F.c.: do výše 80% z prokázaných nákladů spojených s poradenskou
službou poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 15 000 Kč
na žadatele s výměrou půdy do 300 ha zařazených do ekologického
zemědělství nebo přechodného období a maximálně 20 000 Kč na žadatele
s výměrou půdy nad 300 ha zařazených do ekologického zemědělství nebo
přechodného období. Protokol, který je výstupem poradenské služby,
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obsahuje v případě
odstranění,

zjištěných

nedostatků

návrh

doporučení

k jejich

9.F.d.: do výše 80% z prokázaných nákladů na poradenskou službu
poskytnutou v souladu s předmětem dotace, maximálně 20 000 Kč za
Protokol. Protokol, který je výstupem poradenské služby, obsahuje návrh
opatření pro zlepšení hospodaření podniku,
9.F.e.: do výše 600 000 Kč na žadatele.
Obsah žádosti:
9.F.a. – 9.F.d.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) kopie dokladu o registraci podnikání v zemědělské výrobě (u právnických
osob ověřená kopie ne starší 90 dnů),
c) doklad o zřízení bankovního účtu, který žadatel uvedl v žádosti, tj. smlouva
o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis
předmětného účtu s názvem a adresou žadatele,
d) smlouva s poradcem o poskytnutí poradenské služby v průběhu roku 2006.
Ve smlouvě mimo jiné uvést: číslo a plné znění předmětu dotačního programu
dle Zásad, termín provedení poradenské služby (ukončení nejpozději
do termínu vyúčtování uvedeného v „Podmínkách do rozhodnutí“), jméno
poradce, zda je poradce plátcem DPH či ne, smluvní cenu (u poradce - plátce
DPH rozpis na základ + DPH) i to, že laboratorní rozbory nejsou zahrnuty
do smluvní ceny. U dotačního programu 9.F.b. vypsat druhy zvířat (u více než
jednoho uvést smluvní cenu za každý druh zvlášť včetně celkové),
e) u 9.F.d. čestné prohlášení o velikosti podniku (viz část D),
f) vyplněná tabulka podle vzoru v části C.
9.F.e.:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) plán činnosti na rok 2006 včetně finanční specifikace nákladů,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního
účtu uvedeného v žádosti nebo bankovní výpis předmětného účtu),
d) čestné prohlášení o velikosti podniku (viz část D),
e) vyplněná tabulka podle vzoru v části C.
Poznámka k 9.F.a. - 9.F.d.:
poradce zapojený do 9.F.a.- 9.F.d. je:
- fyzická osoba vedená v Registru poradců MZe,
(www.agroporadenstvi.cz/poradensky systém MZe v CR / registr), která
úspěšně absolvovala přípravu ke standardu poradenské činnosti vztahující
se k danému předmětu dotačního programu (rok 2005 nebo 2006), nebo
- právnická osoba, která má v předmětu činnosti poskytování poradenských
služeb (v žádosti doloží kopii dokladu o této registraci) a jejíž
zaměstnanec, který poskytuje poradenské služby, je vedený v Registru
poradců MZe a úspěšně absolvoval přípravu ke standardu poradenské
činnosti vztahující se k danému předmětu dotačního programu (rok 2005
nebo 2006).
Vzory Protokolů jsou uvedeny na adrese: www.agroporadenstvi.cz /9.F.
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Poznámka k 9.F.d. - 9.F.e.:
podprogramy jsou poskytovány v souladu s Nařízením Komise (ES)
č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES
na státní podporu malým a středním podnikům působícím v oblasti produkce,
zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.
Poznámka k 9.F.e.:
podpora bude
do 30.11. 2006.

poskytována

na

náklady

vynaložené

od

1.1.2006

Podmínky do rozhodnutí
9.F.a.- 9.F.d.: žadatel je povinen nejpozději do 13. 10. 2006 doložit odboru
13020 MZe, Praha 1, Těšnov 17 kompletně vyplněný Protokol(y)
u 9.F.a.-9.F.d. a doklad o úhradě nákladů spojených s poradenstvím
- fakturu s přesným označením dodávky vystavenou poradcem (uvést číslo
předmětu dotačního programu) a doklad o její úhradě žadatelem, tj. výpis
z bankovního účtu nebo pokladní doklad o platbě v hotovosti (výdajový
doklad, bankovní složenka; nelze doložit příkazem k úhradě) nebo poštovní
poukázka. Pokud byla faktura uhrazena z dalšího účtu žadatele, než který
uvedl v žádosti o dotaci, musí žadatel doložit kopii smlouvy o zřízení tohoto
bankovního účtu.
9.F.e.: příjemce dotace se bude ve své činnosti řídit schváleným plánem
činnosti na rok 2006.
Příjemce dotace je povinen do 30.6.2006 předložit odboru 13020 MZe Praha
1, Těšnov 17, dílčí zprávu o činnosti za období od 1.1.2006 do 30.6.2006
a k datu 30.11.2006 předložit závěrečnou zprávu o činnosti za období
1.7.2006 až 30.11.2006. Součástí zprávy o činnosti bude kromě hodnocení
realizace schváleného plánu za stanovená období také příloha, která bude
obsahovat soupis uznaných nákladů (zaplacených ve lhůtách splatnosti,
nejpozději však k 30.11.2006) a příslušné doklady.
Zhodnocení účinnosti: počet zemědělských podnikatelů zapojených do dotačního
programu.

9. G. Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace
Účel: podpora zvyšování kvalifikace zemědělců ve smyslu Směrnice Ministerstva
zemědělství č.j. 4945/2002-1000 ze dne 31.1.2002, o dalším odborném
vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství, v platném znění a ve smyslu
Vzdělávacího rekvalifikačního programu MZe č.j. 32638/04 - 13020 ze dne
22.9.2004 v platném znění.
Předmět dotace: dosažení
minimální
zemědělské
kvalifikace
doložené
osvědčením o absolvování rekvalifikačního programu v rozsahu
nejméně 150
vyučovacích
hodin nebo doplňkového
rekvalifikačního programu rozšiřujícího krátký rekvalifikační
program absolvovaný po roce 1990 na rozsah nejméně 150
vyučovacích hodin. Osvědčení musí být vydáno akreditovaným
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vzdělávacím subjektem (viz část D Zásad) po ukončení
rekvalifikačního programu v období od 1.1.2006 do 30.9.2006
včetně.
Subjekt:

podnikatel (§ 2 zákona
v zemědělské výrobě.

Forma dotace:

dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).

Výše dotace:

č.

513/1991

Sb.)

podnikající

- do 6 000 Kč za osvědčení získané v rekvalifikačním programu
v rozsahu nejméně 150 vyučovacích hodin,
- do 2 400 Kč za osvědčení získané v doplňkovém rekvalifikačním
programu.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci podnikání,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) kopie osvědčení o absolvování plného nebo doplňkového rekvalifikačního
programu v rozsahu nejméně 150 vyučovacích hodin vydaného v akreditovaném
vzdělávacím subjektu od 1.1. 2006 do 30.9. 2006,
e) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti: počet získaných osvědčení (zpracuje MZe).

9.H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních
veletrzích a výstavách v zahraničí
Účel: podpora marketingu a propagace vystavovatelů z České republiky, jejich
výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách
v zahraničí.
Předmět dotace: částečná úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení subjektů
účastnících se české národní expozice organizované pod gescí Ministerstva
zemědělství České republiky v době od 1.10. 2005 do 30.9. 2006.
Subjekt: fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky
a další organizace působící v resortu zemědělství.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do výše 75% prokázaných nákladů na úhradu nájmu výstavní plochy
bez vybavení, maximálně do výše 100 000 Kč na žadatele
a na veletrh či výstavu.
Poznámka:
seznam vybraných mezinárodních veletrhů a výstav, pro něž je možno podat žádost
o dotaci, je uveden v části D.
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Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C Zásad,
b) doklad o registraci podnikání subjektu ve vztahu k předmětu dotace nebo doklad
prokazující působnost subjektu v resortu zemědělství,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) daňové doklady a doklady prokazující zaplacení nákladů na předmět dotace,
f) vyplněná tabulka v části C.
Zhodnocení účinnosti:

zpracuje Ministerstvo zemědělství České republiky dle
předmětu dotace.

Poznámka: celková výše dotace, poskytovaná na dotační programy 9.A., 9.F.,
9.H., by neměla překročit 100 000 eur na příjemce za tříleté období.

