Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu
„AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“
Část A.
Obecné podmínky
1. Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí:
a) dotaci lze poskytnout osobě (dále jen „žadatel“), která splňuje níže uvedené podmínky,
b) žadatelem nemůže být subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České
republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,
c) žadatel














je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. prosince 2020 daňovým:
o rezidentem České republiky, nebo
o nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny
podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle
§ 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů,
je obchodní korporací, která ke dni 1. prosince 2020 byla daňovým rezidentem:
o České republiky, nebo
o jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů
na území České republiky,
nebyl v úpadku nebo v likvidaci,
neukončí svou činnost nejméně ve lhůtě tří měsíců od poskytnutí podpory,
nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona
upravujícího daň z přidané hodnoty,
nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích,
nebylo proti němu zahájeno kolektivní insolvenční řízení,
v případě pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí
mít k datu poskytnutí tuto podporu splacenou,
ke dni podání žádosti není v prodlení s platbou svých závazků vůči veřejnému
rozpočtu, a zdravotní pojišťovně, vyjma nedoplatků, v jejichž případě došlo
v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2
k prominutí příslušných sankcí za jejich opožděnou úhradu, nebo v jejichž případě
je povoleno posečkání jejich úhrady nebo rozložení jejich úhrady na splátky,
se vzdává uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody v souvislosti
s vyhlášenými opatřeními,

d) v případě, že byla ke dni 15. 3. 2021 žadateli poskytnuta za rozhodné období od
1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 podpora z jiného podpůrného programu určeného na zmírnění
dopadů přijatých opatření proti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-2 (např. Antivirus, Covid – Nájemné, Covid – Gastro, Covid – Ubytování,
Kompenzační bonus, odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění u firem do 50
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zaměstnanců podle zákona č. 300/2020 Sb.), bude o tuto částku podpora z tohoto
dotačního programu krácena. Poskytnuté podpory žadatel uvede v příloze č. 5 Žádosti,
kromě podpor již zohledněných v žádosti dotačního programu „AGRICOVID
POTRAVINÁŘSTVÍ“,
e) žadatelem nemůže být společnost vzniklá podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, organizační složka státu, subjekty
v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního
prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj,
f)

žadatelem nemůže být subjekt, kterému byla poskytnuta v rozhodném období od 1. 1. 2021
do 28. 2. 2021 na účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“),
(Program Provoz 2020),

g) žadatelem nemůže být subjekt, který obdržel v rozhodném období od 1. 12. 2020 do
28. 2. 2021 na účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, dotaci či příspěvek
z rozpočtu kapitoly MZE, dotaci z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, dotaci
z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku a fondů
EU,
h) o poskytnutí dotace rozhoduje MZE na základě žádosti o dotaci (dále jen „žádost“),
i)

žádost včetně příloh podává žadatel prostřednictvím modulu pro žadatele
(http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui) na MZE na jím vydaném formuláři a následně doručí
podepsané formuláře žádosti prostřednictvím datové schránky, pošty nebo osobně
na podatelnu MZE,

j)

žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v příloze
včetně čestného prohlášení a dále údaje a informace uvedené v odstavci „Přílohy žádosti
o dotaci " a v příslušných tabulkách v části C. Žadatel je povinen uvést požadované údaje
úplně a pravdivě,

k) veškeré přílohy žádosti, které žadatel potvrzuje svým podpisem, se dokládají v originále.
Další přílohy dle specifikace dotačního programu se dokládají v kopii,
l)

pro objektivní posouzení žádosti si MZE může vyžádat doplňující údaje a doklady, a to
kdykoliv v průběhu řízení, k čemuž žadateli poskytne přiměřenou lhůtu (§ 14k odst. 3
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „rozpočtová pravidla“),

