Manuál pro DP 19 v a 20
23. 3. 2016 bylo zveřejněno zpřesnění dotačních Zásad, které jsou dostupné na webu eagri.
Do 29. 4. 2016 nejpozději musejí zájemci o účast v DT 19 a 20 podat předběžné žádosti dle
Zásad, které naleznou také na tomto odkazu k DT 19.A, na tomto odkazu k DT 20.A. nebo
také na stránkách http://www.szif.cz/cs/nd .
Žádosti se odevzdávají na OPŽL SZIF (místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS –
kontakty jsou uvedeny https://www.szif.cz ).
Předběžně žádat je nezbytné k plnění požadavků EU i možnosti poskytnout podporu.
Formulář ke stažení je ve zveřejněném zpřesnění Zásad na výše uvedené webové adrese.
V případě DP 20 je důležité správně uvést hospodářství případně stáje. Na hospodářství
a stáje, které nebudou uvedeny v předběžné žádosti, nebude možné podat vlastní žádost
o dotaci předkládanou v říjnu 2016. Předběžná žádost nezavazuje k podání vlastní žádosti
do 31. 10. 2016.
Již nyní mohou žadatelé podávat žádosti o certifikaci na SVÚ Olomouc. Žádost je možné
stáhnout na webových stránkách:
(http://www.svuolomouc.cz/file.php?nid=8804&oid=4908110) nebo požádat o její písemné
doručení poštou. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách:
http://www.svuolomouc.cz/index.php?nid=8804&lid=cs&oid=4853055
Účast v režimu jakosti Q CZ*) – podepsání smlouvy s SVÚ Olomouc a vydání Potvrzení SVÚ
Olomouc o vstupu do režimu jakosti Q CZ - je žadatel povinen zajistit do 30. 9. 2016. Pro DP
19. je však účast v režimu jakosti Q CZ nutná co nejdříve. Tento termín je nutné dodržet
i pro nové žadatele pro období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
Od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016 příjem žádostí o dotaci DP 19. a 20. na OPŽL SZIF (místně
příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF – odkaz uveden výše). Včetně nezbytných příloh
dle jednotlivých podprogramů.
Do 31. 12. 2016 vystavení rozhodnutí MZe a výplata podpory
*) Pro certifikaci účasti v režimu jakosti Q CZ je akreditován SVÚ Olomouc
(viz http://www.svuolomouc.cz/index.php?nid=8804&lid=cs&oid=4853055),
který
na základě žádosti vydává potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ – toto je podmínkou
výplaty podpor v DP 19. a 20. Alternativou pro DT 20. je certifikát ekologického zemědělství
viz zpřesnění Zásad.
Možnost použití loga je až po vydání certifikátu jakosti. Pravidla užití loga budou vydána
ve Věstníku MZe.