10. D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
Účel: zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou
podpory integrace v rámci ES.
Předmět dotace: podpora vstupu, členství, zastoupení členství a činnosti českých
stavovských agrárních nevládních organizací (u členů řádných
i přidružených) v mezinárodních nevládních organizacích
(podpora rozvoje demokratické občanské společnosti), za které se
z hlediska tohoto dotačního programu pro rok 2006 považují:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfederace mladých farmářů (CEJA)
Evropská konfederace zemědělských producentů (COPA)
Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví EU (COGECA)
Konfederace potravinářských sdružení EU 15 (CIAA)
Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF)
Evropská federace obecních lesů (FECOF)
Asociace evropských regionů horských oblastí (EUROMONTANA)
Sdružení evropských vinařských regionů (AREV)

Subjekt: česká stavovská agrární nevládní organizace s významnou celostátní
působností v zemědělsko-potravinářském komplexu, s minimální dobou
registrace 2 roky k datu podání žádosti o dotaci a minimálním počtem 150
členů (právnických i fyzických osob; u kolektivních členů se započítávají
jejich jednotliví členové), která je členem ve vyjmenovaných
mezinárodních organizacích.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
• do výše 100 % nákladů na členské příspěvky ve vyjmenovaných mezinárodních
organizacích.
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•
•
•

do 32 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních
organizacích (1 osoba / 1 jednací den ) s dopravou do zahraničí a zpět.
do 10 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních
organizacích (1 osoba / 1 jednací den ) bez dopravy do zahraničí a zpět.
do 9 000 Kč na realizované jednání ve vyjmenovaných mezinárodních
organizacích (1 osoba / 1 jednací den ) při zastoupení mandatářem; částka
se poměrně krátí při zastoupení mandatářem na stejném jednání pro více
subjektů dotace současně.

Poznámka: čerpání dotace je možné až po předložení zaplacených daňových
dokladů na členské příspěvky, letenek, jízdenek a vyúčtování pracovních cest
na jednání. Jednání se dokládají pozvánkou nebo jiným dokladem odůvodňujícím
účast na jednání a zápisem z jednání. Realizovaná jednání se hradí maximálně
2 účastníkům.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci žadatelského subjektu,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) potvrzení, že žadatel je řádným nebo přidruženým členem vyjmenovaných
mezinárodních nevládních organizací,
e) doložení počtu členské základny,
f) vyplněná tabulka v části C.
Podmínky pro rozhodnutí:
a)

b)

žadatel je povinen předložit požadované doklady
pro čerpání dotace na příslušné pracoviště ZA - PÚ
do 30. června 2006 za měsíce I. II. III. IV. V.,
do 29. září 2006 za měsíce VI. VII. VIII.,
do 30. listopadu 2006 za měsíce IX. X. a do termínu
stanoveném v rozhodnutí za měsíc XI. a část měsíce
XII. roku 2006.
žadatel je povinen průběžně zasílat zprávy
ze zahraničních služebních cest, zápisů a informací
z jednání
ve
vyjmenovaných
mezinárodních
nevládních organizacích příslušnému gesčnímu
odboru MZe.

Zhodnocení účinnosti: zpracuje MZe dle znění předmětu dotace.

13. Podpora zpracování zemědělských produktů
Účel dotace: zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů a zlepšení
hygienických podmínek zabezpečením transferu nových technologií a inovací
do zpracování zemědělských produktů (včetně Integrované prevence a omezování
znečištění).
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Předmět dotace: podporu lze poskytnout pro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,
zavádění nových technologií,
zlepšení a racionalizaci postupů zpracovávání zemědělských produktů,
investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků,
zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí,
zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků.

Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající na základě zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jehož podíl tržeb z vlastní
výroby potravin je vyšší než 50%.
Forma dotace:
investiční).

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve

Výše dotace:

do 40 % přijatelných nákladů projektu.
Dotace může být poskytnuta max. do 10 mil. Kč na každý
jednotlivý projekt a jednoho příjemce.

Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je
v souladu s definicí příjemce dotace, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,
c) doklad o vedení (popř. zřízení) běžného účtu žadatele,
d) základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví
žadatele, který:
-

vede účetnictví (podvojnými zápisy):
-

-

účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohu) za předchozí
tři uzavřená účetní období, včetně zprávy auditora, pokud byly účetní
závěrky ověřeny auditorem,
daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) včetně všech příloh
předložených finančnímu úřadu za poslední tři účetně uzavřené roky ,

vede daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví):
-

výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích za poslední
tři uzavřená účetní období,
daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) za období posledních
tří let existence podniku včetně všech dodatků předložených
finančnímu úřadu,

e) čestné prohlášení, že zpracování, které je předmětem žádosti o dotaci, se netýká
výrobků ze třetích zemí,
f) doklad o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpis z katastru nemovitostí),
kterých se projekt týká podle katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců k datu
podání žádosti; v případě realizace projektu v pronajatém objektu / pozemku
ještě nájemní smlouvu na dobu nejméně pěti let od ukončení realizace projektu,
g) písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí či pozemků vztahujících se
k projektu s realizací projektu na dobu nejméně pěti let od ukončení realizace
projektu, ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti,
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h) doklady o vlivu realizace projektu na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, pokud musí být projekt posuzován podle těchto
předpisů,
i) potvrzení příslušného dozorového orgánu (SVS nebo SZPI) ne starší 3 měsíců
k datu podání žádosti, že žadatel splňuje minimální standardy uvedené v části D,
j) čestné prohlášení, že projektem nejsou porušována omezení dané opatřeními
společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky,
k) seznam příloh (včetně uvedení počtu stran jednotlivých příloh),
l) vyplněná tabulka v části C.
Podmínky do rozhodnutí:
a) žadatel předloží osobně do 31.10.2006 soupis účetních dokladů o skutečných
vynaložených a uhrazených nákladech za období od přijetí žádosti
do 31.10.2006 podle tabulek v části C Zásad, tj. soupis faktur /3x/, ověřené
kopie faktur a odpovídajících bankovních výpisů, vztahujících se
k podporované investici odboru 17420 MZe (lze uznat i zápočty),
b) žadatel dotace bude vzhledem
k charakteru dotace na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku podnikat s předmětem dotace min. 5 let
od termínu vydání rozhodnutí,
c) za neplnění podmínky v bodě b) se nepovažuje likvidace předmětu dotace
v důsledku živelné pohromy.
Zhodnocení účinnosti: počet uskutečněných projektů.
Dotační program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů vstoupí
v platnost až po schválení Evropskou komisí.

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Účel: částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním
vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.
Předmět dotace: rybník plnící rozhodnutí vodohospodářských orgánů, či orgánů
ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou
nad 5 ha.
Subjekt: podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.
Forma dotace: dotace do hospodářského výsledku (dříve neinvestiční).
Výše dotace: do 1 000 Kč/1ha katastrální plochy rybníka za :
a) nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou
1. akumulace vody v krajině
2. retenční účinek při povodních
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3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů
4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky
b) péče o rybniční fond ve veřejném zájmu
5. odstraňování sedimentu z loviště
c) nařízená péče o životní prostředí
6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů
7. omezení vysazování amura orgány ochrany přírody
8. omezení krmení krmnými směsmi
9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv
10. další omezení na základě pokynů orgánů ochrany přírody
Poznámka: minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší
než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 - 10 lze sčítat a násobit
plochou každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci
za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí
dotace až na základě fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu
z loviště a to nejpozději do 15.11.2006. Pro účel kontroly vyznačí
žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami. Dotace se neposkytne
na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci nebo nemá platný
manipulační řád.
Obsah žádosti :
a) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
b) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad o vlastnictví rybníka podle katastrálního úřadu, nebo dle bodu e),
e) v případě pronájmu nájemní smlouva, případně jiný doklad osvědčující oprávnění
k užívání rybníka,
f) kopie rozhodnutí vydaných vodohospodářskými orgány, nebo orgány ochrany
přírody dle jednotlivých rybníků,
g) v případě žádosti o dotaci na odstraňování sedimentu z loviště plán výlovu
a napouštění předmětných rybníků,
h) vyplněné tabulky v části C.
Zhodnocení účinnosti: výměra rybníků zajišťujících celospolečenské funkce
(zpracuje MZe).
Zásady nabývají účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 3. 2. 2006

