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Informace o seminářích

� Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje 
venkova

� Financován z Evropského fondu rozvoje zemědělství 
a venkova
Cílem semináře je zvýšení kvalifikace a právního � Cílem semináře je zvýšení kvalifikace a právního 
povědomí cílové skupiny z hlediska požadavků na 
hospodaření v oblasti zemědělství.

� Semináře jsou zaměřeny na témata společné 
Evropské zemědělské politiky,  Cross-Compliance a s 
tím spojené GAEC, hospodaření v méně příznivých 
oblastech, zemědělské dotace



Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013

Unijní podpora - EAGF, EAFRD, EFF

EAGF
(European Agricultural Guarantee Fund)
Evropský zemědělský záruční fond

EAFRD
(European Agriculture Fund for Rural Development)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Financování přímých plateb(SAPS),
podpora exportu, 

informační kampaně.

Není součástí SF. Bude financovat 
Program rozvoje venkova (PRV) ČR

(4 osy).

111 mld.Kč

102 mld.Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EFF
(European Fisheries Fund)
Evropský rybářský fond

(4 osy).

Nahradí FIFG (Finanční nástroj na 
podporu rybolovu).

Bude financovat např. i 
odbahňování rybníků.

840 mil.Kč

Koordinační skupiny při MMR – zajišťovat koordinaci s politikou soudržnosti



Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013

Dokumentace

• Národní strategický plán rozvoje venkova (NSPRV)
• Program rozvoje venkova (PRV)

Dne 23.5. 2007 byl PRV ČR schválen Evropskou komisí.
desáté kolo podávání žádostí o podporu – červen 2 0 10desáté kolo podávání žádostí o podporu – červen 2 0 10
jedenácté kolo podávání žádostí o podporu – říjen 2 0 10

dvanácté kolo podávání žádostí o podporu – únor 2011

třinácté kolo podávání žádostí o podporu – červen 2011



Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013

Program rozvoje venkova ČR
4 intervenční osy

OSY A JEJICH CÍLE

Osa I.
Zlepšení 

konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví.

Osa II.
Zlepšování životního 
prostředí a krajiny.

Osa III.
Kvalita života ve 

venkovských oblastech
a diverzifikace 

hospodářství venkova.

Osa IV.
LEADER

Cíle :
Vytvořit silné a 

dynamické 
zemědělsko -

potravinářské odvětví.

Cíle :
Vytvořit multifunkční 

zemědělské a 
lesnické systémy 

prospěšné životnímu 
prostředí, přírodě 

a krajině.

Cíle :
Vytvořit různorodé 
pracovní příležitosti 

a prorůstové 
podmínky pro 
atraktivní život 
na venkově.

Cíle :
Iniciovat vytváření 
a rozvoj místních 

partnerství a 
využití vnitřního 

potenciálu venkova.



Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 – 2013

Finanční rámec PRV

Předpokládaná alokace finančních prostředků v letech 2007- 2013, 
roční průměr.

ZDROJ : Národní strategický plán rozvoje venkova na období 2007 – 2013, verze z 10.5 schválená vládou ČR usnesením č. 499/2006



Cross-compliance

� Politický nástroj vyvinutý za účelem 
zdůraznění zájmů ochrany ŽP v rámci 
zemědělské výrobyzemědělské výroby

� Navýšení podpory pro účely  ochrany a 
obnovy ekologické stability zemědělské 
krajiny a financování programů na 
zlepšení úrovně péče o hospodářská 
zvířata



Cross-compliance

� Vyžaduje naplňování základních 
ekologických standardů

� Neplnění -> snížení x vyloučení ze � Neplnění -> snížení x vyloučení ze 
systému poskytování zemědělských 
dotací z prostředků přiznaných podle 
SZP



Cross-compliance

� EU vymezila: 
-zákonné požadavky na hospodaření
-pravidla dobrých zemědělských a -pravidla dobrých zemědělských a 
environmentálních podmínek (GAEC)

= cross-compliace (křížová dohoda)



Poskytování 
finan čních 

podpor a dotací

Plnění požadavk ů na 
ochranu životního prost ředí 

a zdraví člověka

STÁT (EU) ZEMĚDĚLEC

Cross-compliance

CROSS COMPLIANCE

křížový soulad / shoda



Cross-compliance
Kontrola-právní úprava a cíl

� Legislativní úprava kontrol CC (podle 
Nařízení Komise č. 796/2004)