Příloha
Postup pro zapojení do DP 19. (podmínky plnění, uznatelné
náklady)
Společné postupy pro všechny podprogramy DP 19.:
- Pro podání žádosti o dotaci DP19. je nezbytné, aby producenti mléka, zpracovatelé
mléka a subjekty zodpovědné za závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu
k producentovi mléka (viz. Věstník Ministerstva zemědělství č.j.: 15865/2016-MZE17210), podali do 29. 4. 2016 na místně příslušné OPŽL SZIF (Oddělení příjmu žádostí
a LPIS SZIF, jednotlivé kontakty jsou uvedeny na webových stránkách SZIF)
předběžnou žádost o dotaci, a to na formuláři uvedeném v části C zpřesnění Zásad
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/aktuality/ ). V případě, že žadatel o dotaci je
producent mléka a zároveň i zpracovatel mléka (má jedno identifikační číslo) může
žádat na dotační tituly určené jak pro producenty, tak pro zpracovatele mléka, a to na
základě plnění požadovaných podmínek dle Zásad. V takovém případě žadatel vyplní
jednu předběžnou žádost.
- Producenti mléka a zpracovatelé mléka mohou již v průběhu měsíce dubna 2016
podávat žádost o certifikaci na SVÚ Olomouc. Na základě podepsání smlouvy s SVÚ
Olomouc bude producentům mléka a zpracovatelům mléka vydáno Potvrzení o
vstupu do režimu jakosti Q CZ. Od data vydání tohoto potvrzení budou moci
producenti a zpracovatelé uchovávat doklady uznatelných nákladů, které spolu
s Potvrzením o vstoupení do režimu jakosti Q CZ budou předkládat s žádostí o dotaci.
Kvalita produktu se začíná posuzovat od 1. dne následujícího měsíce po vydání
Potvrzení o vstoupení do režimu jakosti. Má-li producent mléka více mléčnic, vypíše
CZ příslušných mléčnic, které hodlá zařadit do režimu jakosti do jedné žádosti o
certifikaci, byť je uvedena pouze jedna kolonka na CZ mléčnice – vhodné připsat na
druhou stranu žádosti, nebo připojit zvláštní list. Je-li producent mléka zároveň
zpracovatel mléka, do žádosti o certifikaci zaškrtne oba produkty (syrové mléko
v režimu jakosti Q CZ a mlékárenský výrobek v režimu jakosti Q CZ).
- Producenti mléka, zpracovatelé mléka a subjekty zodpovědné za závazná kontrolní
opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka uchovávají doklady o
činnostech, které jsou předmětem dotace. Uznatelné náklady za tyto činnosti a
doklady o objemech vyrobeného nebo převzatého syrového mléka jsou nezbytné pro
podání žádosti o dotace.
- Žádost o dotaci se předkládá na místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF,
a to v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016.
- Důležité upozornění – způsobilé náklady jsou vymezené v části D Zásad a musí být
vztaženy přímo k účasti v režimu jakosti. Náklady na závazná kontrolní opatření a
poradenství v souvislosti s režimy jakosti dle pravidel EU nesmí zahrnovat přímé
platby příjemcům a musí se vyplácet orgánu odpovědnému za kontrolní opatření a
poradenství. Náklady na studie trhu, návrh a design produktů, včetně podpory
poskytnuté pro přípravu žádostí o uznání režimu jakosti dle pravidel EU, nesmí
zahrnovat přímé platby příjemcům a musí se vyplácet producentům mléka a
zpracovatelům mléka, kterým byl přidělen certifikát režimu jakosti Q CZ a
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subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství na částečnou úhradu
nákladů za úkony provedené formou služeb. Podle podmínek schválení podpory ze
strany EK byly z vlastních způsobilých nákladů vyloučeny mzdové náklady – tyto
tedy nesmí být započítány. Zpracovatelé tedy pro podprogramy 19.A.b.1 a 19.A.b.2
vystupují jako subjekty zodpovědné za kontrolní opatření a poradenství.

