Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016
na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů

Část A.
Obecné podmínky.
Bod 1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí, písm. h), v tabulce
na str. 2:
Ukončení přijímání
žádostí je:

Dotační programy

Do 31. 10. 2016 včetně

19.A., 20.A.

Ukončení přijímání
předběžných žádostí je:
Do 29. 4. 2016

19.A., 20.A.

Část B.
Dotační programy
19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských
produktů v režimech jakosti Q CZ
Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, části II,
kapitoly 1.1.9 Podpora na účast producentů zemědělských produktů v režimech jakosti.
V souladu s bodem 71 Pokynů 1musí žadatel před započetím plnění účelu dotace podat
na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“)
dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby) vyplněnou
předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden v části C Zásad). Termín pro podání předběžné
žádosti pro rok 2016 je nejpozději do 29. 4. 2016*.

Část I kapitola 3.4 bod 71 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
Pozn.: * pro následující roky je termín příjmu předběžných žádostí do 30. 9. předchozího kalendářního
roku.
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19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu
jakosti Q CZ
Účel:
Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení
přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.

19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu
jakosti Q CZ
Předmět dotace:
Podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených
s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ.
Subjekt:
Producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ – aktivní zemědělec 2
v období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů na předmět dotace, maximálně
však do 80 000 Kč na příjemce dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C Zásad,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní
výpis předmětného účtu apod.),
e) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází 3,
f) potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ v prvním roce a přidělený certifikát Q CZ
produktů M1 a M2 v následujících letech,
g) doklady dokumentující vynaložené náklady (uvedené v části D těchto Zásad) spojené se
s účastí v režimu jakosti Q CZ (faktura apod.) a doklady dokumentující uhrazení nákladů,
uvedených v části D těchto Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti)včetně závazné
vnitropodnikové směrnice (kalkulační vzorec),
h) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.
Poznámka:
Žádost se podává 1x ročně po dobu maximálně 5 let.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.

Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Část I kapitola 3.4. bod 71 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
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19.A.b. – Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ
19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem
jakosti Q CZ
Předmět dotace:
Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku
Ministerstva zemědělství, č.j.: 48131/2015-MZE-17212, ve znění pozdějších úprav (dále jen
„Věstník MZe“), na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství
ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ.
Subjekt:
Subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství (zpracovatel, který je držitelem
potvrzení o zapojení do režimu jakosti Q CZ, schválená organizace producentů mléka podle
nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace
trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, pověřená osoba podle zákona č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů), dle Věstníku Ministerstva zemědělství vydaného č.j.: 48131/2015-MZE-17212,
ve znění pozdějších úprav, které provedly závazná kontrolní opatření a poradenství
ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ v období
od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje vyplněné do tabulky podle vzoru v části C Zásad,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní
výpis předmětného účtu apod.),
e) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází3,
f) doklady dokumentující vynaložené náklady (uvedené v části D těchto Zásad) spojené
s předmětem dotace (faktura apod.) a doklady dokumentující uhrazení nákladů, uvedené
v části D těchto Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti),
g) doklad o množství litrů syrového kravského mléka vyrobeného žadatelem v režimu jakosti
Q CZ nebo doklad o množství litrů syrového kravského mléka v režimu jakosti Q CZ
převzatého žadatelem,
h) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.

19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných
spojených s režimem jakosti Q CZ

úkonů

provedených

formou

služeb

Předmět dotace:
Podpora producentům mléka a zpracovatelům mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu
jakosti Q CZ a subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství, dle Věstníku
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Ministerstva zemědělství na částečnou úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb
(uvedené v části D těchto Zásad).
Subjekt:
Producenti mléka a zpracovatelé mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti Q CZ
a subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství (schválená organizace
producentů mléka podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách
k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, pověřená osoba
podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů), dle Věstníku Ministerstva zemědělství, kteří
zajistili formou služeb v období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 některé úkony uvedené v části D
těchto Zásad.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje vyplněné do tabulky podle vzoru v části x Zásad,
b) doklad o registraci podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní
výpis předmětného účtu apod.),
e) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází3,
f) potvrzení o přidělení certifikátu režimu jakosti Q CZ (pouze producenti a zpracovatelé
mléka),
g) doklady dokumentující vynaložené náklady (uvedené v části D těchto Zásad) spojené
s předmětem dotace (faktura apod.) a kopie dokladů dokumentujících uhrazení nákladů,
uvedené v části D těchto Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti),
h) doklad o množství litrů syrového kravského mléka vyrobeného žadatelem v režimu jakosti
Q CZ nebo doklad o množství litrů syrového kravského mléka v režimu jakosti Q CZ
převzatého žadatelem,
i) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.
Poznámka:
Součet výše dotací za 19.A.b.1. a 19.A.b.2. pro jednoho a téhož příjemce dotace je
maximálně do 1,00 Kč/l syrového kravského mléka vyrobeného producentem v režimu
jakosti Q CZ nebo převzatého mléka v režimu jakosti Q CZ zpracovatelem nebo schválenou
organizací producentů.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace,
o podporu z jiného režimu podpory na stejný předmět dotace.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
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20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, části II,
kapitoly 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat.
V souladu s bodem 71 Pokynů 4 musí žadatel před započetím plnění účelu dotace podat
na příslušné pracoviště SZIF dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu
(u fyzické osoby) vyplněnou předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden v části C Zásad).
Termín pro podání předběžné žádosti pro rok 2016 je nejpozději do 29. 4. 2016*.
Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních podmínek
v chovu dojnic nesmí překročit 500 euro na velkou dobytčí jednotku.

