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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 
2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů – DP 9.I., 10.D., 18. 

 
 
Část B Dotační programy 
 
 
Dotační program 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky 
v produkčním rybářství 

str. 129 bod 5 Podmínky poskytnutí dotace, zrušení písm. f) 

původní text: 

f) Činnost, která je předmětem žádosti o dotaci, se nesmí týkat výrobků ze třetích zemí 
a projektem nebudou porušována omezení daná opatřeními společných tržních organizací 
EU pro zemědělské výrobky. 

se ruší bez náhrady 
 

Dotační program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních 
organizací 

str. 133, bod 9 Doklady prokazující nárok na dotaci, změna písm. a) a b) 

původní text: 

a) Doklad prokazující zaplacení členského příspěvku ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích (faktura). Doklad prokazující zaplacení členského příspěvku v Evropské 
federaci chovatelů ryb (FEAP) může být vystaven na Rybářské sdružení ČR a doklad 
prokazující zaplacení členského příspěvku v Evropské asociaci lesních školek (EFNA) 
může být vystaven na Sdružení lesních školkařů ČR. 

b) Doklad prokazující uhrazení členského příspěvku ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích (např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu 
o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele nebo Rybářského sdružení ČR nebo Sdružení lesních školkařů ČR. 
Z příjmového/výdajového dokladu musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena 
žadatelem nebo Rybářským sdružením ČR nebo Sdružením lesních školkařů ČR. 

se mění takto: 

a) Doklad prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s členskými 
příspěvky (faktura, jiný účetní doklad). Doklad prokazující skutečně vynaložené 
uznatelné náklady na členské příspěvky v Evropské federaci chovatelů ryb (FEAP) 
může být vystaven na Rybářské sdružení ČR, v Evropské asociaci lesních školek (EFNA) 
může být vystaven na Sdružení lesních školkařů ČR a v IPIFF (International Platform 

of Insects for Food and Feed) může být vystaven na Spolek výrobců a zpracovatelů 
hmyzu. 

b) Doklad prokazující uhrazení členského příspěvku ve vyjmenovaných mezinárodních 
organizacích (např. výpis z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti). Z dokladu 
o úhradě uskutečněné převodem z bankovního účtu musí být zřejmé, že bankovní účet je 
ve vlastnictví žadatele nebo Rybářského sdružení ČR, Sdružení lesních školkařů ČR nebo 
Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu. Z příjmového/výdajového dokladu musí být 
zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem nebo Rybářským sdružením ČR, 
Sdružením lesních školkařů ČR nebo Spolkem výrobců a zpracovatelů hmyzu. 
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Dotační program 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením 
 

18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním 
zaměřením  

str. 167, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

původní text:  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 1. 2024. 

se mění takto: 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 3. 2024. 
 
str. 168, bod 10 Náklady související s předmětem dotace, písm. c), změna nadpisu tabulky 

původní text: 

Maximální limity pro nákup vybraného majetku: 

se mění takto: 

Maximální limity dotace pro nákup vybraného majetku: 
 
str. 170, bod 10 Náklady související s předmětem dotace, změna písm. j)  

původní text: 

j) Daně a poplatky  

Uznatelnými náklady jsou náklady na pořízení: 

- dálniční známky,  
- bankovní poplatky týkající se bankovního účtu, který je uveden v žádosti o dotaci,  
- daň silniční,  
- správní poplatky, poplatky za TV a rozhlas. 

se mění takto: 

j) Daně a poplatky  

Uznatelnými náklady jsou náklady na pořízení: 

- dálniční známky,  
- bankovní poplatky týkající se bankovního účtu, který je uveden v žádosti o dotaci,  
- daň silniční,  
- správní poplatky podle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. 
 

18.B. Podpora investic pro potravinové banky a další subjekty s humanitárním 
zaměřením 

str. 173, bod 8 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci 

původní text:  

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 1. 2024. 
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se mění takto: 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 12. 2023 a končí 
31. 3. 2024. 
 
str. 174, bod 10 Náklady související s předmětem dotace, změna nadpisu tabulky 

původní text: 

Maximální limity pro nákup vybraného majetku: 

se mění takto: 

Maximální limity dotace pro nákup vybraného majetku: 
 
str. 250, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu v roce 2023 

původní text: 

DP název DP 

typ 
dotace 
dle 
části 
A, 
bodu 
2, 
písm. i) 

příjem žádosti o dotaci 
pro rok 2023 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2023 

příjem žádosti o dotaci 
pro rok 2024 

18. 

Podpora činnosti 

potravinových bank 

a dalších subjektů 

s humanitárním 

zaměřením 

nákladů 3. 10. 2022 - 14. 10. 2022 1. 12. 2023 - 31. 1. 2024 3. 10. 2023 - 14. 10. 2023 

se mění takto: 

DP název DP 

typ 
dotace 
dle 
části 
A, 
bodu 
2, 
písm. i) 

příjem žádosti o dotaci 
pro rok 2023 

příjem dokladů 
prokazujících nárok na 
dotaci pro rok 2023 

příjem žádosti o dotaci 
pro rok 2024 

18. 

Podpora činnosti 

potravinových bank 

a dalších subjektů 

s humanitárním 

zaměřením 

nákladů 3. 10. 2022 - 14. 10. 2022 1. 12. 2023 - 31. 3. 2024 3. 10. 2023 - 14. 10. 2023 

 
 
Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny. 
 
 
 
V Praze dne 10. března 2023 
 
 
 
 

 

  Ing. Zdeněk Nekula, v. r.  

  ministr zemědělství  

 