19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti
Subjektem, který může žádat o podporu DP 19.A.a. je producent mléka a/nebo zpracovatel
mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ v období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016.
Pro zapojení do režimu jakosti musí žadatel podat žádost na SVÚ Olomouc. Způsob podání
žádosti je uveden na webových stránkách SVÚ Olomouc, který je certifikačním orgánem
režimu jakosti Q CZ: http://www.svuolomouc.cz/index.php?nid=8804&lid=cs&oid=4853055.
Na těchto stránkách je uveden veškerý postup, včetně kontaktů a příručky pro žadatele.
Žádost je možné přímo stáhnout z uvedených webových stránek anebo je možné požádat
o její zaslání poštou. Žadatel musí vyplněnou žádost o certifikaci dodat poštou, případně
osobně, a to v papírové podobě na kontaktní adresu Certifikačního orgánu pro produkty
(dále jen „COP“):
Státní veterinární ústav Olomouc
Certifikační orgán pro produkty
Jakoubka ze Stříbra 1, Olomouc, 779 00
Poté je žádost zaregistrována, přezkoumána z hlediska správnosti a komplexnosti údajů. Je-li
žádost neúplná, vyžádá si COP její doplnění. Následně pracovník COP připraví návrh Smlouvy
o provedení certifikace, která je podepsána oběma smluvními stranami. Po podepsání
Smlouvy o provedení certifikace je vydáno žadateli Potvrzení o vstupu do režimu jakosti
Q CZ. Ve smlouvě je, v případě že se jedná o produkt M1 (syrové kravské mléko zařazené
do režimu jakosti Q CZ), uveden zejména způsob předávání rozborů z akreditovaných
laboratoří v rozsahu a četnosti podle Věstníku Ministerstva zemědělství č.j.: 15786/2016MZE-17210, dále cena za certifikaci a identifikace původu mléka (u producenta CZ mléčnice,
u zpracovatele CZ závodu). V případě produktu M2 (mlékárenský výrobek v režimu jakosti Q
CZ) je ve smlouvě zakotvena povinnost dokládání údajů o celkovém nákupu syrového
kravského mléka k vlastnímu zpracování a o podílu zpracovaného produktu M1. Žadatel
si Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ uschová a následně při podání žádosti o dotaci
v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016 jej předloží spolu s ostatními doklady.
COP na základě dodaných podkladů provádí posuzování shody sledovaných parametrů
s parametry požadovanými ve Věstníku MZe č.j.: 15786/2016-MZE-17210, k dispozici
na http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/vestniky-mze/ ,
kde jsou uvedeny parametry pro produkty M1 (syrové kravské mléko v režimu jakosti Q CZ)
a M2 (mlékárenský výrobek v režimu jakosti Q CZ). Systém posuzování shody je založen
na splnění požadavků nastavených parametrů na produkty M1 a M2 ve sledovaném období.
Sledovaným obdobím se pro vydání certifikátu rozumí období 12 kalendářních měsíců
začínající prvním dnem následujícího měsíce po vydání potvrzení o vstupu do režimu
jakosti Q CZ.
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Předmětem dotace je podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu
nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Výše dotace je
do 100 % prokázaných uznatelných nákladů, maximálně však do 80 000 Kč na žadatele.
Uznatelné náklady spojené s účastí v režimu jakosti Q CZ jsou administrativní náklady
a náklady související se zařazením do režimu jakosti. Veškeré doklady si žadatel uchovává
a následně je předloží spolu s žádostí o dotaci v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016.
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.
Obsah žádosti o dotaci podávané v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016:
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 vychází1,
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 Zásad) spojené s účastí
v režimu jakosti Q CZ (faktura apod.) a doklady dokumentující uhrazení nákladů, uvedených
v části D Zásad (výpis z účtu, doklad o platbě v hotovosti) včetně závazné vnitropodnikové
směrnice (kalkulační vzorec),
h) vyplněná tabulka v části C Zásad.

19.A.b.1. Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem
jakosti Q CZ
Subjekty, 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 a které
mohou žádat o podporu DP 19.b.1. jsou:
- 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, v platném znění.
Předmětem dotace je podpora výše uvedeným subjektům zodpovědným za kontrolní
opatření a poradenství, a to na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření
1

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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a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. Výše
dotace je do 100 % prokázaných uznatelných nákladů.
Uznatelné náklady jsou náklady spojené s činností subjektů zodpovědných za kontrolní
opatření a poradenství v režimu jakosti Q CZ a další ostatní náklady:
 Energie (plyn, elektrická energie)
 Náklady na vodné 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
Veškeré doklady si zpracovatel mléka, schválená organizace producentů mléka a pověřená
osoba podle zákona č. 154/2000 Sb. uchovávají a následně je předloží spolu s podáním
žádosti o dotaci v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016. 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). Žadatelé o dotaci dokládají závaznou
vnitropodnikovou směrnici (kalkulační vzorec) spolu s doklady, které dokumentují
vynaložené náklady a doklady, které dokumentují uhrazení nákladů. Závazná
vnitropodniková směrnice (kalkulační vzorec) je důležitým dokumentem pro kontrolu
nákladů, zda žadatelem uvedené vynaložené náklady jsou uznatelné a v jaké výši. Jedná se
především o kontrolu a uznání výše nákladů jako jsou energie, PHM nebo náklady na služby
spojené s opravami a údržbou.
Obsah žádosti o dotaci podávané v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016:
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 vychází1,
f) doklady dokumentující vynaložené náklady (uvedené v části D Zásad) spojené
s předmětem dotace (faktura apod.) a doklady dokumentující uhrazení nákladů, uvedené
v části D 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, netýká se pověřené osoby dle zákona č. 154/2000 Sb.,
h) vyplněná tabulka v části C Zásad.
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19.A.b.2. Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb
spojených s režimem jakosti Q CZ
Subjekty, které mohou žádat o podporu:
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, v platném znění), dle Věstníku MZe, kteří zajistili
formou služeb v období od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 některé úkony uvedené v části D Zásad,
tzn. studie trhu, návrh a design produktů, podpora přípravy žádostí o uznání režimu
jakosti. Veškeré doklady si žadatelé o dotaci uchovávají a následně je předloží spolu s
žádostí o dotaci v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016.
Výše dotace je do 100 % prokázaných uznatelných nákladů.
Obsah žádosti o dotaci podávané v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016:
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 vychází1,
f) potvrzení o přidělení certifikátu režimu jakosti Q CZ (pouze producenti a zpracovatelé
mléka),
g) doklady dokumentující vynaložené náklady (uvedené v části D Zásad) spojené
s předmětem dotace (faktura apod.) a doklady dokumentujících uhrazení nákladů, uvedené
v části D 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, netýká se pověřené osoby dle zákona č. 154/2000 Sb.,
i) vyplněná tabulka v části C Zásad.