m) přijímání žádostí je zahájeno dnem stanoveného začátku příjmu žádostí. K žádosti podané
před začátkem příjmu žádostí se nepřihlíží. U žádostí zaslaných poštou je považován jako
den příjmu datum podacího razítka. U žádostí podaných do datové schránky je považován
jako den příjmu datum odeslání datové zprávy na MZE. Trpí-li žádost vadami, vyzve MZE
žadatele k odstranění vad; k tomu žadateli poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li
žadatel o dotaci vady ve lhůtě podle předchozí věty, MZE řízení o žádosti usnesením
zastaví (§ 14k odst. 2 rozpočtových pravidel),
n) MZE může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené
žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje se
následně upravená žádost (§ 14k odst. 4 rozpočtových pravidel),
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o) zmeškání stanovených lhůt pro ukončení přijímání žádostí nelze prominout. V případě
zmeškání stanovené lhůty pro ukončení přijímání žádostí MZE řízení zastaví usnesením
podle § 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel,
p) MZE zastaví řízení o žádosti rovněž v případě, kdy žadatel neodpovídá okruhu
oprávněných žadatelů o dotaci podle těchto Zásad (§ 14j odst. 4 písm. b) rozpočtových
pravidel),
q) zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace, MZE řízení zastaví, pokud v řízení nepokračují právní nástupci,
r) účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel,
s) dotaci lze poskytnout pouze až po zavedení režimu podpory a poté, co Komise prohlásí
režim podpory za slučitelný se Smlouvou o fungování EU.

2. Odpovědnost žadatele - příjemce dotace:

a) žadatel, v případě poskytnutí finančních prostředků (dále jen „poskytnutí dotace“) odpovídá
za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti, které jsou podkladem pro vydání
rozhodnutí, jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před
vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) dojde ke změnám, je
žadatel povinen oznámit změny MZE a doložit je. Po termínu ukončení přijímání žádostí
nemůže žadatel upravovat parametry, které by měly dopad na zvýšení objemu finančních
prostředků,

b) v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla
poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně použité prostředky na příslušný
účet MZE a může být zahájeno řízení o odnětí dotace podle ustanovení § 15 rozpočtových
pravidel. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel,
vrátí příjemce dotace neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále
na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit MZE, útvaru, který vydal rozhodnutí,

c) změny, které nastanou proti skutečnostem uvedeným v rozhodnutí, je příjemce dotace
povinen neprodleně oznámit MZE.

3. Poskytování dotací:
a) dotaci MZE poskytne, jestliže žádost i žadatel splňují podmínky a lhůty zde stanovené.
Žádosti se projednávají podle pořadí, v jakém byly zaregistrovány,
b) dotace přísluší žadateli, který nebyl podnikem v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 14
nařízení Komise (EU) č. 702/2014, resp. článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU)
č. 651/2014, resp. bodu (35) odst. 15 pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 ke dni
31. 12. 2019,
c) dotace se stanovuje na základě sazby (dále „dotace sazbová“). MZE zajistí, že
na přiznané žádosti bude poskytnuta stejná sazba dotace,
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d) při poskytování dotací se postupuje dle rozpočtových pravidel a zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“ s výjimkou
ustanovení vyloučených podle § 14q rozpočtových pravidel,
e) při poskytování dotací se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními Přístupové
smlouvy a příslušných právních předpisů ES/EU,
f)

dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven dosud nesplacený
inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem,

g) na dotaci není právní nárok,
h) finanční vypořádání dotace se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
vypořádání se zasílá poskytovateli dotace - útvaru MZE, který vydal rozhodnutí,
i)

dotaci lze poskytnout pouze až po zavedení režimu podpory a poté, co Komise prohlásí
režim podpory za slučitelný se Smlouvou o fungování EU,

j)

informace o zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci programu „AGRICOVID
POTRAVINÁŘSTVÍ „ v souvislosti s čl. 13 nařízení evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů – známé jako „GDPR“) jsou poskytnuty na stránkách
Ministerstva
zemědělství
(http://portal.mze.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/osobni-udaje/ ).