Dotační podprogram
20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
Účel:
Zlepšení životních podmínek dojnic v zimním období napájením temperovanou vodou
pomocí vyhřívaných napáječek.
Předmět dotace:
Dojnice, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných
napáječek.
Subjekt:
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.), který
zajistil napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek
– aktivní zemědělec.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 200 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v zimním
období.
Pro rok 2016 není tento dotační podprogram vyhlašován.
Poznámky:
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.

Část I kapitola 3.4 bod 71 Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství
a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
Pozn.: * pro následující roky je termín příjmu předběžných žádostí do 30. 9. předchozího kalendářního
roku.
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Pro účely tohoto dotačního podprogramu se zimním obdobím rozumí doba od 1. 11. 2015
do 31. 3 2016. Z tohoto důvodu pro rok 2016 není tento dotační podprogram vyhlašován.
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ nebo pro mléko
certifikované ekologické produkce.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) doklad o zapojení do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky
Q CZ nebo pro mléko certifikované ekologické produkce,
e) žadatel, spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014, doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž
vychází3,
f) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství
nebo stáje a průměrného stavu dojnic, kde žadatel zajistil napájení dojnic v zimním
období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek. Pro rok 2016 není tento
dotační podprogram vyhlašován,
g) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období od 1. 11. do 31. 3.
napájení dojnic temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek,
h) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.

Dotační podprogram
20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic
Účel:
Zlepšení životních podmínek dojnic prováděním plošné faremní diagnostiky původce
mastitidy dojnic, jako prevenci ohrožení zdraví zvířat.
Předmět dotace:
Dojnice zapojená do kontroly mléčné užitkovosti metody A, u které byla prováděna faremní
diagnostika původce mastitidy dojnic.
Subjekt:
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.), který
zajistil provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic – aktivní zemědělec.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 146 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v období
od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
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Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Postupy faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic pro účely tohoto dotačního
podprogramu jsou uvedeny v části D Zásad.
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ nebo pro mléko
certifikované ekologické produkce.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) doklad o zapojení do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky
Q CZ nebo pro mléko certifikované ekologické produkce,
e) žadatel, spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014, doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž
vychází3,
f) výpis z evidence kontroly mléčné užitkovosti potvrzený pověřenou osobou s uvedením
čísla hospodářství a průměrného stavu dojnic za období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016,
kde žadatel zajistil stanovení počtu somatických buněk v individuálních vzorcích mléka,
g) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel prováděl v období od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016 faremní diagnostiku původce mastitidy dojnic,
h) doklad o vyšetření bazénového vzorku mléka pomocí metody PCR v akreditované
laboratoři v období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016,
i) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.

Dotační podprogram
20.A.c. Podpora snížení škodlivých
ve stájovém prostředí dojnic

patogenních

mikroorganizmů

Účel:
Zlepšení životních podmínek dojnic snížením škodlivých patogenních mikroorganizmů
ve stájovém prostředí dojnic.
Předmět dotace:
Dojnice, u které byla
s antimikrobiálním účinkem.

prováděna

desinfekce

bezstelivového

lože

prostředky

Subjekt:
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.), který
zajistil ošetření bezstelivového lože dojnic prostředky s antimikrobiálním účinkem – aktivní
zemědělec.
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Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 269 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v období
od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ nebo pro mléko
certifikované ekologické produkce.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace
o podporu z Programu rozvoje venkova na stejný předmět dotace.
Dokumentaci o ošetření lehacího prostoru prostředky s antimikrobiálním účinkem vede
chovatel ve stájové evidenci.
Seznam přípravků uznatelných pro plnění účelu dotace je uveden v části D Zásad.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření lehacího prostoru
prostředky s antimikrobiálním účinkem nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) doklad o zapojení do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky
Q CZ nebo pro mléko certifikované ekologické produkce,
e) žadatel, spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014, doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž
vychází3,
f) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla hospodářství
nebo stáje a průměrného stavu dojnic za období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016,
kde žadatel zajistil provádění desinfekce lože prostředky s antimikrobiálním účinkem,
g) doklady prokazující použití prostředků s antimikrobiálním účinkem,
h) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.

