2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon
č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí
některá ustanovení zákona
č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb.,o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a
zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Předmět dotace:
2.A.a. Podpora ověřování původu
Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným
uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem
ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a
dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení
DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9.2017do 31.8.2018),
podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty
plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením,
podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro
účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově
zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.
Subjekt:
uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat, do 70 % nákladů na analýzu
vykonávanou třetí stranou nebo jejich jménem s cílem stanovení genomické plemenné
hodnoty.
Předmět dotace:
2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen
vyjmenovaných hospodářských zvířat
Podpora uznanému chovatelskému sdružení na zavádění a vedení PK podle
plemen.

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

do 8 Kč na kus plemen mléčného a kombinovaného typu skotu, vedeného v PK
(dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením
ústřední evidence hosp. zvířat),
do 11 Kč na kus plemen masného typu skotu, vedeného v PK (dle čtvrtletního
průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence
hosp. zvířat),
do 55 Kč na kus prasat, vedených v PK (dle čtvrtletního průměrného stavu,
potvrzeného osobou pověřenou vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 50 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK anglického plnokrevníka
a klusáka (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 80 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK českého teplokrevníka,
slovenského teplokrevníka, moravského teplokrevníka, koní Kinských, českého
trakéna (dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou
vedením ústřední evidence hosp. zvířat),
do 100 Kč na kus koní (hřebců a klisen) vedených v PK ostatních plemen koní
(dle čtvrtletního průměrného stavu, potvrzeného osobou pověřenou vedením
ústřední evidence hosp. zvířat),
do výše 60 % prokázaných přímých nákladů na předmět dotace u ostatních
vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Subjekt:
uveden u každého předmětu dotace.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.
Předmět dotace:
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní
testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových
vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena
do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude
poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho
oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná
o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4 % z přiznané dotace.
- skot,
◼ do 220 Kč na jeden kus v KU (u dojeného skotu stupně A 4, s výjimkou stupně AT,
dle průměrného stavu za období od 1.1. do 30.6. daného roku),
- prasata,

◼
◼
◼

do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle kritérií PK) v KU v uznaných
nukleových chovech,
do 2 000 Kč na jednu prasnici (plemene bílé ušlechtilé, nebo landrase) zařazenou
do tvorby superplodných linií (dle kritérií PK),
do 200 Kč na jednu prasnici v uznaných rezervních chovech,

- ovce a kozy,
◼ u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
◼ u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč za 1 kus,
zapojený v KU,
- drůbež, běžci,
◼ do 70 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté, označené a zastavené mládě do
odchovu ve šlechtitelském chovu drůbeže - dle přílohy Osvědčení o původu hejna,
◼ do 250 Kč na každé rodokmenově vylíhnuté a označené kuře ve šlechtitelském
chovu běžců,
- ryby,
◼ do výše 60 % prokázaných přímých nákladů příslušného roku na KU.
2.A.e.1.b) Podpora oprávněným osobám zajišťujícím KU na zabezpečení rozborů
vzorků mléka.
- skot,
◼ do 18 Kč na jeden kus v KU stupně A 4, s výjimkou stupně AT, dle průměrného
stavu za období od 1.1. do 30.6. daného roku,
- ovce a kozy,
◼ u ovcí do 9 Kč na 1 kus v KU dojených plemen v chovech, kde je prováděna
kontrola mléčné užitkovosti,
◼ u koz do 7 Kč na 1 kus v KU dojených plemen.
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.a) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění
testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni
kontroly užitkovosti („Kritérium mladých koní“)
◼

do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem
určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat.

Objem finančních prostředků maximálně 2 000 tis. Kč.
2.A.e.2.b) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění
kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a
klusáka
◼ do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem
určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat.
Objem finančních prostředků maximálně 8 000 tis. Kč.

Poznámka:
u podpory příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění KU a KD
klusáka se podává žádost za každé místo prováděného testu samostatně.
2.A.e.2.c) Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na klisnu za
úspěšné absolvování zkoušky výkonnosti po zapsání do hlavní plemenné
knihy (HPK) a plemenné knihy (PK).
do 16 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen český
teplokrevník, slovenský teplokrevník, český trakén,
do 13 000 Kč na tříletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti plemen
českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik,
do 7 000 Kč na tří nebo čtyřletou klisnu po základní zkoušce výkonnosti ostatních
plemen, pro která je v ČR vedena PK.

◼
◼
◼

2.A.e.2.d) Podpora osobě dle § 16 zákona č. 154/2000 Sb. na zajištění plemenitby
koní formou inseminace (z tohoto titulu nelze poskytovat dotaci na
inseminační dávky získané od hřebců v majetku Zemských hřebčinců
Písek, Tlumačov a Národního hřebčína Kladruby n. L.).
do 2 900 Kč na klisnu zapsanou do plemenné knihy vedené v ČR, u které byla
v roce 2018 potvrzena březost po připuštění formou inseminace v tomtéž roce
semenem hřebců, kteří jsou zapsáni ve stejné plemenné knize.

◼

Klisna nesmí být v tomto roce zapouštěna přirozenou plemenitbou.
2.A.e.2.e) Podpora uznanému chovatelskému sdružení a osobě oprávněné
k provádění a zabezpečování KD u skotu, prasat v období od 1.10. 2017
do 30.9. 2018.
◼

do 35 Kč na 1 kus v KD - dojitelnost,

◼

do 70 Kč na 1 kus v KD - lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu,

◼

do 2 000 Kč na otestovaného býka v KD – zdraví,

◼

do 29 Kč na jedno změřené prase v nukleových a rezervních chovech
prasat – zkouška vlastní užitkovosti.