4. Vydání rozhodnutí:
a) MZE vydává rozhodnutí, kterým:
-

dotaci zcela poskytne,

-

žádost o poskytnutí dotace zcela zamítne, nebo

-

dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne,

b) rozhodnutí se vyhotovuje minimálně ve třech vyhotoveních, každé rozhodnutí má hodnotu
originálu. Rozhodnutí obdrží vždy příjemce dotace, dvakrát útvar MZE, který rozhodnutí
vydal, z toho jedno rozhodnutí o poskytnutí dotace předá odboru účetnictví a statistiky,
c) finanční vyjádření dotace v rozhodnutí bude uvedeno v částkách zaokrouhlených
na celé Kč směrem dolů,
d) jakékoliv změny vztahující se k rozhodnutí je nutno projednat nejpozději do 60
kalendářních dnů od data obdržení změny od příjemce dotace a případné schválené
změny je nutno řešit rozhodnutím o změně rozhodnutí,
e) proti rozhodnutí MZE není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští,
přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a)
správního řádu.
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5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje:
- název a adresu poskytovatele,
- den vydání rozhodnutí,
- označení příjemce dotace:
1) název/obchodní firma (jméno a příjmení u FO podnikající),
2) sídlo (adresa trvalého pobytu u FO podnikající),
3) identifikační číslo (dále jen „IČ“) příjemce dotace,
4) bankovní spojení příjemce dotace,
5) účel, na který je dotace poskytována,
6) kód a název programu,
7) výši dotace:
o
o

sazbu dotace na jednotku,
celkovou výši dotace,

8) podmínky použití dotace a další ustanovení:
a) podmínky, na které se vydává rozhodnutí,
b) povinnost příjemce dotace podrobně se seznámit s podmínkami podpory,
c) povinnost příjemce dotace akceptovat zveřejnění údajů vyplývajících
z rozhodnutí v rozsahu: jméno, příjmení a rok narození, (název/obchodní firma),
obec, kde má příjemce trvalý pobyt, (adresa sídla), výše, účel a podmínky
poskytnuté dotace,
d) ustanovení, že příjemce dotace je povinen poskytovat požadované informace,
dokladovat činnost a umožňovat vstup kontrolou pověřeným pracovníkům MZE,
SZIF, případně Ministerstva financí, územním finančním orgánům a dalším
subjektům, oprávněným provádět kontroly, do svých objektů a na pozemky
k ověřování plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace,
e) ustanovení, že příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí
dotace a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
f)

ustanovení, že v případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo
nepravdivých údajů byla poskytnuta dotace, vrátí příjemce dotace neoprávněně
získané prostředky na příslušný účet MZE a může být zahájeno řízení o odnětí
dotace podle § 15 rozpočtových pravidel. V případě zjištění porušení
rozpočtové kázně podle § 44 rozpočtových pravidel, vrátí příjemce dotace
neoprávněně použité nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený
v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit
MZE, útvaru, který vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace,

g) ustanovení o případném vyčlenění z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace
podmínky méně závažné nebo uvedení, která nesplnění podmínek jsou méně
závažná (§ 14 odst. 5 rozpočtových pravidel),
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h) ustanovení, že v souladu s § 15 rozpočtových pravidel si MZE vyhrazuje právo
neproplatit stanovenou částku dotace v případě zjištění skutečností,
opravňujících MZE k odnětí dotace a v případě vázání prostředků státního
rozpočtu,
i)

ustanovení, že v případě, kdy Evropská komise zjistí, že dotační program
či podprogram není slučitelný se společným trhem podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy
o fungování EU a rozhodne o jeho zrušení či úpravě, vyhrazuje si MZE právo
neproplatit stanovenou částku dotace.

6. Rozhodnutí o zamítnutí dotace obsahuje:
- obecné náležitosti rozhodnutí podle § 68 správního řádu,
- odůvodnění zamítnutí žádosti.

7. Rozhodnutí o částečném poskytnutí dotace a současném částečném zamítnutí
žádosti obsahuje:
- náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace ve vztahu k přiznané části dotace,
- náležitosti rozhodnutí o zamítnutí dotace ve vztahu k zamítnuté části dotace.