Dotační podprogram
20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic
Účel:
Zlepšení životních podmínek dojnic zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních
potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně.
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Předmět dotace:
Dojnice, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin dle jejích
individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více než 1x ročně.
Subjekt:
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil zvýšenou péči o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb
– aktivní zemědělec.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 135 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného stavu dojnic v období
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.
Pro rok 2016 není tento dotační podprogram vyhlašován.
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ nebo pro mléko
certifikované ekologické produkce.
Dokumentaci o ošetření paznehtů jednotlivých dojnic vede chovatel ve stájové evidenci.
Předmětem dotace je úprava paznehtů vice než 1x ročně, proto nemůže být v roce 2016
s ohledem na zkrácené období vyhlášení dotace tento podprogram realizován.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o ošetření paznehtů jednotlivých
dojnic nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) doklad o zapojení do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky
Q CZ nebo pro mléko certifikované ekologické produkce,
e) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž
vychází3,
f) výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství
nebo stáje a průměrného stavu dojnic v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, u kterých
žadatel zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb. Pro rok
2016 není tento dotační podprogram vyhlašován,
g) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.
Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.
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Dotační podprogram
20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním
období
Účel:
Zlepšení životních podmínek dojnic snížením jejich tepelného stresu ve stájovém prostředí
v letním období.
Předmět dotace:
Dojnice, která byla chována v ustájení, kde byla prováděna opatření ke zlepšení stájového
prostředí (chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období.
Subjekt:
Chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě podle (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb.),
který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (chlazení), vedoucí
ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období – aktivní zemědělec.
Forma dotace:
Dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
Do 660 Kč na jednu dojnici splňující předmět dotace, dle průměrného početního stavu dojnic
v letním období.
Poznámka:
Pro účely tohoto dotačního podprogramu se chovatelem rozumí subjekt, kterému vznikly
náklady na předmět podporované činnosti.
Dotační podprogram může být čerpán pouze v případě, že žadatel je zapojen
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ nebo pro mléko
certifikované ekologické produkce.
Pro účely tohoto dotačního programu se letním obdobím rozumí doba od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016.
Dokumentaci o provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (chlazení), vedoucí
ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období vede chovatel ve stájové evidenci.
Podmínka do rozhodnutí:
Příjemce dotace je povinen uchovávat stájovou evidenci o provádění opatření ke zlepšení
stájového prostředí (chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období,
nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v části C,
b) doklad o registraci k podnikání ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (bankovní výpis předmětného účtu
nebo smlouva o zřízení bankovního účtu apod.),
d) doklad o zapojení do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky
Q CZ nebo pro mléko certifikované ekologické produkce,
e) žadatel spadající do kategorie velkého podniku podle Přílohy I nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 doloží údaje o velikosti podniku a v žádosti popíše situaci, která by nastala
v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž
vychází3,
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výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství
nebo stáje a průměrného stavu dojnic, u kterých žadatel zajistil provádění opatření
ke zlepšení stájového prostředí (chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic
v letním období,
g) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v období od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (chlazení), vedoucí
ke snížení tepelného stresu dojnic,
h) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.

f)

Zhodnocení účinnosti:
Zpracuje MZe dle předmětu dotace.

Část C.
Tabulky
Dotační program 19. a 20.
Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka
v režimu jakosti Q CZ
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Tabulka č. 59

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST
19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu
jakosti Q CZ
Jméno a příjmení žadatele (FO):
Rodné číslo (FO):
Bydliště (FO):
Telefon:
Emailová adresa:

Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO):
Sídlo (PO):
IČ:
Telefon:
Emailová adresa:
Charakteristika podniku:
Velký podnik 5
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
Dotační program:
19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti

Q CZ
Předpokládané uznatelné náklady ………….…………………………………………….……. Kč
Výše dotace: …………………………………………………………………………………….100 %
Předpokládaný požadavek na dotaci …………………………………………………………..... Kč
19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem
jakosti Q CZ
Předpokládané uznatelné náklady ………….…………………………………………….……. Kč
Výše dotace: …………………………………………………………………………………….100 %
Předpokládaný požadavek na dotaci …………………………………………………………..... Kč
5

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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Podpora vyjmenovaných
spojených s režimem jakosti Q CZ
19.A.b.2.

