
   
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ČMŠSA PRO DOTACE (DK) 

7. 3. 2019, ŠS Stupice 

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

Hosté: MZe: Czetmayer Ehrlichová M. 

Sekretariát: Horká V., Poubová A. 

Omluveni: Čepl J., Valenta J. 

Jednání řídil: Prášil J.      

Program: 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení roku 2018, rozpočet MZe 2019, převod dotací na SZIF od 2020, notifikace nových 
programů 2021, změna organizační struktury na MZe 

3. Zásady a náklady 2019, schválení podkladů pro žadatele 

a) Dopis firmy AMPELOS, ŠS vinařská Znojmo, s.r.o. – DT 3.d Podpora ozdravování polních a 

speciálních plodin 2019  

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 2018, rozpočet MZe 2019, převod dotací na SZIF, změna organizační 
struktury na MZe 

Ing. Czetmayer Ehrlichová informovala o celkové alokaci podpory navržené MZe na DT 3.d pro rok 

2019 ve výši 180 mil. Kč. V roce 2018 byl objem ve výši 155 mil. Kč, z toho uplatněno na DT 3.d 94.4 

mil. Kč.  
Celkový schválený rozpočet vládou na národní dotace v roce 2019 je 3,8 mld. Kč, v roce 2018 byla 

obálka na národní dotace ve výši 3,5 mld. Kč.   

Ing. Czetmayer Ehrlichová uvedla také informaci k převodu správy národních dotací z MZe na SZIF, ke 

které dojde od roku 2020. Tím se přesouvá agenda spojená s vyřizováním národních dotací zemědělců 

z Ministerstva zemědělství plně na Státní zemědělský intervenční fond. V gesci MZe by měla zůstat 

pouze podpora genetických zdrojů.  

Bylo konstatováno, že stávající projekty budou ukončeny k 30. 6. 2021 (zahájení od 1.1. 2015) a 

v letošním roce se zahájí příprava na notifikaci nových projektů pro další období. Asociace nabídla 

aktivní spolupráci při tvorbě nových dotačních titulů. 

 Ing. Czetmayer Ehrlichová informovala o změnách v organizační struktuře MZe od 1. 3. 2019. Došlo 

ke sloučení Odboru rostlinných komodit a Odboru živočišných komodit a vznikl nově Odbor 



   
 

zemědělských komodit, ředitelem se stal Ing. Petr Jílek. Tento odbor přináleží pod Sekcí zemědělství a 

potravinářství, náměstkem pro řízení sekce byl jmenován Ing. Jindřich Fialka.   

Předseda DK Ing. Prášil poděkoval Ing. Czetmayer Ehrlichové za poskytnuté informace a za úzkou 

spolupráci s DK a využil této příležitosti a poděkoval ji také za aktivní přístup při zajištění výroby filmu 

na propagaci certifikovaného osiva, jehož výrobu financovalo MZe.  
 

Byla podána rekapitulace k žádostem v 2018: 

• DT 3.d: 100 % plnění schválených požadavků žadatelů (výše podpory 70 %):  
34 žadatelů s 54 projekty, celková částka 94 403 844 Kč. 

• DT 3.c: 100 % plnění schválených požadavků žadatelů (výše podpory 60 %)  
10 žadatelů, celková částka 7 195 502 Kč  

III. Zásady a náklady v roce 2019 

Národní dotace se poskytují na základě schválených ZÁSAD, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů. Členská základna byla informována o vyvěšení těchto Zásad na stránkách 
MZe dopisem č.j. 12.19 z 21.1. 2019 
  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-
pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html 
                                                                                        
DT 3.c a 3.d 

• Stanovený začátek příjmu žádostí na příslušném pracovišti SZIF od 31.5. 2019 včetně a 

ukončení příjmu žádostí do 28.6. 2019.  

 
DT 3.d           

• do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů (viz výklad dotačního programu) u obilovin 
včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých, aromatických a 
kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele 
a ovocných plodin, 

• do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů (viz výklad dotačního programu) u pícnin. 
 

DT 3.c 
• do výše 60 % prokázaných přímých nákladů 
• Příjemce dotace je povinen předložit doklady pro čerpání dotace (faktury a doklad o úhradě) 

na příslušné pracoviště SZIF do 6.11.2019 včetně.  
 
Dotační komise obdržela dopis od žadatele DT 3.d firmy AMPELOS k záměru podání žádosti v tomto 
roce. Garant za révu vinnou, Ing. Tománek podal informaci o jednáních s touto firmou ve věci 
posuzování projektů. DK rozhodla vyvolat jednání s firmou AMPELOS a pověřila tímto předsedu DK, 
Ing. Prášila a dále členy DK, Dr. Sedláčka a Ing. Horáka. 
 

Doporučená úroveň nákladů žadatelů pro rok 2019 
 
Byla diskutována úroveň nákladů pro rok 2019:  
 
DK doporučí žadatelům dle jejich možností navýšení nákladů v žádostech pro rok 2019: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html


   
 
 

• U DT 3.d do 11 % oproti nákladům uplatněným v žádosti pro rok 2018 

• U DT 3.c do   9 % oproti nákladům uplatněným v žádosti pro rok 2018 

IV. Stanovení časového harmonogramu a úkolů  

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

doručení na sekretariát ČMŠSA do středy, 10. 4.  2019 včetně. 

• Zasedání DK ke schválení žádostí proběhne v pátek, 26. 4. 2019 v 10:00 v zasedací místnosti 

firmy SEMO a.s., Smržice.  

• Žádáme tímto žadatele o dotace 3. d. o rezervaci termínu konání DK, dne 26.4. 2019 tak, aby 

se v případě upřesnění k žádostem mohli účastnit jednání DK ve Smržicích. 

• Žadatelé budou v předstihu informováni o povinnosti zpracovat dílčí zprávy za rok 2018 a 

odevzdat je na příslušné pracoviště SZIF do 30. 6. 2019. Pokud žadatelé ukončili projekty v roce 

2018, mají povinnost odevzdat závěrečnou zprávu do 30. 6. 2019. 

 

Kontrola a jednání u žadatelů 2019:  

• Komise ukládá provedení kontroly na pracovišti žadatele o podporu v rámci DT 3.d:  

o Chmelařský institut s.r.o.: pověřen předseda DK, Ing. Prášil a dále budou pověřeni 

další dva odborní pracovníci na vegetativně množený materiál.  

• Komise pověřuje vyvolat schůzku s žadatelem o podporu v rámci DT 3.d: 

o AMPELO, ŠS vinařská Znojmo, s.r.o.: jednáním jsou pověřeni předseda DK, Ing. Prášila, 

dále členy DK, Dr. Sedláček a Ing. Horák.  

V. Závěr 

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