8. Způsob účtování a poskytování dotace:
a) poskytnuté dotace se účtují v souladu se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami
a daňovou evidencí,
b) finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce v souladu
s ustanovením § 16 rozpočtových pravidel, nebo dle usnesení vlády ČR ze dne
6. listopadu 2002 č. 1084 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu
do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Kontrola dodržování podmínek programu:
a) v souladu s § 39 rozpočtových pravidel, v souladu s § 4a zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů, mohou kontrolu provést kontrolní orgány MZE, SZIF,
Ministerstvo financí, místně příslušné finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad a další
subjekty oprávněné provádět kontroly. Kontroly mohou též provádět příslušné orgány EU,
zejména Evropská komise, úřad OLAF a Evropský účetní dvůr,
b) kontrola může být prováděna ode dnem přijetí žádosti,
c) MZE nebo SZIF oznámí příjemci čas a místo provedení kontroly (pouze u kontrol
prováděných kontrolními orgány MZE nebo SZIF),
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d) o provedené kontrole bude sepsán kontrolní protokol ve třech vyhotoveních. Po jednom
vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaný příjemce, kontrolní orgán a gesční
útvar MZE,
e) v případě nedodržení podmínek stanovených
ustanovení § 14f rozpočtových pravidel.

rozhodnutím se postupuje podle

10. Závěrečná ustanovení:
a) MZE provede analýzu vynaložených prostředků na dotace a poskytne ji Ministerstvu
financí do 31. 12. 2021,
b) MZE je povinno zaslat Ministerstvu financí podklady pro registr příjemců dotací,
c) MZE je povinno zaznamenat do centrálního evidenčního systému veřejných podpor
příslušné informace o každé jednotlivé podpoře nad 100 000 EUR poskytnuté v rámci
Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství v současném
ohnisku nákazy COVID-19 a nad 10 000 EUR v odvětví zemědělství a rybolovu
o komplexní web o státní podpoře nebo IT nástroj Komise do 12 měsíců od okamžiku
poskytnutí,
d) MZE není oprávněno příslušný program realizovat, pokud obdrží negativní rozhodnutí
Evropské komise o slučitelnosti dotčeného dotačního programu.
e) V odůvodněných případech může MZE provést zpřesnění těchto podmínek v průběhu
roku.

Část B
Dotační program
1 Účel dotace
Zmírnění dopadů na podniky produkující potraviny v důsledku zavedených opatření k omezení
šíření nákazy SARS CoV-2, spočívající zejména v uzavření škol a stravovacích služeb
v omezení shromažďování lidí, cestovní omezení, změnu režimu výroby a distribuce a zvýšené
nároky na nouzové zásobování.

2 Předmět dotace
Kompenzace na zajištění životaschopnosti podniku při omezení jeho činnosti způsobené
opatřeními přijatými v důsledku šíření koronavirové nákazy SARS CoV-2. Životaschopností se
rozumí schopnost subjektu zachovat produkci potravin, produkci zemědělské výroby a vlastní
výrobní kapacity, a být schopen v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky.
Předmětem dotace nejsou prostředky na zachování pracovních míst a náhradu mzdy
zaměstnancům.

3 Žadatel
a) výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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jehož činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele
potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu1,
nebo
b) zemědělský podnikatel provozující zemědělskou výrobu podle ustanovení § 2e odst. 3
písm. a), b) a e) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
jehož činností je uvádění na trh vlastní produkce zemědělské výroby určené pro výrobu
potravin určených pro provozovatele potravinářského podniku, který provozuje
stravovací službu4 a/nebo potravin určených pro provozovatele potravinářského
podniku, který provozuje stravovací službu4.

4 Dotace
Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).
Sazba dotace na předmět dotace:
až do 200 000,- Kč/příjemce2
a
až do 20 000,- Kč na každou spolupracující osobu3 nebo zaměstnance4.

Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu nesmí být vyšší než 75 % skutečně
prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin a/nebo produkci zemědělské výroby.
Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu se snižuje o podporu za rozhodné období
od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021, poskytnutou ke dni 15. 3. 2021 z jiného podpůrného programu
určeného na zmírnění dopadů přijatých opatření proti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného
virem SARS-CoV-2 (např. Antivirus, Covid – Nájemné, Covid – Gastro, Covid – Ubytování,
Kompenzační bonus, odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění u firem do 50 zaměstnanců
podle zákona č. 300/2020 Sb.).
Celková výše všech podpor poskytnutých dle bodu 3.1. Dočasného rámce na jednoho
žadatele nesmí překročit níže stanovené ekvivalenty.
Celková výše podpory na činnost prvovýroby nesmí přesáhnout ekvivalent 225 000 EUR na jednoho
příjemce. V ostatních případech tato celková výše podpory na jednoho příjemce nesmí přesáhnout
ekvivalent 1 800 000 EUR.

5 Podmínky poskytnutí dotace
b) Dotace bude poskytnuta, pokud pokles celkových příjmů z prodeje potravin a/nebo
z produkce zemědělské výroby podle ustanovení § 2e odst. 3 písm. a), b) a e) zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů činí min. 25 %. Porovnává
se období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 za srovnatelné období od 1. 12. 2019
do 29. 2. 2020.

1 Podle ustanovení 23 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
2 Příjemce je chápán jako jedno IČO
3 Počet spolupracujících osob podle ustanovení § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v roce 2019
4 Pro výpočet dotace se použije průměrný přepočtený počet zaměstnanců uvedený v daňovém přiznání příjemce za rok 2019.
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c) U žadatele/příjemce dotace, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle
právních předpisů upravující účetnictví za dané období.
d) Žadatel může podat ve druhé výzvě
POTRAVINÁŘSTVÍ“ pouze jednu žádost.

dotačního

programu

„AGRICOVID

e) Právním základem dotačního programu je zejména oddíl 3.1. Dočasného rámce pro
opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové
nákazy COVID-19 (Sdělení Komise C (2020) 1863 ve znění Sdělení Komise C(2020)
2215, Sdělení Komise C(2020) 3156, Sdělení Komise C(2020) 4509, Sdělení Komise
C(2020) 7127 a Sdělení Komise C(2021) 564).) (dále jen „Dočasný rámec“5).

6 Termín příjmu žádosti o dotaci
Příjem žádostí o dotaci začíná 15. 3. 2021 a končí 30. 4. 2021 včetně.

7 Přílohy žádosti o dotaci
a) Příloha č. 1. Identifikační údaje.
b) Čestné prohlášení podle přílohy č. 2.
c) Čestné prohlášení podle přílohy č. 3.
d) Tabulka podle přílohy č. 4.
e) Tabulka podle přílohy č. 5.
f)

Dokumenty prokazující žadatelův propad příjmů z prodeje vlastních potravin a/nebo
produkci zemědělské výroby za rozhodné období od 1. 12. 2020 až 28. 2. 2021
a za referenční období od 1. 12. 2019 až 29. 2. 2020).

Zásady nabývají účinnosti dne 15. 3. 2021

V Praze dne: 9. 3. 2021

Mgr. Jan Sixta, v.r.

Ing. Jindřich Fialka, v.r.

státní tajemník v ministerstvu zemědělství

náměstek pro řízení sekce
Sekce zemědělství a potravinářství

5 Odkaz na aktuální znění Dočasného rámce : https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Část C
Přílohy
Pouze vzor – nevyplňujte
Příloha č. 1.
Identifikační údaje:
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU V RÁMCI DRUHÉ VÝZVY
DOTAČNÍHO PROGRAMU AGROCOVID POTRAVINÁŘSTVÍ
1. název a adresa podacího místa (nevyplňuje žadatel)

2. otisk podacího razítka

FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
3. datum narození

4. rodné číslo (bylo-li přiděleno)

6. typ průkazu totožnosti

7. číslo průkazu totožnosti

9. osobní jméno (popř. jména)

8. titul

12. obec (nebo městská část)

15. PSČ

5. IČO (bylo-li přiděleno)

10. příjmení

13. ulice (nebo část obce)