úkonů

provedených

formou

služeb

Předpokládané uznatelné náklady ………….…………………………………………….……. Kč
Výše dotace: …………………………………………………………………………………….100 %
Předpokládaný požadavek na dotaci …………………………………………………………..... Kč

Celkový předpokládaný požadavek na dotaci v dotačním programu19.A.
………………………..………………………………………………………….…………..Kč

V

Dne

V

Dne

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

Ověřil a převzal
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Otisk razítka žadatele

Tabulka č. 60

Dotační program 19.A.a.
Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti
Q CZ
Uznatelné náklady …………………………….…………………………………..………………. Kč
Výše dotace: …………………………………………………………..………………………..100 %

Požadavek na dotaci …………………………………………………………….……..... Kč

(Maximální možný požadavek na dotaci 80 000 Kč)

Splňuji podmínky aktivního zemědělce ve smyslu článku 9 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Ano

Ne

Charakteristika podniku:
Velký podnik 6
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V

Dne

V

Dne

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

Ověřil a převzal

6

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

Tabulka č. 61

Dotační program 19.A.b.

Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ

19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených
s režimem jakosti Q CZ
Uznatelné náklady ……………………………………………..…….……………………………. Kč
Výše dotace: …………………………………………………………………………………… 100 %
Požadavek na dotaci …………………………………………………….................................... Kč

19A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou
služeb spojených s režimem jakosti Q CZ
Uznatelné náklady ……………………………………………..…….……………………………. Kč
Výše dotace: …………………………………………………………………………………… 100 %
Požadavek na dotaci …………………………………………………….................................... Kč
Celkový požadavek na dotaci za A.b.1. + A.b.2………………………………….……………...Kč
Maximální celkový požadavek na dotaci do 1,00 Kč/l syrového kravského mléka vyrobeného
producentem v režimu jakosti Q CZ nebo převzatého mléka v režimu jakosti Q CZ
zpracovatelem nebo schválenou organizací producentů.
Množství vyrobeného nebo převzatého mléka v režimu jakosti Q CZ…………………..……litrů
Množství vyrobeného nebo převzatého mléka v režimu jakosti Q CZ x 1 Kč..……………… Kč
Celkový maximální požadavek na dotaci za A.b.1. + A.b.2…………………………………….Kč
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Charakteristika podniku:
Velký podnik 7
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V

Dne

V

Dne

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

Ověřil a převzal

7

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

Tabulka č. 62

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
Jméno a příjmení žadatele (FO):
Rodné číslo (FO):
Bydliště (FO):
Telefon:
Emailová adresa:

Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO):
IČ:
Sídlo (PO):
Telefon:
Emailová adresa:

Charakteristika podniku:
Velký podnik 8
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Dotační podprogram:
20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic
Registrační čísla hospodářství nebo stájí ………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Předpokládaný počet dojnic………….…………………………………………...….……………. ks
Sazba dotace:……….. …………………………………………………………………...…………Kč
Předpokládaný požadavek na dotaci ………….…………………………..……………………...Kč

8

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém
prostředí
Registrační čísla hospodářství nebo stájí ………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Předpokládaný počet dojnic………….…………………………………………...….……………. ks
Sazba dotace:……….. …………………………………………………………………...…………Kč
Předpokládaný požadavek na dotaci ………….…………………………..……………………...Kč

20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období
Registrační čísla hospodářství nebo stájí ………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Předpokládaný počet dojnic………….…………………………………………...….……………. ks
Sazba dotace:……….. …………………………………………………………………...…………Kč
Předpokládaný požadavek na dotaci ………….…………………………..……………………...Kč

Celkový předpokládaný požadavek na dotaci 20.A. ........................................................…..Kč

V

Dne

V

Dne

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

Ověřil a převzal
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Otisk razítka
žadatele

Tabulka č. 63

Dotační podprogram 20.A.b.
Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic
Počet dojnic splňující předmět dotace dle průměrného stavu v období od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016.
Registrační čísla hospodářství…………..…………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………
Dojnice…………………………………………………………………....……….………………… ks
Požadovaná sazba dotace …………………………………………………………….…………..Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2016: ……………………………………………………... Kč
Splňuji podmínky aktivního zemědělce ve smyslu článku 9 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Ano

Ne

Charakteristika podniku:
Velký podnik 9
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V

Dne

V

Dne

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

Otisk razítka
žadatele

Ověřil a převzal

9

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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Tabulka č. 64