2.A.e.2.g) Podpora chovateli za testování kanečků unifikovaným testem vlastní
užitkovosti v uznaných nukleových a rezervních chovech, kteří pocházejí od
vybraných matek kanců, podle šlechtitelského programu uznaného
chovatelského sdružení pro chov prasat a kteří ukončili test vlastní
užitkovosti v období od 1.10.2017 do 30.9.2018.
◼

u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní)
- do 3 000 Kč/kus,

◼

u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace
s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi
-

do 4 000 Kč/kus,

◼

u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní), které prokáží, že pochází z chovu
sérologicky negativního na PRRS
- do 5 000 Kč/kus,

◼

u plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, duroc, hampshire, české
výrazně masné a pietrain (stresstabilní) v případě unifikované testace
s individuálním zjišťováním spotřeby testovací krmné směsi a které prokáží, že
pochází z chovu sérologicky negativního na PRRS
-

do 6 000 Kč/kus.

2.A.e.2.h) Podpora majitelům kanců pocházejících z uznaných nukleových a
rezervních chovů prasat za testování kanců v období od 1.10. 2017 do
30.9.2018 podle metodiky uznaného chovatelského sdružení pro chov
prasat.
◼

do 20 000 Kč/kus.

2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu
zapojeného v KU
a zapsaného do PK s přiděleným ústředním
registrem, chovaného v době od 1.9.2017 do 31.8.2018.
◼

do 17 Kč na jeden krmný den.

2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného
v KU
a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného
v době od 1.9.2017 do 31.8.2018.
◼

do 20 Kč na jeden krmný den.

2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou
plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do
plemenitby
a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v
období od 1.9. 2017 do 31.8.2018
◼

do 3 500 Kč/kus.

2.A.e.2.l) Podpora chovateli na uznanou drůbež ve šlechtitelském chovu, v kmenech
a drůbež zařazenou do individuální kontroly snášky a kontroly dědičnosti
(podle Osvědčení o původu hejna).
◼
◼
◼

do 230 Kč na jednu slepici a kohouta masného typu,
do 150 Kč na jednu slepici a kohouta nosného typu,
do 450 Kč na jednu krůtu, kachnu, husu, krocana, kačera, housera.

Poznámka:
minimální počet podporovaných kusů drůbeže je 100 kusů.

2.A.e.3) Podpora testování
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských
zvířat
a chovatelským podnikům prasat.
- skotu, stanice kontroly výkrmnosti skotu,
◼ do 60 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
- prasat, stanice výkrmnosti a masné užitkovosti prasat a chovatelské podniky
prasat
◼ do 600 Kč na jedno dokrmené prase použité pro odhad plemenné hodnoty,
◼ do 90 000 Kč za 1 prověřenou skupinu v roce.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování růstové schopnosti skotu na
provoz odchovny plemenných býků (minimální počet 4 kusů otestovaných býků ve
skupině v jednom testu) v období od 1.10.2017 do 30.9. 2018.
- skotu,
◼

do 70 Kč na krmný den testu.

Podpora osobě oprávněné k provozování zařízení, ve kterých se provádí testování
a posuzování hřebečků dle šlechtitelského programu příslušného uznaného
chovatelského sdružení.
- koní,
◼
◼

do 30 Kč na krmný den hřebečka do stáří 2 let,
do 100 Kč na krmný den hřebečka ve stáří nad 2 roky.

Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování ovcí nebo koz na provádění
testů výkrmnosti a jatečné hodnoty, provozované příslušným uznaným chovatelským
sdružením.
- ovcí a koz,
do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování drůbeže na testování rodičů
a hybridního potomstva.
◼

- drůbeže,

◼
◼

do 500 Kč na jeden kus dospělé drůbeže v testovací stanici,
do 85 Kč na jeden kus drůbeže ve výkrmovém testu v testovací stanici.

Subjekt:
chovatel, oprávněný, uznaný nebo určený subjekt zabezpečující šlechtění a
udržování genofondu zvířat.
Forma dotace:
dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Výše dotace:
uvedena u každého předmětu dotace.
Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.:
pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel,
tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho
majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované
činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého
a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace. Tento doklad
není nutné doložit u titulů 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k),
c) u dotačního podprogramu 2.A.b – skot, prasata, koně – mohou žadatelé podat
maximálně 4 žádosti, na každé čtvrtletí zvlášť,
d) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu,
bankovní výpis předmětného účtu apod.),
e) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH u podprogramů, kde se dokládají
prokázané náklady),
f) oprávnění nebo pověření k výkonu činnosti, popř. doklad o uznání chovatelského
sdružení (§ 3 a 5 zákona č. 154/2000 Sb.), či chovatelského podniku prasat, je
vyžadováno pouze u žádostí, kde jsou podpory požadovány oprávněnými,
pověřenými, určenými osobami, nebo uznanými chovatelskými sdruženími;
vyžádané uznávací protokoly,
g) vyplněná přílohová tabulka.
Zhodnocení účinnosti:
zpracuje MZe podle jednotlivých předmětů dotačního programu 2.A.1

Kontakty na jednotlivá pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu („OPŽL SZIF“)
jsou k dispozici na webových stránkách http://www.szif.cz/cs/ro.
Kontakt na gesční odbor MZe, Odbor živočišných komodit 221 812 745
1