Ministr zemědělství
Ing. Jan M l á d e k , CSc., v. r.
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
Závazný postup pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, kompetence
pro poskytnutí dotace a kompetence pro rozhodnutí o poskytnutých dotacích.
1. Žádost o dotace, 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 10.D. a podprogramy 9.F.a. – 9.F.d., kde žadatel podává jednu
společnou žádost na všechny uvedené podprogramy). 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 předkládá žadatel o dotaci ve dvojím vyhotovení na příslušné
pracoviště ZA - PÚ s výjimkou dotačních programů 1.S., 3.f), 8.B), 8.E), 15.,
které předkládá v jednom vyhotovení.
3. Příslušné pracoviště ZA-PÚ přijatou žádost zaeviduje.
4. Příslušné pracoviště ZA-PÚ prověří žádost z hlediska formální správnosti
v souladu se Zásadami.
5. Ředitel příslušného pracoviště ZA-PÚ se písemně vyjádří k žádosti
z hlediska formální správnosti, sdělí další podstatné skutečnosti pro poskytnutí
nebo neposkytnutí dotace.
6. Příslušné pracoviště ZA-PÚ si ponechá jedno vyhotovení žádosti. Druhé
vyhotovení - originál žádosti, s výjimkou dotačního programu 1.S., 3.f), 8.B),
8.E), 15., zašle příslušné pracoviště ZA-PÚ s písemným stanoviskem podle
bodu 5, gesčnímu útvaru MZe odpovědnému za dotační program.
7. Poskytnutí dotace je v kompetenci MZe, s výjimkou dotačního programu 1.S.,
3.f), 8.B), 8.E), 15. Tuto dotaci přiznává pracoviště ZA-PÚ, na základě sazby,
jejíž výši stanoví příslušný gesční útvar MZe dle celkových skutečně
uplatněných požadavků.
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá ředitel nebo vedoucí příslušného
gesčního útvaru. Pouze u dotačních programů 1.S., 3.f), 8.B), 8.E), 15., vydá
rozhodnutí ředitel pracoviště ZA-PÚ.
9. Čerpání prostředků je možné od data vydání rozhodnutí. U dotačních
programů se stanovenou sazbou jsou finanční prostředky poukazovány
na účty příjemců dotace na základě rozhodnutí. U ostatních dotačních
programů je čerpání prostředků podmíněno předložením dokladů,
příslušnému pracovišti ZA-PÚ, kterými se prokazují náklady. U dotačního
programu 9.E., 9.F., 13. je čerpání prostředků podmíněno předložením
dokladů gesčnímu odboru MZe.
10. Příslušný útvar plateb MZe před poukázáním finančních prostředků rozhodnutí
zkontroluje z hlediska úplnosti a správnosti údajů plynoucích ze Zásad
a ve vztahu k údajům zaznamenaných v příslušném software.
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Část C.
Vzory formulářů
Žadatel zpracuje žádost o dotaci dle následujícího závazného vzoru :
I. Vzor žádosti o poskytnutí dotace MZe, dle Zásad v roce 2006
Identifikační údaje
1. Podací místo

2. Reg. č. žádosti

4. Číslo listu

5. Celkový počet listů

3. Otisk prezentačního razítka
podacího místa

6. Datum a hodina přijetí

8. Reg. č. žádosti/číslo jednací

7. Rozhodující útvar
Žadatel
10. Resort

11. Kód
žadatele

15. Titul před (FO)

12. Datum narození
(FO)

9. Datum (a hodina) přijetí

13. Rodné číslo (FO)

16. Příjmení žadatele (FO)

14. IČ

17. Jméno žadatele (FO)

18. Titul za (FO)

19. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)

20. Titul před (PO)

21. Příjmení zástupce právnické osoby (PO)

22. Jméno zástupce právnické osoby
(PO)

23. Titul za (PO)

24. Obec (město)

25. Část obce

26. Číslo domovní

27. Městská část

28. Ulice

29. Číslo orientační

30. PSČ

31. Telefon – pevný

32. Telefon – mobilní

34. Okres

33. Fax

35 Emailová adresa
*)

36. Název správce daně (Finanční úřad)

37. Plátce DPH
A
N

Adresa pro doručování
38. Obchodní jméno právnické osoby

39. Titul před

40. Příjmení (zástupce právnické
osoby)

43. Obec (město)
46. PSČ

47. Telefon - pevný

Bankovní spojení
50. Název banky

41. Jméno (zástupce právnické
osoby)

42. Titul za

44. Ulice

45. Číslo domu

48. Telefon – mobilní

51. Číslo účtu žadatele

Místo podnikání (podle převažující činnosti ve vztahu k účelu dotace)
55. Číslo
56. Obec
54. Ulice
domu
58. V
62. V

59. Dne

60. Podpis(y) statutárních
zástupců

63. Dne

64. Ověřil a převzal
*) hodící se zakroužkujte
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49. Fax

53. Specifický symbol

52. Kód banky

57. Okres
61. Otisk razítka žadatele
(u právnické osoby vždy)

činnost

rok

zahájení

1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
6. .............................................................................................................................
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.
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 2006.

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 1

Dotační program: 1. D.
Podpora včelařství

Počet zazimovaných včelstev : .............................… včelstev
Sazba dotace: ………………………………………… Kč
Požadavek na dotaci celkem: .................................. Kč

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 2

Dotační program: 1. I.
Vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích
a vinicích
Identifikace pozemků podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů, na kterých bude vybudována kapková závlaha :
Čtverec/ blok / díl / výměra v ha na 2 des. místa
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Počet ha vybudované kapkové závlahy na 2 desetinná místa :
ovocné sady……………………………….………………………... ha
chmelnice………………………………….…………………………ha
vinice……………………………………….………………….…….. ha
Sazba dotace …………………………………………………..….. Kč
Požadavek na dotaci celkem : .........................................……... Kč
Číslo parcely podle katastru nemovitostí
ve vztahu k příslušnému bloku a dílu
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 3

Dotační program: 1. R.
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
Identifikace pozemku podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské
půdy dle uživatelských vztahů:
Čtverec/blok/díl …………………výměra bloku/dílu…………..……v ha na 2 des. místa
(větší počet parcel uvést v příloze)
Celkem osázená plocha ……………….............…….…… výměra v ha na 2 des. místa
Sazba dotace na 1 ha ovocných sadů: ................................…. Kč
Požadavek na dotaci celkem: …..............................….............. Kč

Číslo parcely dle KN ve vztahu k příslušnému bloku a dílu, na které bude provedena
restrukturalizace ovocných sadů:…..........................…………………………………..…
(větší počet parcel uvést v příloze)

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 4

Příloha k žádosti dotačního programu
1.R. Podpora restrukturalizace sadů
Ovocný druh: ....................……... počet ha na dvě des. místa: ……...….. ….....……
........................…..................…………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Charakteristika lokality (nadmořská výška, expozice pozemku, svažitost, půdní druh):
........................................................................................................................................
.....................................................................................……...........................................
Typ výsadby a pěstební technologie (např. odrůdy, spon, tvar, integrovaný systém):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Potvrzení ÚKZÚZ o uznání předmětné sadby:
........................................................................................................………………..........
.....................................................................................................….........................…..
...................................................................................................................................….
Potvrzení SISPO o vhodnosti předmětných odrůd :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Odborné posouzení záměru (ÚKZÚZ), potvrzení o vhodnosti lokality z hlediska
výskytu karanténních organismů (SRS):
..............................................................................................................................…......
.………………………………………………………………………………………………….
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 5

Dotační program: 1.S.
Podpora komplexní sklizně máku setého

pozemek
plocha máku setého plocha sklizená
č. čtverce, bloku, dílu celkem v ha
komplexně v ha

Předpokládaná
hmotnost makoviny
z komplexně sklizené
plochy v t

Celkem:

Plocha komplexně sklizeného máku setého

….……………………….. ha

Sazba dotace

….……………………….. Kč

Požadavek na dotaci celkem

…….…………………….. Kč

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 6

Dotační titul 1. U
Podpora pěstování bylin pro energetické využití
Identifikace pozemku podle potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské
půdy podle uživatelských vztahů:
Výměra osetá bylinami pro energetické využití v ha na 2 desetin. místa:
Čtverec / blok / díl: ..................................

Výměra ……….....................

..................................

………......................

..................................

.…...........………......

..................................

….…….….………….

Celková výměra osetá energetickými bylinami v ha na 2 desetin. místa:
.………………........................………………………………………………………………..

Sazba dotace na 1 ha: ............................................. Kč
Požadavek na dotaci celkem: ................................... Kč

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 7

Dotační program: 2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
1. Předmět dotace x ) : ……………………………………………………………………….
(uvést číslo a název)
…………………………………………………………………………………………………..
Počet : .……………………………………….……………………………………………….
Sazba dotace v Kč :……………………………………………….…Kč
Požadavek na dotaci celkem : ..……........................................... Kč
2. Předmět dotace xx) :…………………………………………………………………….….
(uvést číslo a název)
…………………………………………………………………………………………………..
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
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 8

Dotační program: 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.a.) Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany
rostlin
Plodina:
Škodlivý organismus:
Použité bioagens:
Výměra (v ha, skleníky v m2):
Celková spotřeba bioagens:
Náklady příslušného roku vynaložené na nákup bioagens, odborný servis:
(plátci DPH uvedou částku bez této daně!)
…………………………………………… Kč
Počet tun osiva obilovin mořeného měkkými elektrony:
Náklady příslušného roku vynaložené na moření osiva obilovin měkkými elektrony:
(Plátci DPH uvedou částku bez této daně!)
……………………………..……..….….Kč
Výše dotace: do 60%
Požadavek na dotaci: …………. ………Kč
Stanovisko Státní rostlinolékařské správy (pouze biologická ochrana):
Na základě kontroly, provedené u žadatele dne ……………………….. potvrzuje
Státní rostlinolékařská správa, obvodní oddělení v …………………………………….,
že žadatel použil biologický prostředek ochrany rostlin účelně, hospodárně
a v souladu se Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin v daném roce
a s etiketou přípravku. Systém biologické ochrany nebyl žádným nevhodným
zásahem poškozen.
V………………………………………….dne……………………………..…razítko, podpis
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 9