Dotační podprogram 20.A.c.
patogenních

Podpora
snížení
škodlivých
ve stájovém prostředí dojnic

mikroorganizmů

Počet dojnic splňující předmět dotace dle průměrného stavu v období od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016.
Registrační čísla hospodářství nebo stájí …………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………
Dojnice…………………………………………………………………....……….………………… ks
Požadovaná sazba dotace …………………………………………………………….…………..Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2016: ……………………………………………………... Kč
Splňuji podmínky aktivního zemědělce ve smyslu článku 9 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Ano

Ne

Charakteristika podniku:
Velký podnik 10
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V

Dne

V

Dne

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

Otisk razítka
žadatele

Ověřil a převzal

10

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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Tabulka č. 65

Dotační podprogram 20.A.e.
Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním
období
Počet dojnic splňující předmět dotace dle průměrného stavu v období od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016.
Registrační čísla hospodářství nebo stájí …………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………
Dojnice…………………………………………………………………....……….………………… ks
Požadovaná sazba dotace …………………………………………………………….…………..Kč
Požadavek na dotaci celkem v roce 2016: ……………………………………………………... Kč
Splňuji podmínky aktivního zemědělce ve smyslu článku 9 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Ano

Ne

Charakteristika podniku:
Velký podnik 11
MSP - Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků,
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

V

Dne

V

Dne

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

Otisk razítka
žadatele

Ověřil a převzal

11

Nesplňuje kritéria MSP stanovená v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
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Část D.
Výkladová část
19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu
jakosti Q CZ
19.A.a. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q
CZ
Uznatelné náklady spojené s účastí v režimu jakosti Q CZ:
• Administrativní náklady
• Náklady související se zařazením do režimu jakosti
Pozn.: Pokud některé náklady nelze přesně určit jako přímé, je žadatel povinen pro příslušný
rok vypracovat závaznou vnitropodnikovou směrnici, kterou stanoví, podle jakého klíče
se tyto náklady rozvrhují na jednotlivé činnosti (kalkulační vzorec). V této výši mohou být
uznány pro prokázání vynaložených nákladů na příslušnou činnost.

19.A.b. Podpora činností spojených s režimem jakosti Q CZ
19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem
jakosti Q CZ
Uznatelné náklady spojené s činností subjektů zodpovědných za kontrolní opatření
a poradenství v režimu jakosti Q CZ.
Ostatní náklady:
• Energie (plyn, elektrická energie)
• Náklady na vodu a stočné
• Náklady na palivo (uhlí, dřevo)
• PHM, maziva, náhradní součástky a díly
• Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, pozemků, budov a zařízení
• Administrativní náklady
• Náklady na rozbory mléka v rámci režimu jakosti Q CZ
Pozn.: Pokud některé náklady nelze přesně určit jako přímé, je žadatel povinen pro příslušný
rok vypracovat závaznou vnitropodnikovou směrnici, kterou stanoví, podle jakého klíče
se tyto náklady rozvrhují na jednotlivé činnosti (kalkulační vzorec). V této výši mohou být
uznány pro prokázání vynaložených nákladů na příslušnou činnost.

19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných
spojených s režimem jakosti Q CZ

úkonů

provedených

formou

služeb

Seznam úkonů, které lze zahrnout do nákladů za služby spojené s režimem jakosti Q CZ:
-

studie trhu,
návrh a design produktů,
podpora přípravy žádostí o uznání režimu jakosti.
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20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic
V rámci faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic žadatel:
a) zajistí u dojnic zapojených v kontrole mléčné užitkovosti metody A plošné stanovení
počtu somatických buněk v individuálních vzorcích mléka,
b) provádí faremní kultivaci původců mastitid pomocí diagnostických setů,
c) zajistí minimálně 1 x ročně vyšetření bazénového vzorku mléka pomocí metody PCR
v akreditované laboratoři.

20.A.c. Podpora snížení
ve stájovém prostředí

škodlivých

patogenních

mikroorganizmů

Uznatelné jsou přípravky s antimikrobiálním účinkem pro ošetření bezstelivového lože dojnic:
a) uvedené na internetových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv na adrese:
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/biocidy/seznam-ddd , nebo
b) schválené pro použití v systému ekologického zemědělství, nebo
c) uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně
uvedené v programu ošetřování bezstelivového lože v období vymezeném v rámci
dotačního
programu
20.A.c.,
potvrzeném
ošetřujícím
veterinárním
lékařem. Program je součástí stájové evidence o ošetření lehacího prostoru
prostředky s antimikrobiálním účinkem.

V Praze dne 23. března 2016

ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka, v.r.
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