16. telefon

11. titul

14. číslo popisné / orientační

17. e-mail

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, údaje o jejím zástupci, adresa sídla a kontaktní údaje
18. název právnické osoby
19. IČO

21. osobní jméno (popř. jména) zástupce

20. titul

22. příjmení zástupce

23. titul

24. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou možnost označte křížkem):
jako člen jejího statutárního orgánu
25. obec (nebo městská část)

28. PSČ

na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii)
26. ulice (nebo část obce)

29. telefon

27. číslo popisné / orientační

30. e-mail

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů)
31. název právnické osoby nebo její organizační složky

32. titul

33. osobní jméno (popř. jména)

36. obec (nebo městská část)

34. příjmení

37. ulice (nebo část obce)

10

35. titul

38. číslo popisné / orientační

39. PSČ

40. telefon

41. e-mail

PRÁVNICKÁ OSOBA - informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
42. identifikace osob s podílem v osobě žadatele (pokud je žadatel obchodní korporací)

43. identifikace osob (jen obchodních korporací), v nichž má žadatel přímý podíl, a výše tohoto podílu

BANKOVNÍ SPOJENÍ ŽADATELE (příspěvková organizace uvede bankovní spojení zřizovatele)
Osoby uvedené v § 3 písm. h) rozpočtových pravidel (zejm. obce a příspěvkové organizace obcí a krajů) uvádí číslo účtu
zřízeného u České národní banky.
44. název peněžního ústavu

45. číslo účtu a směrový kód peněžního ústavu

46. specifický symbol
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Příloha č. 2.
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti včetně tabulek jsou úplné
a pravdivé.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není subjektem, se kterým bylo zahájeno
insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci. Dále v případě,
že žadatelem je společnost s omezeným ručením vlastníků nebo společnost, v níž alespoň
někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, prohlašuji, že nedošlo ke ztrátě více než
poloviny zapsaného kapitálu nebo ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu
za posledních 12 měsíců.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích
ve smyslu článku 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014).
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není nespolehlivým plátcem nebo
nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, není ke dni podání žádosti v prodlení
s platbou svých závazků vůči veřejnému rozpočtu a zdravotní pojišťovně a splňuje požadavky
uvedené v části A bod 1 písm. c) odstavec 8.
Prohlašuji, že vůči subjektu, který žádá o podporu, není v současné době vystaven
inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena
za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem EU.
Prohlašuji, že subjektu, který žádá o podporu, ke dni 15. 3. 2021 byla/nebyla
poskytnuta za rozhodné období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 podpora podle Dočasného
rámce, pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové
nákazy COVID-19 nebo podle jiného právního rámce na zmírnění dopadů opatření proti šíření
onemocnění COVID - 19 v celkové výši ………… Kč. Do této celkové výše se nezapočítávají
podpory již zohledněné v dotačním programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.
Prohlašuji, že subjektu, který žádá o podporu, ke dni podání žádosti byla/nebyla
poskytnuta podpora přijatá podle oddílu 3.1. Dočasného rámce pro opatření státní podpory na
podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 ve výši ……… Kč.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, zaměstnával v roce 2019 průměrně ……
zaměstnanců.
Prohlašuji, že subjekt, který žádá o podporu, měl …… spolupracujících osob v roce
2019.
Prohlašuji, že subjektu, který žádá o podporu, prokazatelně poklesly celkové příjmy
z prodeje vlastních vyrobených potravin a/nebo z vlastní produkce zemědělské výroby
za období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 za srovnatelné období od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020
o …..%.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných
informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se
Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací Ministerstvem zemědělství
pro rok 2021, týkající se podpory na zmírnění dopadů nákazy SARS COV-19 na zemědělskou
a potravinářskou výrobu.
V

Dne

Podpis žadatele (FO) nebo Otisk razítka žadatele,
podpis(y)
statutárního pokud je používáno
orgánu (PO)
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Příloha č. 3
Čestné prohlášení (součást formuláře v modulu žadatele)

Žadatel na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

čestně prohlašuje, že:

1. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 2 zákona

neexistují osoby s podílem v osobě žadatele*

existují osoby s podílem v osobě žadatele*

(informaci o identifikaci osob s podílem v této právnické osobě, doloží dle platného znění
zákona č. 218/2000 Sb.)

