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Zápis z jednání komise pro dotace ČMŠSA (DK) 
 

14. 5. 2018, Stupice 
 

Přítomni: Prášil J., Beran J., Horák J., Valenta J., Tománek A., Smrž J., Sedláček I.,     

                 Müller S., Čepl J. 

Sekretariát: Horká V. 

Jednání řídil: Prášil J.      

Program: 

I. Zahájení  

II. Posouzení žádostí o podporu 3.c. 

III. Posouzení žádostí o podporu 3.d. 

IV. Plán kontrol u žadatelů 2018 

V. Termíny, úkoly, závěr 

I. Zahájení  

Zasedání zahájil předseda DK Ing. Jan Prášil, přivítal členy a požádal o schválení 
navrženého programu, program byl schválen. 
 

1.  

II. Posouzení žádostí o podporu 3.c. 

Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím 
imunoenzymatických metod a metod PCR 

V letošním roce ČMŠSA obdržela k posouzení žádosti od 10 firem. V letošním roce 
o podporu nežádá TAGRO Červený Dvůr, s.r.o.  

Plodinoví garanti posoudili jednotlivé žádosti a bylo konstatováno, že: 

• všichni žadatelé dodrželi doporučení stanovené DK pro rok 2018 a to předpokládané 
náklady do 7 %.  

• někteří žadatelé byli požádáni prostřednictvím sekretariátu o doplnění podkladů, 
jazykovou korekci žádosti či opravu výpočtu u tabulky č. 6 (např. uvedení přesné 
částky bez zaokrouhlení na tis.). Dále o rozdělení počtu testů na ELISA a PCR, 
popřípadě RT – PCR. 

• po zhodnocení žádostí nebyly ze strany garantů připomínky 

Členové komise jednomyslně odsouhlasili vydání kladného vyjádření k požadavkům na 
dotaci u následujících firem: 

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.; Chmelařský institut s.r.o., Sativa Keřkov 
a.s.; Selekta Pacov a.s., SEVA-FLORA, s.r.o.; Vesa Velhartice a.s.; VÚB Havlíčkův 
Brod, s.r.o.; FYTOS, Ing. Voráček; V.F. HUMULUS, s.r.o., VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o. 

Sekretariát ČMŠSA připraví vyjádření ČMŠSA k programům 3.c. u výše uvedených žadatelů 
a tato rozhodnutí budou rozeslána doporučeně poštou. 
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III. Posouzení žádostí o podporu projektů 3.d. 

Dotační program 3.d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí 
k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, 
malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a 
kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, 
chmele a ovocných plodin 

V letošním roce ČMŠSA obdržela k posouzení 54 projektů od 34 firem.  

Plodinoví garanti posoudili jednotlivé projekty žadatelů a bylo konstatováno, že: 

• všichni žadatelé dodrželi doporučení stanovené DK pro rok 2018 a to předpokládané 
náklady do 7 %. 

• někteří žadatelé byli požádáni o doplnění podkladů případně o jazykovou korekci 
žádosti či stejně jako u DT 3.c. o opravu u vlastní žádosti – tabulky č. 7 (např. 
uvedení přesné částky bez zaokrouhlení na tis., správný výpočet).  

• v podkladech pro asociaci upřesnění údajů v nákladové tabulce a počet přihlášených 
novošlechtění ve zkouškách pro registraci   

• po zhodnocení žádostí nebyly ze strany garantů připomínky 

Komise po vyhodnocení žádostí jednomyslně rozhodla o vydání kladného vyjádření 
k požadavkům na dotaci u následujících firem:  

AGRITEC - výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.;  AGROGEN s.r.o.; CEZEA - šlechtitelská 
stanice, a.s.; Holman Jiří, Ing.; Chmelařský institut s.r.o.; Jakešová Hana Ing., CSc.; 
Hrubeš Vladimír Ing.; MORAVOSEED CZ, a.s.; OSEVA PRO s.r.o.; OSEVA UNI a.s.; 
Limagrain C.E. Cereals s.r.o.; RAGT Czech s.r.o.; Sativa Keřkov a.s.; Selekta Pacov 
a.s.; SELGEN a.s.; SEMO a.s.; SEMPRA PRAHA a.s.; SEVA-FLORA, s.r.o.; DFL Seeds 
s.r.o.; TAGRO Červený Dvůr, s.r.o.; Uheríková Blanka Ing.; Vesa Velhartice a.s.; VÚB 
Havlíčkův Brod, s.r.o.; VÚP, spol. s.r.o.; VÚRV v.v.i.; ZVÚ Kroměříž s.r.o.; AMPELOS, 
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.; FYTOS, Ing. Voráček; Kozák 
Václav Bc.; Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.; UNIPLANT Ing. Hajduček; V.F. 
HUMULUS, s.r.o.; VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.;  OSEVA, výzkum a vývoj s.r.o. 

 
Dotační komise ukládá sekretariátu ČMŠSA zaslat těmto žadatelům doporučeně vyjádření 
k žádosti o podporu 3.d., ve kterém bude uvedena výše podpory odsouhlasená dotační 
komisí. 

IV. Plán kontrol u žadatelů 2018 

Komise ukládá provedení kontroly na pracovištích žadatelů o podporu 3.d. a 3.c. 
SEVA-FLORA, s.r.o. - pověření členové DK Ing. Prášil, Ing. Horák 
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. -  pověření členové DK Dr. Sedláček, Ing. 
Prášil 

V. Termíny (upozornění), úkoly, závěr 

Upozornění pro žadatele: 
 
Termíny podání žádostí programu 3.c. a 3.d. je shodný: 
Od 1.6. 2018 včetně do 29.6. 2018 včetně 
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Příjemce dotací u DT 3.d. je povinen předat příslušnému pracovišti SZIF dílčí výsledky 

řešeného výzkumného programu za rok 2017 do 30. 6. 2018. Současně zaslat dílčí zprávu 

v elektronické podobě administrátorce DT 3.c. Ing. Czetmayer Ehrlichové 

Miroslava.CzetmayerEhrlichova@mze.cz   

Další úkoly: 

o DK s ohledem na novelu Zákona o rozpočtových pravidel projedná s Mze, jaký bude 

mít dopad správní řád na rozhodnutí DT. 

o Garant za brambory Ing. Čepl a Ing. Horká byli pověřeni DK jednáním na MZe, aby 

projednali úpravu Zásad pro příští období, sladění předkládání dokladů DT 3.c. a 3.d.  

 
Předseda DK poděkoval za aktivní účast a provedl rekapitulaci úkolů. 
 
Zapsala: Vlasta Horká 
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