
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ČMŠSA PRO DOTACE (DK) 

6. 3. 2018, ŠS Stupice 

 
Přítomni: Prášil J., Beran J., Horák J., Smrž J., Sedláček I., Müller S., Čepl J. 

Omluveni: Valenta J., Tománek A. 

MZe: Czetmayer Ehrlichová M. 

Sekretariát: Horká V. 

Jednání řídil: Prášil J.      

Program: 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení roku 2017 

3. Zásady a náklady 2018, schválení podkladů pro žadatele 

4. Stanovení časového harmonogramu a úkolů 

5. Závěr 

 

I. Zahájení  

Jednání zahájil předseda DK Ing. Prášil, přivítal hosta Ing. Czetmayer Ehrlichovou z MZe. 

Seznámil přítomné s navrženým programem, který byl následně schválen.  

II. Zhodnocení roku 2017, rozpočet MZe 2018 

Ing. Czetmayer Ehrlichová informovala o úrovni podpory v rámci DT 3.d. V roce 2017 bylo 

celkově vyplaceno 88 890 326 Kč.  V roce 2016 bylo vyplaceno 83 167 716 Kč. Celkový 

schválený rozpočet vládou na národní dotace v roce 2018 je 3,05 mld. Kč, z toho největší 

část jde na Nákazový fond pro chovatele hospodářských zvířat a Udržování a zlepšování 

genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat  

 

Rekapitulace žádostí v 2017: 

• DT 3.c.:100 % plnění schválených požadavků žadatelů (výše podpory 60%) 11 
žadatelů, celková částka 6 939 360 Kč  

• DT 3.d.100 % plnění schválených požadavků žadatelů (výše podpory 70%): 35 
žadatelů s 54 projekty, celková částka 88 890 326 Kč 

Rozpočet MZe 2018:  

V současné době je obálka pro národní dotace ve výši 3,05 mld. Kč.  

 

Na DT 3 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin je vyčleněno 155 mil Kč, v 

cellovém finančním objemu jako v roce 2017. 

 

 

 



 
 

III. Zásady a náklady v roce 2018 

Národní dotace se poskytují na základě schválených ZÁSAD, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Členská základna byla informována o vyvěšení 
Zásad na stránkách MZe dopisem č.j. 31.18 z 12.2. 2018 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-
potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/ 
 
DT 3.c. a 3.d.:   

• Stanovený začátek příjmu žádostí na příslušném pracovišti SZIF od 1.6. 2018 včetně 

a ukončení příjmu žádostí do 29.6. 2018. 

 

DT 3.c.: 

• Podmínka do rozhodnutí programu 3.c. (uvedeno přímo v Zásadách, dříve se termín 

uváděl na Rozhodnutí o poskytnutí dotace): 

• Příjemce dotace je povinen předložit doklady pro čerpání dotace (faktury a doklad o 

úhradě) na příslušné pracoviště SZIF do 6.11.2018 včetně.  

• DK konstatovala, že by termíny předložení dokladů pro čerpání dotací měly být 

totožné s termínem předložení u DT 3.d. z důvodu sladění termínu obou DT. Garant 

za brambory Ing. Čepl byl pověřen jednáním s administrátorem DT 3.c., aby projednal 

úpravu Zásad pro příští období. 

 

DT 3.i.: úprava podmínek u pícniny, které iniciovalo ČMŠSA ve spolupráci STJS a Mze 

schválilo: 

o 3x zvýšení sazeb u jednotlivých kategorií  

o přesun do nižší kategorie mezirodové hybridy Festulolium 

o výpočet dotace pro jednotlivé druhy (komponenty) a pro směsi pícnin (do jedné 
žádosti) 

• Garant ČMŠSA za pícniny Ing. Smrž poděkoval odboru komodit MZe za spolupráci 

při úpravě podmínek podpory použití uznaných osiv pícnin do Zásad 2018, které 

výrazně zjednodušuje podání žádosti pro směsi a očekává se úspora až 25 % při 

nákupu osiva vyjmenovaných pícnin. 

• Garantem na MZe je Ing. Viola Kozderová – odd. speciálních plodin  

 

Doporučená úroveň nákladů žadatelů pro rok 2018 

 
Byla diskutována úroveň nákladů pro rok 2018.  
DK doporučí žadatelům dle jejich možností navýšení nákladů v žádostech pro rok 2018: 
 

• U DT 3.d. do 7 % oproti nákladům uplatněných v žádosti pro rok 2017 

• U DT 3.c. do 7 % oproti nákladům uplatněných v žádosti pro rok 2017 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Stanovení časového harmonogramu a úkolů  

• Žadatelé budou vyzváni ke zpracování projektů a žádostí o dotační tituly 3.c. + 3.d. 

a jejich doručení na sekretariát ČMŠSA do 20. 4.  2018 včetně. 

• Žadatelé budou v předstihu informováni o povinnosti zpracovat dílčí zprávy za rok 

2017 a odevzdání na příslušné pracoviště SZIF do 30. 6. 2018.  

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

mít dopad správní řád na rozhodnutí DT. 

• Garant za brambory Ing. Čepl byl pověřen jednáním s administrátorem DT 3.c., aby 

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

• Zasedání DK ke schválení žádostí proběhne v úterý 14 5. 2018 v 12:00 ve Stupicích.  

• Žádáme tímto žadatele o dotace 3. d. o rezervaci termínu 14. 5. 2018 tak, aby se 

v případě upřesnění k žádostem mohli účastnit jednání DK ve Stupicích. 

V. Závěr 

Předseda DK poděkoval za aktivní účast členům DK a zástupci Mze. Provedl rekapitulaci 
úkolů a termínů. 
 
 
Zapsala: V. Horká 