Důležité poznámky:
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.
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Doporučení:
Sledovat následujících webových stránek a seznámení se s obsahem dokumentů:
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/aktuality/
(stránky MZe, kde jsou zveřejňovány veškeré aktuality týkající se dotačních titulů dle Zásad)

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/
(stránky MZe, kde jsou zveřejňovány veškeré informace o dotačních titulech dle Zásad)

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/legislativa/vestniky-mze/
(stránky, kde je zveřejňován Věstník Ministerstva zemědělství. Ve Věstníku jsou zveřejňovány rovněž některé
podmínky plnění režimu jakosti Q CZ.)

http://www.svuolomouc.cz/index.php?nid=8804&lid=cs&oid=4853055
(stránky SVÚ Olomouc, který provádí certifikaci shody produktů a vydává Potvrzení o vstoupení do režimu
jakosti a následně při dodržení shody nastavených parametrů vydává Certifikát, jsou zde k dispozici i příslušné
závazné právní úpravy)

Zapojení do režimu jakosti Q CZ (informace a odkazy)
SVÚ Olomouc byl akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC
17065.
Kontaktní údaje:
Státní veterinární ústav Olomouc
Certifikační orgán pro produkty
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc
Telefon: 585 557 111
Fax: 585 222 394
e-mail: svuolomouc@svuol.cz
www.svuolomouc.cz
Kontakty:
Pracovník

telefon

e-mail

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí COP

585 557 111

svuolomouc@svuol.cz

RNDr. Dagmar Šromová
manažerka kvality

585 557 254

dsromova@svuol.cz

Ing. Iva Kostelecká
výkonná pracovnice

585 557 248

ikostelecka@svuol.cz
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MVDr. Miluše Oslíková
výkonná pracovnice