Dotační program: 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.b.) Podpora prostorových a technických izolátů množitelského
materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením
na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových chorob
A) Technický izolát:
V izolátu se pěstuje …..…………………..……………………………………………...…...
Výměra (v m2) ……………………….…. Počet matečných rostlin (v ks)……..……….…
Úplné vlastní náklady příslušného roku vynaložené na předmět dotace ……………Kč
Výše dotace: do 60 %
Požadavek na dotaci: .…………………………...…………………………………..…...Kč
B) Prostorový izolát:
Počet uznaných matečných rostlin velkého ovoce, chmele a révy
Ve stupni E ………………. ks, sazba do 150 Kč, požadavek na dotaci ……………..Kč
Počet uznaných matečných rostlin drobného ovoce
Ve stupni E ………………..ks , sazba do 20 Kč, požadavek na dotaci …….………..Kč
Požadavek na dotaci celkem ………………………….….………………………………Kč
Souhlas ÚKZÚZ s uvedeným počtem uznaných matečných rostlin (razítko a podpis
ÚKZÚZ).
Potvrzujeme, že v izolátu jsou dodržovány podmínky stanovené pro jeho provoz
k udržení zdravotního stavu rostlin včetně příslušného testování (razítko a podpis
SRS).
ÚKZÚZ

Číslo listu

SRS

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 10

Dotační program: 3.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
3.c.) Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických
metod a metod PCR

3.d.) Podpora šlechtění zaměřeného na vyšší odolnost proti škodlivým biotickým
a abiotickým činitelům a odpovídající kvalitu rostlinné produkce

Předmět dotace (uvést číslo a název)…………………………….………………………..
(u dotačního programu 3.c. uvést plodinu)
Předpokládané náklady v roce 2006………………..…Kč
Výše dotace ………………………………………………%
Požadavek na dotaci………..……………………………Kč
Název laboratoře, kde byly testy prováděny (pouze 3.c.)
…………………………………………………………………………………………………
Pro každý předmět dotace je třeba předložit samostatnou žádost!
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 11

Dotační program: 3
3.e.) Podpora používání certifikované sadby brambor na
produkčních plochách u pěstitelů hospodařících v uzavřené
sadbové oblasti vymezené zákonem č. 219/2003 Sb., jako prevence
proti šíření karanténních bakterióz
Území obce
Pozemek
podle přílohy č.čtverce, bloku,
č. 2 zákona
dílu
č. 219/2003
Sb.

Výměra
v ha

Odrůda,
stupeň

vysázeno
t

číslo
dokladu
o uznání
sadby

Celkem
Sadba:

nakoupená (doloženo daňovým dokladem, dokladem o uznání sadby,
v případě dovozu číslem partie, návěskou))
vlastní (doloženo dokladem o uznání sadby; v případě, že množitel není
totožný s přihlašovatelem bude doloženo dokladem o uznání sadby a
kopií faktury na licenční poplatky)
Nehodící se škrtněte!

Množství použité uznané sadby …….…………..t
Sazba dotace …………………………………....Kč
Požadavek na dotaci..…………………………...Kč
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 12

Dotační program: 3.
3.f.) Nakoupené úředně uznané osivo pšenice odrůd registrovaných
na základě užitné hodnoty v ČR
Pozemek
č.čtverce, bloku,
dílu

výměra
v ha

odrůda

Vyseté
osivo
t

č.dokladu
o uznání

Pšenice

Celkem
Nákup osiva bude doložen daňovým dokladem, kde musí být uvedeno číslo partie
a kopií dokladu o uznání osiva (rozhodnutí, uznávací list, u dovozu ISTA certifikát
nebo doklad o uznání z jiného státu EU)
Množství nakoupeného osiva ……………….t
Sazba dotace …………………………………Kč
Požadavek na dotaci …………………………Kč
Poznámka: za každou sazbu dotace se podává samostatná žádost a vyplňuje
samostatná tabulka

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 13

Dotační program: 3.
3.f.) Nakoupené úředně uznané osivo hrachu odrůd registrovaných
na základě užitné hodnoty v ČR a sóji
pozemek
č.čtverce, bloku,
dílu

výměra
v ha

odrůda

Vyseté
osivo
t

č.dokladu
o uznání

Hrách setý

celkem
Sója luštinatá

Celkem
Nákup osiva bude doložen daňovým dokladem, kde musí být uvedeno číslo partie
a kopií dokladu o uznání osiva (rozhodnutí, uznávací list, u dovozu ISTA certifikát
nebo doklad o uznání z jiného státu EU)
Množství nakoupeného osiva ……………….t
Sazba dotace …………………………………Kč
Požadavek na dotaci …………………………Kč
Poznámka: za každou sazbu dotace se podává samostatná žádost a vyplňuje
samostatná tabulka

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 14

Dotační program: 3
3. h.) Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob
chmele

k.ú.

Pozemek
č. čtverce, bloku,
dílu

Výměra
v ha

Odrůda

Vysázeno
ks

CELKEM

Množství použité uznané sadby …………………………ks
Sazba dotace ………………………………………..…….Kč
Požadavek na dotaci ………………………………..…….Kč

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 15

Dotační program: 8.
8.A) Podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování
nebezpečných nákaz hospodářských zvířat
Počet:

.….……………………..…ks

Sazba dotace:

250 Kč

Požadavek na dotaci:

…………………………… Kč

Potvrzuji, že ozdravování se uskutečnilo v souladu se schváleným ozdravovacím plánem
pro rok 2006 a „Zásadami“ pro rok 2006, doporučená opatření orgánů veterinární správy
jsou dodržována a požadovaná částka odpovídá počtu vyšetřovaných kusů.

..……….…………………………
za orgán veterinární správy
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Číslo listu

…………………………………
za ZA-PÚ
(razítko, čitelně jméno, podpis)

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 16

Dotační program: 8.
8.B.a) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů
spojených s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1
zákona č.166/1999 Sb.,) v období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
druh

kategorie **)

skot
ovce, kozy, jelenovití
koně
prasata
běžci
drůbež
kožešinová zvířata
ryby***)

ks

tele *)
skot od 3 měsíců do 1 roku včetně
ostatní skot a jiní turovití
jehně, kůzle *)
bahnice, beran, koza, kozel, laň, jelen
kůň do 3 let
kůň nad 3 roky
sele *)
prasnice, kanec
ostatní prasata
pštrosi
krůty, husy, kachny
kur domácí
norci, pesci, lišky, nutrie,činčily
králíci
kapr
ostatní ryby

Celkem

Vysvětlivky: *) včetně mrtvě narozených a nedonošených.

kg

x

**) pouze celá uhynulá zvířata, včetně vnitřností, kůže, srsti, popřípadě šupin.
***)chované v umělých, vypustitelných vodních nádržích, sloužících k chovu ryb.
Množství:

..……………………………. kg

Sazba dotace:

…………………….……….. Kč

Požadavek na dotaci:

….………………………….. Kč

V případě, že požadovaná částka podpory u každé samostatně uplatněné žádosti přesahuje
25 000 Kč, vyjádření příslušné KVS, že chovatel neporušil zákon č. 166/1999 Sb., a zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s následným
úhynem zvířete:

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 17

Dotační program: 8.
8.B.b) Podpora činností souvisejících s neškodným odstraněním
MKM a KT z kadáverů v období od 1.10.2005 do 30.9.2006.
Tuny
Neškodně odstraněná MKM
Neškodně odstraněný KT
Celkem

Množství:

.………………………….. tun

Sazba dotace:

…………………………… Kč

Požadavek na dotaci:

……………………….…… Kč

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 18

Dotační program: 8.
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu
(IBR)
Jméno (název) a adresa žadatele:
1. Odběr krve laboratorně vyšetřené na IBR
v období 1.1.2006 – 30.9.2006 - počet: …………...………………………….…. ks
Sazba dotace: ……………………………………………………………….………. Kč
Požadavek na dotaci: ………………………………………………………………… Kč
2 . Pořízení markerové vakcíny proti IBR skotu

registrované podle § 12 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících změn ve znění
pozdějších předpisů a její aplikace
v období 1.1.2006 – 30.9.2006 - počet: …………………………………………. ks
Sazba dotace: ……………………………………………………………………….… Kč
Požadavek na dotaci: ………………………………………………………………… Kč
Celkový požadavek na dotaci v roce 2006: ……………………………………... Kč
Potvrzuji, že v období 1.1.2006 – 30.9.2006 se ozdravování uskutečnilo v souladu
s ozdravovacím programem schváleným v rámci uskutečňování „Národního
ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu v ČR“ stanoveného
MZe podle § 44 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a požadovaná částka
odpovídá počtu vyšetřených a vakcinovaných zvířat.
za orgán veterinární správy

za ZA -PÚ

(razítko, čitelně jméno, podpis)

Číslo listu

(razítko,čitelně jméno, podpis)

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 19

Dotační program: 9. A.
Speciální poradenství
Předmět dotace:……………………………………………………………………………….
(uvést číslo a název)
Předpokládané náklady na předmět dotace: …………………………..Kč
Výše dotace………..…………………………..% (popř. fixní částka v Kč)
Požadavek na dotaci celkem: …………………………………..……….Kč

(v případě, že bude požadována dotace na více předmětů dotace, je nutné předložit
žádost samostatně pro každý předmět dotace).

