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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 26.5.2015, 

kterým se schvaluje program rozvoje venkova České republiky pro podporu z 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

CCI 2014CZ06RDNP001 

(Pouze české znění je závazné) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
1
, a zejména na čl. 10 odst. 2 

uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 16. července 2014 Česká republika předložila Komisi program rozvoje venkova 

pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v 

souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

(2) Program rozvoje venkova vypracovala Česká republika se zapojením partnerů podle 

čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
2
, v souladu s 

čl. 26 odst. 2 uvedeného nařízení a ve spolupráci s Komisí. Program rozvoje venkova 

byl vypracován v souladu s představením obsahu programů rozvoje venkova 

uvedeného v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014
3
. 

(3) V souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1303/2013 Komise program rozvoje venkova 

posoudila a vyjádřila své připomínky podle odstavce 3 uvedeného článku dne 22. října 

2014. Česká republika poskytla Komisi všechny potřebné dodatečné informace a 

předložila revidovaný program rozvoje venkova dne 25. března 2015, 24. dubna 2015 

a 28. dubna 2015. 

(4) Komise dospěla k závěru, že program rozvoje venkova přispívá ke strategii Evropa 

2020 podporou udržitelného rozvoje venkova v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 

nástroje v rámci společné zemědělské politiky (SZP), politiky soudržnosti a společné 

rybářské politiky a je v souladu s nařízením (EU) č. 1303/2013, nařízením (EU) 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.  
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 

fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 
3 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18). 
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č. 1305/2013 a s obsahem dohody o partnerství s Českou republikou, schválené 

rozhodnutím Komise C(2014) 6143 final ze dne 26. srpna 2014. 

(5) Program rozvoje venkova obsahuje všechny prvky uvedené v čl. 27 odst. 1 až 6 

nařízení (EU) č. 1303/2013 a v čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

(6) V souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 Komise posoudila ucelenost a 

adekvátnost informací, které Česká republika poskytla ohledně použitelnosti 

předběžných podmínek a ohledně splnění použitelných předběžných podmínek 

týkajících se programu rozvoje venkova. Jelikož některé použitelné předběžné 

podmínky nejsou splněny ke dni předložení programu rozvoje venkova, Komise 

posoudila ucelenost a adekvátnost poskytnutých informací ohledně opatření, která je 

třeba přijmout, a ohledně harmonogramu pro jejich provedení, jakož i subjektů 

odpovědných za splnění použitelných předběžných podmínek. 

(7) Podle čl. 76 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 toto rozhodnutí 

představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 84 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
4
. Je proto třeba upřesnit prvky, jež 

umožňují určit rozpočtové závazky Unie ve vztahu k tomuto programu rozvoje 

venkova. 

(8) V souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 by se měl stanovit maximální 

příspěvek z EZFRV. V souladu s čl. 59 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení jsou ve 

schváleném programu stanoveny sazby příspěvků pro každé opatření a pro každý druh 

operace se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV, včetně technické pomoci. 

(9) Toto rozhodnutí se nevztahuje na dosud neschválenou státní podporu ve smyslu 

článků 107, 108 a 109 SFEU, která nespadá do oblasti působnosti článku 42 SFEU, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Program rozvoje venkova České republiky zaslaný Komisi v konečné verzi dne 28. dubna 

2015 se schvaluje. 

Článek 2 

1) Maximální příspěvek z EZFRV činí 2 305 673 996 EUR. Roční rozdělení celkového 

příspěvku Unie, prostředky přidělené méně rozvinutým regionům a sazby příspěvků 

pro každé opatření a druh operace se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV jsou 

stanoveny v části I přílohy. 

2) Kvantifikované cíle související s každou z plánovaných prioritních oblastí jsou 

stanoveny v části II přílohy. 

Článek 3 

Výdaje skutečně vyplacené platební agenturou programu mezi 1. lednem 2014 a 31. 

prosincem 2023 jsou způsobilé. 

                                                 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se 

stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) 

č. 1605/2002, (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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Článek 4 

Toto rozhodnutí je určeno České republice.  

V Bruselu dne 26.5.2015. 

 Za Komisi 

 Phil HOGAN 

 člen Komise 

 

 

 