� Cílem kontroly CC je potvrzení shody � Cílem kontroly CC je potvrzení shody 
(compliance) nebo zjištění neshody (non-

compliance) s požadavky a standardy 
� Zjištění neshody vede k sankcím



Kontroly 
� Nestrannost, transparentnost a jednotný přístup všech zúčastněných 

kontrolních orgánů.
� Oznamování předem tak, aby bylo respektováno právo účastnit se 

kontroly osobně.
� provádění kontrol slučováno do jednoho termínu.
� V případě domněnky o podjatosti kontrolního pracovníka, můžete � V případě domněnky o podjatosti kontrolního pracovníka, můžete 

podat stížnost vedení kontrolní organizace.
� Při zahájení kontroly musí být kontrolovaný kontrolním pracovníkem 

poučen o svých právech a povinnostech, možnost na místě možnost se 
písemně vyjádřit k průběhu a výsledkům kontrol. Proti výsledku 
kontroly možnost podat námitku nebo se odvolat proti rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.

� Všichni žadatelé budou informováni o důvodech, které vedly k 
rozhodnutí o žádosti a dále o způsobu a lhůtě pro podání případného 
odvolání proti rozhodnutí úřadu.

� Všichni úspěšní žadatelé vypláceni včas podle platebních schémat.



KONTROLNÍ ORGÁNY

� V roce 2009 kontroly podmíněnosti provádělo pět kontrolních orgánů:
� Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) kontroluje Dobrý 

zemědělský a environmentální stav (GAEC);
� Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontroluje povinné 

požadavky na hospodaření – oblast Životní prostředípožadavky na hospodaření – oblast Životní prostředí
� Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje 

povinné požadavky na hospodaření – oblast Životní prostředí a 
minimální požadavky pro použití hnojiv

� Česká plemenářská inspekce (ČPI) kontroluje povinné požadavky na 
hospodaření – oblast Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin;

� Státní rostlinolékařská správa (SRS) kontroluje minimální požadavky 
pro použití přípravků na ochranu rostlin



Dotační programy
Program rozvoje venkova – zemědělství
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v zemědělství
� Vývoj nových technologií pro podnik či odvětví
� zaměřeno na podporu rozvoje inovací v rámci zemědělské výroby 

spoluprácí se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji
� Maximální výše dotace 40 % na výdaj
� Zemědělský podnikatel, Podnikatelský subjekt, který je z převážné 

většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci
� projekty v rozsahu od 100 tis. Kč do 30 mil
� Výzva březen 2012



Dotační programy
Program rozvoje venkova – lesnictví
� Lesnická technika
pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a 

chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení 
sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na 
výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní 
zpracování dříví ekologickými technologiemi

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo 
její svazky, hospodařící v lesích

Dotace 50% na projekty v rozsahu od 10 tis. Kč do 200 Euro (deminimis)

Výzva říjen 2012



Dotační programy
Program rozvoje venkova – lesnictví
� Vybavení provozoven
zaměřeno na pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování 

a využití zůstatkové biomasy pro  energetické a jiné účely, vybudování 
nebo modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou nebo modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou 
produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím 
odvětví (zemědělství, výroba nábytku, zpracování dřeva), které mají 
méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. €

Dotace 50% na projekty v rozsahu od 10 tis. Kč do 200 Euro (deminimis)

Výzva říjen 2012



Dotační programy
Program rozvoje venkova – lesnictví
� Lesnická infrastruktura
zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy 

lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní 
režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních 
infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo 
její svazky, hospodařící v lesích

100% dotace na projekty v rozsahu od 10 tis. do 6 mil. Kč

Výzva říjen 2012



Dotační programy
� Program rozvoje venkova – cestovní ruch
� zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky 

směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské 
turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti 
agroturistikyagroturistiky

� pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky 
90 % výdajů na projekt od 50 000,- Kč do 1 500 000,- Kč
� ubytování, sport
40 - 60% dotace na projekt od 50 000,- Kč do 10 000 000,- Kč
� fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výroby, 

podnikatelé v cestovním ruchu v obcích do 2000 obyvatel
� Výzva říjen 2012



Dotační programy
� Program rozvoje venkova – mikropodniky
� zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků 

nejmenší velikosti  – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti 
výroby a  zpracování. Cílem je především vytváření nových pracovních 
míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských podnikatelských  míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských podnikatelských  
aktivit.

� a) zakládání a rozvoj mikropodniku 
Podnikatel v kategorii do 10 zaměstnanců, ne zemědělský podnikatel
� c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně 

kombinované výroby tepla a elektřiny
� d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Podnikatelé v zemědělské výrobě do 10 zaměstnanců
Max 60% na projekty od 10 tis. Do 10 mil. Kč 
Výzva červen 2012