Součástí žádosti je rozpis předpokládaných nákladů na předmět dotace.

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 20

Dotační program: 9.A.
9.A.b.4. Podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek
registrovaných odrůd polních plodin po jejich registraci, za účelem
zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech
registrovaných odrůd polních plodin

Plodina:………………………………………………………….……………………………...
Počet odrůd : …………………………………………………….…………………………….
Sazba dotace : ……….………………….…………………………………………...…… Kč
Požadavek na dotaci celkem : ................................………..…………………………. Kč

Poznámka: za každou sazbu dotace se podává samostatná žádost a vyplňuje
samostatná tabulka

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 21

Dotační program: 9.E.
Školní závody
Předmět dotace: podpora „Školním závodům“ na vytvoření podmínek pro praktickou
přípravu žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol ve stanovených
resortních oborech.
Název a adresa žadatele: …………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………...
Počet žákohodin (žh = žáci x počet hodin praktické přípravy) pro žáky I., II., III.
a IV. ročníků středních škol a studentů vyšších odborných škol v roce 2006:
…………………………..………………………………………………………………………
Sazba dotace: ……………………………………………………………………….…… Kč
Požadavek na dotaci celkem:……………………………………………………………..Kč

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 22

Dotační titul 9.F.
Podpora poradenství v zemědělství
Jméno (název) a adresa žadatele: …..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Předmět dotace:
9.F.a.………………………………………………………………………
9.F.b.………………………………………………………………………
9.F.c.………………………………………………………………………
9.F.d…………………………………..…………………………………..
9.F.e………………………………..……………………………………..
Výše prokázaných nákladů na předmět dotace:
9.F.a. ………………… Kč
9.F.b. ………………… Kč
9.F.c. ………………… Kč
9.F.d. ………………… Kč
9.F.e. ………………… Kč
Výše dotace 9.F.a. – 9.F.d.: ………… %
Výše dotace 9.F.e.: ……………………Kč
Požadavek na dotaci
Požadavek na dotaci
Požadavek na dotaci
Požadavek na dotaci

9.F.a.
9.F.b.
9.F.c.
9.F.d.

….….…………………. Kč
………….…………….. Kč
………….…………….. Kč
………….…………….. Kč

Požadavek na dotaci 9.F.a. – 9.F.d. celkem : ………………...…………….. Kč
Požadavek na dotaci 9.F.e. celkem: ….………………….…………………….. Kč
9.F.a. – 9.F.d.: jméno a příjmení poradce:
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 23

Dotační program: 9.G.
Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace
Předmět dotace:

dosažení
minimální
zemědělské
kvalifikace
doložené
osvědčením o absolvování rekvalifikačního programu v rozsahu
nejméně 150
vyučovacích
hodin nebo doplňkového
rekvalifikačního programu rozšiřujícího krátký rekvalifikační
program absolvovaný po roce 1990 na rozsah nejméně 150
vyučovacích hodin. Osvědčení musí být vydáno akreditovaným
vzdělávacím subjektem (viz část D Zásad) po ukončení
rekvalifikačního programu v období od 1.1.2006 do 30.9.2006
včetně.

Jméno a adresa žadatele:

………….……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Název a adresa akreditovaného vzdělávacího subjektu: …..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Datum vydání osvědčení: ……………………………………………………………………
Sazba dotace za osvědčení rekvalifikačního programu: …………………….………. Kč
Sazba dotace za osvědčení doplňkového rekvalifikačního programu: ………….….Kč
Požadavek na dotaci celkem:…………………………………………………………….Kč
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 24

Dotační program 9.H.
Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních
veletrzích a výstavách v zahraničí
Jméno (název) a adresa žadatele:………………………………………………………….
Náklady na předmět dotace:
Předmět dotace
(název, místo a datum konání
veletrhu či výstavy)

Cena nájmu
výstavní
plochy/1m2
(Kč)

Velikost
obsazené
plochy (m2)

Celkové
náklady na
plochu
(Kč)

Požadavek na
dotaci*
(Kč)

Požadavek na
dotaci celkem
(Kč)

* Výše dotace: do 75% nákladů na úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení,
maximálně do výše 100 000 Kč na žadatele a na veletrh či výstavu.
Požadavek na dotaci celkem: ……………………Kč
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 25

Dotační program: 10.D.
Podpora evropské integrace nevládních organizací
Název a adresa žadatele: .................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Předpokládaný požadavek dotace na předmět dotace: ……………………………………..
Požadavek
Sazba dotace dotace v Kč

Předmět dotace
D 01

Členské příspěvky v mezinárodních nevládních
organizacích

D 02

Účast na jednáních v mezinárodních nevládních
organizacích

do 100 %

do 32 000 Kč

(s dopravou do zahraničí a zpět)
předpokládaný počet jednání .............................
D 03

Účast na jednáních v mezinárodních nevládních
organizacích

do 10 000 Kč

(bez dopravy do zahraničí a zpět)
předpokládaný počet jednání .............................
D 04

Zastoupení mandatářem na jednáních
v mezinárodních nevládních organizacích

do 9 000 Kč

předpokládaný počet jednání .............................
CELKEM

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal

66

Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 26

Dotační program: 13
Podpora zpracování zemědělských produktů
Obchodní jméno a adresa žadatele: .................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Předmět dotace: ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Náklady celkem: ……………………….…………….…. Kč

Výše dotace maximálně do 40 % : ……………………..Kč

Součástí žádosti je i rozpis nákladů na předmět dotace podle zpracovaného projektu

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 27

Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů
Rozpis nákladů na předmět dotace

Uznatelné investiční náklady, které lze zahrnout do předmětu
dotace

Předmět dotace

tis. Kč

na nákup technologických linek a strojů pro modernizaci
základních technologických procesů zpracování zemědělských
produktů a potravin
na zařízení přímo související s finální úpravou, balením
a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality
na modernizaci zařízení na skladování hotových výrobků
na modernizaci chladících a mrazících zařízení na skladování
surovin a produktů
na modernizaci tepelných spotřebičů ovlivňujících kvalitu
výrobků a potravin
na nákup a instalaci měřících a kontrolních přístrojů ke
sledování jakostních ukazatelů
na pořízení záznamových a vyhodnocovacích přístrojů HACCP
na související hardware a software
na nezbytné stavební úpravy vyvolané pořízením a instalací
technologie, měřících, kontrolních, záznamových a
vyhodnocovacích přístrojů v maximální výši 25 % objemu
investic

CELKEM
Za oprávněné nelze považovat investice za účelem rozšíření výroby.
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Tabulka č. 28

Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů

Rozpis podílu tržeb

Tržby v roce 2005 celkem

mil. Kč

z toho: tržby z výroby potravin

mil. Kč

Podíl tržeb z výroby potravin
na celkových tržbách

Číslo listu

%

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 29

Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů

Struktura podnikatelského projektu

1. Výchozí stav technického a výrobního vybavení podniku
2. Investice spojené s modernizací podniku, včetně zvyšováním úrovně hygieny
v předcházejících letech
3. Popis plánované investice
4. Zjednodušená marketingová studie

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 30

Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů
Minimální standardy
Oblast

Platná právní úprava ČR

Veterinární Zákon č. 166/1999 Sb., o
péče
veterinární péči a o změně
souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
a platné prováděcí vyhlášky
Výroba
Zákon 110/1997 Sb., o
potravin
potravinách a tabákových
výrobcích v platném znění
a platné prováděcí vyhlášky

Popis obsahu

Veterinární péče, zdraví zvířat,
hygiena a nezávadnost potravin

Zákon stanovuje povinnosti
podnikatelů při výrobě potravin a
tabákových výrobků a jejich
uvádění do oběhu a upravuje státní
dozor nad dodržováním povinností,
vyplývajících z tohoto zákona

Příslušný
orgán
státní
správy
MZe
SVS

MZe
SZPI
SVS

Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že projektem nejsou porušována omezení a restrikce dané opatřeními
společných tržních organizací EU pro zemědělské výrobky, a že zpracování, které je
předmětem žádosti o dotaci, se netýká výrobků ze třetích zemí.
V…………………………….dne………………………

Číslo listu

…………………...………..
Podpis žadatele
úředně ověřený 1

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal

1

Úřední ověření je požadováno pouze v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na ZA-PÚ
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 31

Příloha k žádosti dotačního programu
13. Podpora zpracování zemědělských produktů

Potvrzení o splnění minimálních standardů pro dotační program
13. Podpora zpracování zemědělských produktů
Žadatel / příjemce dotace
Jméno / název :
Identifikační číslo:
Trvalé bydliště /sídlo:
splňuje minimální standardy stanovené v části C Zásad
Název projektu:
Evidenční číslo dotace, pokud již bylo
přiděleno:
Místo realizace projektu:
V ………………………………………………….
Dne ……………………………………………….
Razítko, podpis …………………………………
Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 32

Dotační program: 15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Předmět dotace celkem:
a) nařízené vodohospodářské funkce
rybníků zajišťované manipulací
s vodou:

1. akumulace vody v krajině

………….ha

2. retenční účinek při
povodních

………….ha

3. zajišťování sportovních
a rekreačních účelů

………….ha

b) péče o rybniční fond ve veřejném
zájmu:

4. zlepšování jakosti
povrchových vod svými
dočišťovacími účinky
5. odstraňování sedimentu
z loviště

c) nařízená péče o životní prostředí:

6. zachování přirozeného

………….ha
………….ha

………….ha
litorálního pásma
a mokřadů
7. vysazování amura pouze se
souhlasem orgánů ochrany ………….ha
přírody
8. omezení krmení krmnými
………….ha
směsmi

9. omezení aplikace
minerálních
a organických hnojiv
10. další omezení na základě
pokynů orgánů ochrany
přírody

………….ha
………….ha

Celkem ha:

Sazba dotace: ……………………………………… Kč/ha
Požadavek na dotaci celkem: ………. ………….….Kč
Poznámka: přílohou této souhrnné tabulky je rozpis dle jednotlivých rybníků, zpracovaný stejnou formou.