2. dle § 14, odstavce 3, písmena e), bodu 3 zákona

neexistují osoby, v nichž má (žadatel) podíl*

existují osoby, v nichž má (žadatel) podíl*

(informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, doloží dle platného
znění zákona č. 218/2000 Sb.)

V

Dne

Podpis(y)
orgánu
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statutárního Otisk razítka žadatele,
pokud je používáno

Příloha č. 4.
Popis dopadu přijatých opatření
a) Tabulka ekonomických ukazatelů
Období

1. 12. 2019 – 29. 2.
2020 (Kč)

1. 12. 2020 – 28. 2.
2021 (Kč)

Rozdíl
příjmů
za
rozhodné období (Kč)

Pokles příjmů za
rozhodné období (%)

Příjmy z prodeje
vlastních potravin
a/nebo vlastní
produkce
zemědělské výroby
podle ustanovení §
2e odst. 3 písm.a), b)
a e) zákona č.
252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů
Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců
v roce 2019
Počet
spolupracujících osob
v roce 2019

b) Žádost se týká oblasti zemědělské prvovýroby, výroby potravin nebo obou činností.

c) Základní popis činnosti žadatele ve vztahu k výrobě potravin a/nebo produkci
zemědělské výroby určených pro provozovatele potravinářského podniku, který
provozuje stravovací službu4. Včetně popisu návaznosti na sektor veřejného
stravování.

d) Seznam nejvýznamnějších odběratelů s návazností na oblast veřejného stravování
v období 2019 až 2021.

V

Dne

Podpis(y)
orgánu
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statutárního Otisk razítka žadatele,
pokud je používáno

Příloha č. 5.
Přehled podpor poskytnutých žadateli od 1. 3. 2020 až do 15. 3. 2021 podle Dočasného
rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření
koronavirové nákazy COVID-19, nebo podle jiného právního rámce na zmírnění dopadů
opatření proti šíření onemocnění COVID – 19.

Podpora
poskytnutá
od
1. 3. 2020
do
15. 3. 2021

Podpora podle
oddílu 3.1.
Dočasného rámce
poskytnutá od
1. 3. 2020 do
15. 3. 2021

Název
podpory

Podpora za
rozhodné
období od
1. 12. 2020 do
28. 2. 2021

Podpora již byla
zohledněna v žádosti
na DP "AGRICOVID
POTRAVINÁŘSTVÍ"

Datum
poskytnutí
podpory

Celková
částka
podpory
v Kč

Celkem poskytnuto
- z toho podpory poskytnuté podle Dočasného rámce za rozhodné období 1. 12. 2020 - 28. 2. 2021
[kategorie A (viz níže)]
- z toho podpory poskytnuté podle části 3.1 Dočasného rámce (bez ohledu na rozhodné období)
[kategorie B (viz níže)]

Do tabulky se uvádějí:
A ) Všechny poskytnuté podpory podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory
na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, nebo podle
jiného právního rámce na zmírnění dopadů opatření proti šíření onemocnění COVID – 19,
které žadatel obdržel ke dni 15. 3. 2021 za rozhodné období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021.
(kromě podpor již zohledněných v žádosti dotačního programu „AGRICOVID
POTRAVINÁŘSTVÍ“ - pokud bude taková podpora v tabulce uvedena, a bude u ní příznak
o "zohlednění v žádosti DP „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ", nebude taková dotace
do výpočtu zahrnuta).
B ) Všechny podpory poskytnuté od 1. 3. 2020 do 15. 3. 2021 podle části 3.1 Dočasného
rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové
nákazy COVID-19, které žadatel obdržel za celé období šíření koronavirové nákazy COVID19 (bez ohledu na rozhodné období uvedené v kategorii A.).

V

Dne

Podpis(y) statutárního
orgánu
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Otisk razítka žadatele,
pokud je používáno
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