585 557 271

moslikova@svuol.cz

Informace pro žadatele:
Na webových stránkách SVÚ Olomouc jsou uvedeny nezbytné informace spojené
se zapojením do režimu jakosti Q CZ. Ke stažení je zde Žádost o certifikaci, dále podrobné
informace pro žadatele – Příručka pro klienty. Na stránkách budou zveřejňovány i databáze
Potvrzení o vstupu do režimu jakosti, databáze certifikátů apod.
Možnost použití loga je až po vydání certifikátu jakosti. S ohledem na podmínku pro vydání
certifikátu, kdy se sledovaným obdobím pro vydání certifikátu rozumí 12 kalendářních
měsíců začínající prvním dnem následujícího měsíce po vydání Potvrzení o vstupu do režimu
jakosti Q CZ, je použití loga aktuální až pro žádosti podané pro příští období tj. 1. 10. 2016
až 30. 9. 2017. Použití loga není pro období 1. 5. 2016 až 30. 9. 2016 podmínkou výplaty
dotací DP 19. a 20. Pravidla užití loga budou vydána ve Věstníku MZe.
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IV. Postup pro zapojení do DP 20. (podmínky plnění)
Společné postupy pro všechny podprogramy DP 20.:
- Pro podání žádosti o dotaci DP 20. je nezbytné, aby chovatelé dojnic, podali
do 29. 4. 2016 na místně příslušné OPŽL SZIF (Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF,
jednotlivé kontakty jsou uvedeny na webových stránkách SZIF) předběžnou žádost
o dotaci, a to na formuláři uvedeném v části C zpřesnění Zásad
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/aktuality/ ).
- Pro všechny podprogramy DP 20. se podává jedna společná předběžná žádost,
k níž nejsou přikládány žádné další přílohy či potvrzení. Tyto budou žadatelé
dle jednotlivých dotačních podprogramů DP 20. přikládat až k vlastním žádostem.
- Na základě údajů této předběžné žádosti bude cca v polovině října 2016 žadateli
Českomoravskou společností chovatelů, a.s. dle požadovaného podprogramu DP 20.
poskytnut předmětný výpis z ústřední evidence zvířat či výpis z evidence kontroly
užitkovosti. Tento v případě jeho správnosti potvrdí svým podpisem a přiloží k žádosti
o dotaci. V případě, že poskytnutý výpis obsahuje chyby, je povinen tyto v ústřední
evidenci co nejdříve opravit a nově poskytnutý a žadatelem potvrzený výpis přiložit
k žádosti o dotaci.
- V případě, že předmět příslušné dotace nebudou plnit všechny dojnice evidované
na hospodářství (nebude možné použít jako podklad pro výpočet dotace průměrný
stav za hospodářství), ale pouze v některé ze stájí příslušného hospodářství (výpis
průměrného stavu jako podklad pro výpočet dotace bude pouze za příslušnou stáj
na hospodářství) musí žadatel mít tyto stáje zaevidované v ústřední evidenci
a evidovat veškeré pohyby zvířat tak, jako v případě povinné evidence pohybů
na hospodářství dle příslušné vyhlášky.
- Žádost o dotaci se předkládá na místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF,
a to v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016.
- U všech podprogramů DP 20. je nutné doložit k žádosti o dotaci doklad o zapojení
do dobrovolného systému certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ (viz text
k DP 19.) nebo pro mléko certifikované ekologické produkce. Pro způsobilost žadatele
k DP 20 postačí doložit tyto doklady o zapojení s datem platnosti (zapojení)
nejpozději 30. 9. 2016.

20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid dojnic
Subjektem je chovatel dojnic podnikající v zemědělské výrobě, který zajistil provádění
faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic na některém z jeho hospodářství.
V rámci faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic pro účely tohoto dotačního
podprogramu 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.
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Obsah žádosti o dotaci podávané v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016:
a) identifikační údaje vyplněné do tabulky podle vzoru v části C Zásad,
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 vychází1,
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.

20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém
prostředí dojnic
Subjektem je chovatel dojnic, který zajistil ošetření bezstelivového lože dojnic prostředky
s antimikrobiálním účinkem na některém z jeho hospodářství, případně stájí, vedené
v ústřední evidenci.
Žadatel nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace o podporu
z Programu rozvoje venkova na stejný předmět dotace.
Chovatel musí ve stájové evidenci vést dokumentaci o ošetření lehacího prostoru prostředky
s antimikrobiálním účinkem. Tuto je povinen uchovávat nejméně po dobu 5 let od poskytnutí
dotace.
Uznatelné přípravky s antimikrobiálním účinkem pro ošetření bezstelivového lože dojnic
jsou:
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 (zde lze při kliknutí
na název přípravku získat základní informace o biocidním přípravku např. v kolonce "Užití" je
uvedena informace, k čemu je přípravek určen), 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.
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Obsah žádosti o dotaci podávané v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016:
a) identifikační údaje vyplněné do tabulky podle vzoru v části C Zásad,
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 vychází1,
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 (ve formě dokladů
o jejich nákupu),
h) vyplněná tabulka v části C těchto Zásad.

20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období
Subjektem je chovatel dojnic, který zajistil provádění opatření ke zlepšení stájového
prostředí (chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v termínu od 1. 5. 2016
do 30. 9. 2016 na některém z jeho hospodářství, případně stájí, vedené v ústřední evidenci.
Chovatel musí vést stájovou evidenci o provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí
(chlazení), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic v daném období. Tuto je povinen
uchovávat nejméně po dobu 5 let od poskytnutí dotace.
Obsah žádosti o dotaci podávané v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016:
a) identifikační údaje vyplněné do tabulky podle vzoru v části C Zásad,
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 vychází1,
f) 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.
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Kontakty na garanty dotačních programů na MZe:
DP 19.A.
Ing. Zdeňka Veselá
DP 20.A.
Ing. Jan Vodička

221 812 200
777 472 334

zdenka.vesela@mze.cz

221 812 656
777 472 331

jan.vodicka@mze.cz
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