Číslo listu

Počet listů

V

Dne

V

Dne

Podpis(y) statutárního(ch)
zástupce(ů)

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Část D.
1.S. Podpora komplexní sklizně máku setého
Odrůdy, kterými může být založena pěstitelská plocha máku setého:
Opál, Malsar, Major, Maraton, Gerlach, Lazur
1.U. Podpora pěstování bylin pro energetické využití
Podpora je poskytována na pěstování těchto energetických bylin :
1. Jednoleté až dvouleté:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

laskavec
Amaranthus
konopí seté
Cannabis sativa
světlice barvířská – saflor
Carthamus tinctorius
sléz přeslenitý (krmný)
Malva verticillata
komonice bílá (jednoletá a dvouletá) Melilotus alba
pupalka dvouletá
Oenothera biennis
hořčice sarepská
Brassica juncea

2. Víceleté a vytrvalé (dvouděložné):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

mužák prorostlý
jestřabina východní
čičorka pestrá
šťovík krmný
sléz vytrvalý
oman pravý
bělotrn kulatohlavý

Silphium perfoliatum
Galega orientalis
Coronilla varia
Rumex tianshanicus x Rumex patientia
Kitaibelia
Inula helenium
Echinops sphaerocephalus

3. Energetické trávy:
a) sveřep bezbranný
b) sveřep horský (samužníkovitý)
c) psineček veliký
d) lesknice (chrastice) rákosovitá
e) kostřava rákosovitá
f) ovsík vyvýšený
g) ozdobnice čínská (sloní tráva)

Bromus inermis
Bromus cartharticus
Agrostis gigantea
Phalaris arundinacea
Festuca arundinacea
Arrehenatherum elatius
Miscanthus sinensis

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Podmínky pro poskytování dotace:
3.a.) Odborným státním dozorem nad použitím biologických prostředků ochrany
rostlin a jejich začleněním do uceleného systému je pověřena Státní rostlinolékařská
správa, která vyjádří své stanovisko v příslušné tabulce v části C. Dotace se udílí
na pořízení bioagens a servisní odborný dohled, zabezpečující funkčnost systému.
Nezahrnuje náklady na dopravu. Vztahuje se i na servisní odborný dohled
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na systém zavedený v minulém roce (letech), pokud to funkčnost systému vyžaduje,
což potvrzuje SRS svým stanoviskem v příslušné tabulce v části C.
V případě uceleného systému biologické ochrany je možno zahrnout i podporu
opylení (čmeláci rodu Bombus). Uceleným systémem biologické ochrany se rozumí
zavedení trvalé biologické ochrany u dlouhodobých kultur nebo použití
registrovaného biologického přípravku v daném roce u krátkodobých kultur.
3.b.) Vztahuje se na technické a prostorové izoláty schválené ÚKZÚZ a SRS.
Do nákladů technických izolátů lze zahrnout i testování na indikátorech, které není
předmětem dotace 3.c.) (imunoenzymatické testy).
Velkým ovocem se rozumí: broskvoň obecná, broskvomandloň, hrušeň obecná,
jabloň domácí, jeřáb, kaštanovník setý jedlý, kdouloň podlouhlá, mandloň obecná,
meruňka obecná, myrobalán plodový, ořešák vlašský, rakytník řešetlákový,slivoň,
třešeň, višeň.
Drobným ovocem se rozumí: angrešt, líska obecná, maliník, mišpule německá,
ostružiník křovitý, rybíz a jahodník.
3.c.) Do prokázaných přímých nákladů není možno započítat režijní náklady.
3.d.) Vyjmenované náklady pro oblast šlechtění
Materiálové náklady:
• Rostlinný materiál vstupující do šlechtění (osivo, sadba, podnože, rouby,
řízky, očka)
• Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská mrva)
• Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy)
• PHM , maziva, náhradní součástky a díly
• Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, chemikálie,
ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební činnost, kancelářské
potřeby, potřeby pro označování návěsek a obalů, software)
• Drobný hmotný majetek
Osobní náklady :
• Mzdové náklady pracovníků
• Sociální a zdravotní pojištění
• Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy
• Cestovné
• Ostatní osobní náklady
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)
• Náklady na telekomunikační služby a spoje
• Náklady na daně a pojištění (budov, pozemků, dopravních prostředků,
šlechtitelských porostů)
• Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, budov a zařízení pro
šlechtění
• Náklady na služby spojené s technologií šlechtění
• Náklady na úřední zkoušení odrůd a registraci
• Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM
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Všechny uvedené náklady se musí vztahovat k procesu šlechtění. Všechny náklady
musí být vynaložené v České republice.
3.e.)
Dotace se vztahuje na pořízení certifikované sadby brambor, nezahrnuje
náklady na výsadbu. Spotřeba sadby brambor na 1 ha je pro účel dotace maximálně
3 t bez rozdílu velikostního třídění.
3.h.) Seznam původců chorob
a) viry
virus mosaiky jabloně (Apple mosaic virus)
virus nekrotické kroužkovitosti třešně (Prunus necrotic ringspot virus)
virus mosaiky chmele (Hop mosaic virus)
latentní virus chmele (Hop latent virus)
b) viroidy1
latentní viroid chmele (Hop latent viroid)
c) patogeny2
Fusarium sambucinum.
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
nádorovitost sazeček (způsobuje bakterie Agrobacterium tumefaciens).
1

za předpokladu, že tato infekce není jedinou chorobou, která se v dané oblasti
vyskytla.

2

pro chmelové rostliny, které jsou napadeny půdními patogeny platí tyto podmínky:
příslušná půdní plocha chmelnice musí být dezinfikována nebo dotovaná
certifikovaná sadba musí být použita na novém pozemku, na kterém půdní patogeny
nebyly zjištěny. Jestliže nebude provedena dezinfekce příslušné půdní plochy
chmelnice, smí být příslušný pozemek osázen dotovanou certifikovanou sadbou
nejdříve po 2 letech, kdy bude půda dočasně uvedena do klidu.
9.E. Školní závody
Seznam oborů, na které se vztahuje podpora praktické přípravy žáků (studentů)
v roce 2006.
Seznam zemědělských, lesnických, veterinárních a potravinářských učebních
a studijních oborů:
Zemědělské:
41-41-L/007
41-51-H/007
41-51-H/011
41-55-H/003
41-51-E/501
41-51-H/504
41-51-E/006
41-55-E/002
41-53-H/010
41-53-H/008

Zemědělský podnikatel
Zemědělec, hospodyňka
Farmář
Opravář zemědělských strojů
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba
Farmářské práce
Opravářské práce
Chovatel koní a jezdec
Jezdec a ošetřovatel dostihových koní
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41-53-H/011
41-43-L/004
41-53-H/009
41-52-H/001
41-52-E/008
41-52-E/009
41-52-E/004
41-52-E/005
41-52-E/510
41-52-E/011
41-52-E/006
41-53-H/002
41-53-E/501
41-54-H/002

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat
Chovatel cizokrajných zvířat
Chovatel a zpracovatel drůbeže
Zahradník
Květinářské práce – květinářské a aranžerské práce
Květinářské práce – květinářské a zelinářské práce
Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce
Sadovnické a květinářské práce
Zahradnická výroba
Zahradnické práce
Vinohradnické a ovocnářské práce
Rybář
Rybářská výroba
Kovář a podkovář

41-04-M/001 Rostlinolékařství
41-41-M/001 Agropodnikání
41-42-M/001 Vinohradnictví
41-43-M/002 Chovatelství
41-43- M/001 Rybářství
41-44 -M/001 Zahradnictví
41-45-M/001 Mechanizace a služby
Lesnické:
23-66-H/001 Mechanik opravář
41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby
41-56-E/501 Lesní výroba
41-56-E/002 Pěstební a lesnické práce
41-57-H/001 Zpracovatel dřeva
41-51-H/008 Krajinář
41-46-M/001 Lesnictví
41-46-M/003 Myslivecké hospodářství
Veterinární:
43-41-M/001 Veterinární prevence
Potravinářské:
29-52-H/001 Mlynář
29-41-M/001 Technologie potravin
29-42-M/001 Analýza potravin
29-56-H/001 Řezník - uzenář
29-56-H/002 Řezník -uzenář- výroba
29-56-H/003 Řezník - uzenář - prodej
29-56-E/002 Řeznické a uzenářské práce
29-58-H/001 Konzervář
29-58-E/001 Konzervárenské práce
29-57-H/002 Sladovník, pivovarník
Poznámka:
Kód je podle Kmenové klasifikace oborů vzdělání (KKOV)
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9.E. Školní závody
Měsíční výkaz školního závodu
měsíc……....……roku 2006
……………………………………
Název školní závodu (ŠZ)

…………………………….
Název školy
2

Učební, studijní obor (KKOV) / ročník

Datum
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin

2

KKOV – Kmenová klasifikace oborů vzdělání
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Celkem
žákohod.
za den u
všech oborů

žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
žáků
hodin
žáci x hod.
CELKEM
ŽÁKOHODIN ZA MĚSÍC:

……………………………….
podpis statutární zástupce
Školního závodu

…………………………..….
podpis statutárního zástupce
příslušné školy

Dne:

………………………………..
Za ZA - PÚ MZe zkontroloval
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9.F.d. Zpracování optimalizace hospodaření zemědělského podniku

Čestné prohlášení o velikosti podniku
Osoba, která prohlášení vydává:
Jméno a příjmení/název: …………………………………………………………………..
Adresa/sídlo:

………………………………………………………………………………...

IČ: …………...…………………………………………………………………………………

Žadatel prohlašuje, že splňuje statut „malého a středního podniku“

3[1])

V…………………………………..dne:………………………………………………………..
Jméno a příjmení statutárního zástupce žádajícího

subjektu 4[2]):…………………………………………..
Podpis:……………………………………………..…

3[1])

„malými a středními podniky“ se rozumějí podniky definované v příloze I nařízení Komise (ES) 70/2001 o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům, v platném znění
4[2])
Je-li žádajícím subjektem právnická osoba
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9.F.e. Regionální přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky,
zejména požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím
Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova

Čestné prohlášení o velikosti podniku
Osoba, která prohlášení vydává:
Jméno a příjmení / název: ………………………………………………………………..…
Adresa/sídlo:

………………………………………………………………………………...

IČ: ……………………………………………………………...………………………………

1. Žadatel prohlašuje, že splňuje statut „malého a středního podniku“

5[1])

2. Žadatel prohlašuje, že informace poskytnuté z dotačního programu 9.F.e. jsou
určeny pro malé a střední zemědělské podniky a další cílové skupiny, které splňují
tuto definici, že v registru (databázi) příjemců informací jsou uvedeny malé a střední
podniky.

V…………………………………..dne:………………
Jméno a příjmení statutárního zástupce žádajícího
subjektu 6[2]):……………………………………………
Podpis:………………………………………………….

5[1])

„malými a středními podniky“ se rozumějí podniky definované v příloze I nařízení Komise (ES) 70/2001 o použití článků 87 a
88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům, v platném znění
6[2])
Je-li žádajícím subjektem právnická osoba
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Dotační program 9.F
Definice statutu malých a středních podniků
Článek 1
Malý a střední podnik
1. Za středního podnikatele 7[3]) (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky
43 mil. EUR nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období
nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.
2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní
období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
3. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené
v bodu 1, 2. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období,
ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.
Článek 2
Druhy podnikatelů
a finančních částek

zohledňované

při

stanovování

počtu

zaměstnanců

1. „Samostatným“ je každý podnikatel, který není klasifikován jako partnerský
ve smyslu bodu 2 nebo jako spojený ve smyslu bodu 3.
2. „Partnerskými“ jsou všichni podnikatelé, kteří nejsou klasifikováni jako
spojení ve smyslu bodu 3 a mezi kterými je tento vztah: podnikatel vlastní
buď výlučně, nebo společně s jedním nebo více spojenými podnikateli ve
smyslu bodu 3, 25% až 50% kapitálu nebo hlasovacích práv jiného
podnikatele.
Podnikatel se však může považovat za samostatného, a tudíž za
nemajícího žádné partnery, i když tento 25% práh přesáhnou následující
investoři za předpokladu, že tito investoři nejsou spojeni ve smyslu bodu 3,
a to buď jednotlivě nebo společně u dotyčného podnikatele :
a)

veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu,
jednotlivci nebo skupiny jednotlivců provozující běžně činnost
v oblasti investic rizikového kapitálu, které investují do vlastního
kapitálu
nekótovaných
podniků
(„obchodní
andělé“),za
předpokladu, že celková investice těchto obchodních andělů
v tomtéž podniku je menší než 1 250 000 EUR;

b)

vysoké školy nebo nezisková výzkumná centra (subjekty, jejichž
předmětem činnosti je výzkum a jsou nezisková);

c)

institucionální investoři včetně fondů regionálního rozvoje;

d)

samostatné orgány místní samosprávy s ročním rozpočtem menším
než 10 milionů EUR a s méně než 5 000 obyvateli.

3. „Spojení“ jsou podnikatelé, kteří mají mezi sebou některý z těchto vztahů:

7[3])

ve smyslu § 2, odst. (2) písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku.
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a) podnikatel má většinu 8[4]) hlasovacích práv akcionářů, společníků
nebo členů jiného podnikatele;
b) podnikatel má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podnikatele;
c) podnikatel má právo uplatňovat dominantní vliv nad jiným
podnikatelem podle smlouvy uzavřené s tímto podnikatelem nebo
podle ustanovení v jeho zakladatelské listině nebo zakladatelské
smlouvě;
d) podnikatel, který je majitelem akcií nebo členem jiného podnikatele,
sám kontroluje podle dohody s ostatními akcionáři, společníky nebo
členy uvedeného podnikatele většinu hlasovacích práv akcionářů,
společníků nebo členů v uvedeném podnikateli.
Předpokládá se, že žádný dominantní vliv neexistuje, nejsou-li investoři
uvedení ve druhém odstavci bodu 2 sami zapojení přímo nebo nepřímo do
řízení dotyčného podnikatele, aniž jsou dotčena jejich práva jakožto
akcionářů.
Podnikatelé, kteří mají některý ze vztahů uvedených pod písm. a) až d)
tohoto bodu prostřednictvím jednoho nebo více jiných podnikatelů nebo
prostřednictvím některého z investorů uvedených v bodě 2, se rovněž
považují za spojené.
Podnikatelé, kteří mají jeden nebo více takových vztahů prostřednictvím
fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně, se také
považují za spojené, provozují-li svou činnost nebo část své činnosti na
stejném 9[5]) trhu nebo na sousedních trzích.„Sousední trh“ 10[6]) je považován
za trh pro výrobek nebo službu, situovaný přímo nad nebo pod relevantním
trhem.
4. S výjimkou případů stanovených v druhém odstavci bodu 2 nelze
podnikatele považovat za malého a středního podnikatele, jestliže 25%
nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo kontroluje,
společně nebo individuálně, jeden nebo více orgánů státní správy nebo kraj
anebo obec.
5. Podnikatelé mohou učinit prohlášení o statutu samostatného podnikatele,
partnera nebo spojeného podnikatele, včetně údajů ohledně omezení
stanovených v článku 2. Prohlášení lze učinit, i když je kapitál rozložen
takovým způsobem, že není možné přesně určit, kdo jej vlastní,
v kterémžto případě podnikatel může v dobré víře prohlásit, že může
předpokládat, že není vlastněn z 25% nebo více jedním podnikatelem nebo
společně podnikateli spojenými mezi sebou.
Článek 3
Údaje používané pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin
a referenčního období:
1. Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních
veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému účetnímu období
8[4])

více než 50%
stejným trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo
vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od
sousedících území ( viz § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže)
10[6])
o trh sousední (úzce související) ve vztahu ke stejnému trhu se jedná v případě, že zboží na trhy umístěné je vzájemně
komplementární anebo je obecně nakupováno stejnou skupinou spotřebitelů ke stejnému konečnému účelu použití
9[5])
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a vypočítané ročně. Berou se v úvahu ode dne schválení účetní uzávěrky
nebo podání daňového přiznání. Výše obratu se stanoví bez daně z přidané
hodnoty (DPH) a dalších nepřímých daní.
2. Pokud v den schválení účetní uzávěrky nebo podání daňového přiznání
podnikatel zjistí, že za dané účetní období přesáhl nebo klesl pod
stanovené počty zaměstnanců nebo finanční omezení uvedená v článku 1,
nevyplývá z toho ztráta nebo nabytí statutu malého a středního
podnikatele, nejsou-li tato omezení překročena nebo naplněna ve dvou po
sobě jdoucích účetních nebo zdaňovacích obdobích.
3. Pokud ve dvou po sobě jdoucích uzavřených účetních/zdaňovacích
obdobích jsou stanovené limity v jednom období splněny a v jednom
překročeny, jsou rozhodující pro určení toho, zda podnikatel je nebo není
malým a středním podnikatelem, údaje za třetí uzavřené účetní/zdaňovací
období předcházející roku podání žádosti o podporu.
4. V případě podnikatele se dvěma a méně uzavřenými účetními/zdaňovacími
obdobími jsou rozhodující pro stanovení toho, zda podnikatel splňuje
podmínky definice malého a středního podnikatele, údaje za poslední
uzavřené účetní/zdaňovací období.
Článek 4
Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců odpovídá průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců
za poslední uzavřené účetní období, který se vypočítá jako podíl celkového
počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o podporu, zvýšený
o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,
překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky
nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní
pracovní dobu. 11[7])
Pro tento účel se za zaměstnance považují:
a) zaměstnanci; t.j. fyzické osoby, které jsou v pracovním poměru
k zaměstnavateli, pracují pro zaměstnavatele na základě dohody
o pracovním činnosti nebo dohody o provedení práce,
b) vlastníci-manažeři podílející se na řízení podniku jako členové
statutárního orgánu podnikatele.
Učni nebo studenti pracující v odborném výcviku se smlouvou o učebním
poměru nebo o odborném výcviku se nepovažují za zaměstnance. Doba
trvání mateřských nebo rodičovských dovolených se nezapočítává.
Článek 5
Stanovování údajů o podniku
1. V případě samostatného podnikatele se údaje, včetně počtu zaměstnanců,
stanovují výhradně na základě údajů týkajících se tohoto podnikatele.
2. V případě podnikatelů, které nelze považovat za samostatné, se k údajům
za dotyčný podnik přičtou:
a) údaje o každém partnerovi dotyčného podnikatele vlastnícím dotyčného
podnikatele nebo vlastněném dotyčným podnikatelem. Přičítaná veličina
11[7])

§ 83a zákoníku práce
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je úměrná procentuálnímu podílu na kapitálu nebo hlasovacích právech
(podle toho, který je vyšší). V případě vzájemného vlastnictví
podnikatelů ve formě držby akcií dvou nebo více společností se
uplatňuje vyšší procento. K údajům o partnerovi podniku se před
provedením poměrného přepočtu v plné výši přičtou údaje o všech
podnikatelích, s nimiž je spojen,
b) údaje o každém podnikateli, který je přímo nebo nepřímo spojen
s dotyčným podnikatelem, a to v plné výši. K údajům za spojeného
podnikatele se poměrně přičítají údaje o každém jeho partnerovi
úměrně procentuálnímu podílu na kapitálu nebo hlasovacích právech
(podle toho, který je vyšší).
3. V případě, že podnikatel sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo je
zahrnut do konsolidace, mohou se údaje stanovovat na základě
konsolidované účetní závěrky.
Článek 6
Korunový ekvivalent
Korunový ekvivalent se stanoví vynásobením částek uvedených v EUR
kursem vyhlášeným Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč
k 31.12. roku předcházejícímu roku podání žádosti o podporu, příp. pro
poslední pracovní den předcházející tomuto datu, pokud 31.12. připadá na
sobotu, neděli nebo svátek.
Článek 7
Ostatní ustanovení
1. Zdrojem informace o počtu zaměstnanců jsou údaje o počtu zaměstnanců
předávané České správě sociálního zabezpečení.
2. Obratem se rozumějí výnosy/příjmy bez daně z přidané hodnoty a dalších
přímých daní.
3. Zdrojem informace k ověření údajů o výši obratu je pro subjekty vedoucí
účetnictví výkaz zisku a ztráty podnikatelského subjektu. Zdrojem informací
pro ověření údajů o výši příjmů jsou pro subjekty vedoucí daňovou evidenci
údaje o příjmech a výdajích v daňové evidenci podle § 7b zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zdrojem informace k ověření údajů o výši aktiv je pro subjekty vedoucí
účetnictví Rozvaha podnikatelského subjektu. V případě subjektů
vedoucích daňovou evidenci se jedná o majetek zjištěný z údajů v daňové
evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Zdrojem informací o vztazích mezi partnerskými a spojenými podniky jsou
např. smlouvy uzavřené s daným podnikem, ustanovení v memorandech
nebo stanovách.
6. Zaokrouhlení se provádí podle matematických pravidel.
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9.G. Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace
Seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení s akreditací
31. 12. 2005. Seznam může být v průběhu roku upraven.

platnou

ke

dni

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy :
SVOPAP vzdělávací centrum s. r. o., Praha 5 – Radotín, U Sanatoria 586
COUNTRY LIFE, s.r.o., Nenačovice 87
PRO BONO PUBLICO o. p. s., nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové
Akreditace MZe:
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Střední odborná škola, Poděbrady, Boučkova 355/II
Integrovaná střední škola, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673
Střední odborná škola veterinární a zemědělská České Budějovice, Rudolfovská 92
Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského 200
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, nám. T. G.Masaryka 788
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa ul. 122
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141/IV
Střední zemědělská škola, Dalovice, Hlavní 27
Integrovaná střední škola, Cheb, Obrněné brigády 6
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508
Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a Střední
odborné učiliště, Děčín – Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště,
Podbořany, Kpt. Jaroše 862, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova
690, příspěvková organizace
Střední škola hospodářská, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Střední škola lesnická a zemědělská, Svoboda nad Úpou, Horská 134
Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice, Riegrova
1403
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad
Orlicí, Komenského 873
Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim,
Poděbradova 842
Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
Národohospodářská Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Boskovice, Hybešova 53
Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22
Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Vyškov, nám. Svobody 50
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště
opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště zemědělské a technické
a Učiliště, Humpolec, Školní 764
Střední odborné učiliště zemědělské, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410
Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední zemědělská a ekonomická
škola a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505
Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47
Švehlova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, nám. Spojenců
17
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Český Těšín,
příspěvková organizace
Střední škola zemědělská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Střední škola zemědělská a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace
Střední zemědělská škola Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527

9.H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích
a výstavách v zahraničí
Vybrané veletrhy a výstavy, které jsou předmětem dotace:
Zolotaja Oseň, Moskva, Ruská federace 7. – 11.10. 2005
IGW ( International Grüne Woche ), Berlín, Německo 13. – 22.1. 2006
PRODEXPO 2006,Moskva, Ruská federace 13. – 17.2. 2006
Polagra-Food, Poznaň, Polsko 16. – 20.9. 2006
13. Podpora zpracování zemědělských produktů
Kritéria přijatelnosti projektů / předpoklady pro dotaci
a)
b)
c)
d)

projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování,
projekt musí být realizován na území České republiky,
investice se musí týkat zpracovávání a odbytu produktů zahrnutých v Příloze č.1
Smlouvy o ES, s výjimkou produktů uvedených v kapitole 17 a produktů rybolovu
uvedených v kapitole 3 a 16, které jsou pokryty nařízením Rady (ES) č.104/ 2000,
e) musí být předloženy dostatečné důkazy, že pro příslušné produkty lze nalézt
běžná odbytiště,
f) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví,
g) splnění minimálních standardů týkajících se životního prostředí, hygieny,
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h) investice respektuje omezení nebo restrikce dané opatřeními společných tržních
organizací EU pro zemědělské výrobky a nesmí sloužit k zvyšování objemu
produkce potravinářských výrobků,
i) nesmí být poskytnuta dotace, týkající se výroby produktů, které imitují nebo
nahrazují mléko a mléčné výrobky,
j) dotaci lze uplatnit pouze na přijatelné náklady vynaložené po ukončení příjmu
žádosti,
k) dotaci nelze uplatnit na náklady vynaložené na projekt.
Přijatelné náklady
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

nákup technologických linek a strojů pro modernizaci základních
technologických procesů zpracování zemědělských produktů
nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením
výrobků
modernizace zařízení na skladování zpracovávaných surovin a produktů
modernizace chladících a mrazících zařízení na skladování
zpracovávaných surovin a produktů
modernizace tepelných spotřebičů ovlivňujících kvalitu výrobků
nákup a instalaci měřících a kontrolních přístrojů ke sledování jakostních
ukazatelů
pořízení záznamových a vyhodnocovacích přístrojů HACCP
související hardware a software
nezbytné stavební úpravy vyvolané pořízením a instalací technologie,
měřících, kontrolních, záznamových a vyhodnocovacích přístrojů (nejvýše
25 % celkových přijatelných výdajů)

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti
Společné zemědělské politiky
Příloha I Smlouvy o ES

Číslo
nomenklatury
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10

Název zboží
Živá zvířata
Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá
zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
Živé rostliny a květinářské produkty
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
Obiloviny
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Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.03
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03
17.05

Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20
Kapitola 22
22.04
22.05
22.07

ex 22.08
ex 22.09

Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, průmyslové
a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo
tavený drůbeží tuk
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla
a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované,
ale jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním
medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou
cukru v jakémkoli poměru
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných částí
rostlin
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení
bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů
a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro
výboru alkoholických nápojů
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22.10

Kapitola 23
Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01

Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach
umletý

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak
nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)

Kapitola 57
57.01

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované
nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně
trhaného materiálu)
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