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INVESTICE



PROGRAM PRACOVNÍ SKUPINY

Leden–duben 2021: pracovní skupiny pro Strategický plán SZP

Cíl: - detailní technická diskuse k nastavení podmínek
- dohoda na národní úrovni, aby mohlo být zahájeno 
vyjednávání Strategického plánu ČR s EK 

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

INTERVENCE:

- INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

- INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

- INOVACE  V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

- INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

FINANČNÍ NÁSTROJE

DISKUZE



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

V roce 2021(15. 6. -13. 7. ) je připravováno ještě jedno kolo příjmu žádostí pro operace 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků (alokace 3 750 mil. Kč) a 4.2.1 Investice do 

zpracování zemědělských produktů (1 250 mil. Kč).

Žádosti o dotace pro nové navazující intervence budou přijímány až pro nové 

programové období, v závislosti na schválení Strategického plánu SZP pravděpodobně 

od roku 2023.



CO JE SPOLEČNÉ PRO TYTO INTERVENCE

Specifický cíl B – posílit tržní orientaci a zvýšit konkurenceschopnost, a to i 
prostřednictvím většího zaměření na výzkum, technologii a digitalizaci.

Intervence navazují na opatření, která byla podporována v rámci Programu rozvoje 
venkova.

Obecné a specifické podmínky intervencí budou upřesněny v Pravidlech, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace.



INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ

II. PILÍŘ 

NÁVRH INTERVENCE



INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Intervence se zaměřuje na pořízení investic do zemědělské výroby vedoucí ke zvýšení

účinnosti využívání výrobních faktorů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných

produktů zemědělské prvovýroby a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s

výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Způsobilí příjemci

• Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

• Skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a

předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se

zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky

nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Příjemcem nemůže být organizace

producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborová organizace.



INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Výše dotace:

• 40 % způsobilých výdajů.

• Míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro

zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství.

Způsobilé výdaje: obecný charakter návazně na operaci 4.1.1 – výstavba a rekonstrukce

zemědělských staveb pro RV a ŽV, pořízení technologií, mobilních strojů, nádrží pro

zachycení srážkových vod a retenční nádrže pro RV a ŽV.

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

• Projekt se týká staveb a technologií sloužících pro živočišnou výrobu (podpora se týká

chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), staveb a technologií sloužících pro

rostlinnou a školkařskou výrobu, nákupu speciálních mobilních strojů pro zemědělskou

výrobu.



INVESTICE DO 
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Připomínky ke strategickému plánu

Navýšit dotaci na 40 % s možností 
navýšení pro mladé začínající zemědělce, 
ekologické zemědělce a ANC oblasti.

Vypustit vyjmenování jednotlivých druhů 
zvířat, kterých se může týkat podpora.

Změnit některé výdaje či preferenční 
kritéria, nastavení limitu maximální výše 
způsobilých výdajů a dalších specifických 
podmínek Pravidel.



INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

II. PILÍŘ 

NÁVRH INTERVENCE



INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Intervence se zaměřuje na pořízení investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním

zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh vedoucí ke zvyšování efektivity výroby

a konkurenceschopnosti malých a středních podniků zpracovávajících zemědělské

produkty.

Způsobilí příjemci

• Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, výrobce potravin nebo surovin

určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a

tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo výrobce krmiv, které definuje

zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, kteří splňují definici

mikro, malého, nebo středního podniku.



INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Výše dotace:

• 30 % způsobilých výdajů.

• Míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro

zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství.

Způsobilé výdaje: obecný charakter návazně na operaci 4.2.1 – výstavba, modernizace a

rekonstrukce budov související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním

na trh, pořízení technologií, strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských

produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, investice vedoucí ke zvyšování a

monitorování kvality produktů, atp.



INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

• Projekt se musí týkat potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv.

• Projekt se musí týkat zpracování nebo uvádění na trh zemědělských produktů, přičemž 
výstupní produkt musí být uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU, v případě výroby 
krmiv je výstupní produkt navíc omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s 
výjimkou ryb) – ne však pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele.



INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Připomínky ke strategickému plánu

Navýšit míru podpory zejména pro 
menší subjekty.

Rozpor zaměstnanosti na venkově versus 
automatizace.



INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ 
PRVOVÝROBĚ

II. PILÍŘ 

NÁVRH INTERVENCE



INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

Intervence se zaměřuje na pokrytí provozních výdajů spolupráce s možností úhrady

nezbytně nutných investičních výdajů vedoucích k rozvoji inovací v zemědělské prvovýrobě.

Způsobilí příjemci

• Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici

zemědělského podnikatele, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů nebo se jedná o skupinu

zemědělců, tj. korporaci, jejichž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem

jejich činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu,

skladování a posklizňové úpravy, a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící

zemědělské výrobě, a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí.

• Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo skupiny

zemědělců.

• Pozn.: Definice příjemce a finanční toky budou závislé na vyjasnění souladu s WTO.



INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

Výše dotace:

• 60 % způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje: provozní výdaje spolupráce (vývoj a aplikace) a pouze ty přímé investice

spolupráce, které přímo souvisí se zavedením inovativních produktů, postupů a technologií

do praxe.

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

• Projekt se musí týkat zemědělské prvovýroby, tj. rostlinné výroby nebo chovu

hospodářských zvířat.

• Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření.

• Příjemcem nemůže být organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo

mezioborová organizace.



INOVACE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ

Připomínky ke strategickému plánu

Návrh vztáhnout podporu nejenom na 
náklady na spolupráci, ale i na přímé 
náklady na projekt.

Ponechat stávající míru podpory 50 %.

Vypustit vyjmenování jednotlivých druhů 
zvířat, kterých se může týkat podpora.



INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

II. PILÍŘ 

NÁVRH INTERVENCE



INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

Intervence se zaměřuje na pokrytí provozních výdajů spolupráce s možností úhrady pouze

nezbytně nutných investičních výdajů přímo vedoucích k rozvoji inovací při zpracování

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Způsobilí příjemci

• Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici výrobce

potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv a minimálně

jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí.

• Uskupení žádá o podporu prostřednictvím výrobce potravin, nebo surovin určených pro

lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv.

• Pozn.: Definice příjemce a finanční toky budou závislé na vyjasnění souladu s WTO.

Výše dotace:

• 60 % způsobilých výdajů



INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

Způsobilé výdaje: provozní výdaje spolupráce (vývoj a aplikace) a přímé investice, které

souvisí s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií

do praxe.

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

• Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo

krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh zemědělských

produktů, kde výstupní produkt musí být uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU, v

případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská

zvířata (s výjimkou ryb) – ne však pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele.

• Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření.

• Příjemcem nemůže být organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo

mezioborová organizace.



INOVACE PŘI ZPRACOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

Připomínky ke strategickému plánu

Návrh vztáhnout podporu nejenom na 
náklady na spolupráci, ale i na přímé 
náklady na projekt.

Ponechat stávající míru podpory 50 %.



FINANČNÍ NÁSTROJE –
PŘEDKLÁDÁNO PRO 
KOMPLEXNÍ INFORMACI 
PRACOVNÍ SKUPINY



PŮJČKY A ZÁRUKY, aneb FINANČNÍ NÁSTROJE (FN)

O CO SE JEDNÁ

Vratná forma podpory namísto dotace (nevratné platby) nebo v kombinaci s dotací pod SP SZP (= kofinancovaná z EZFRV)

Způsob zefektivnění podpory a možnost podpory více projektů s menším objemem fin. prostředků

Zvýhodněné půjčky (úvěry) - nižší úroková sazba, nižší jistina, delší doba splatnosti, odklad splátek, mikroúvěry a provozní úvěry.

Zvýhodněné záruky (garance) - krytí úvěru u banky pro případ nesplacení, evropský záruční fond InvestEU či různé portfoliové záruky a nástroje 
sdílení rizik
- vše pro z pohledu bank rizikovější subjekty (nedostanou půjčku, protože nemají dostatečnou záruku či je nabídka od banky příliš drahá)

Kombinace dotace a záruky pro mladé začínající – část nevratnou dotací, část přepočtená na adekvátní záruku, celé za jednodušších podmínek než 
samotné dotace

Již nyní běžně poskytované např. PGRLF či ČMZRB (pro jiné operační programy).

Hlavní výhody: nízká administrativní zátěž (jednoduchá pravidla, bez výběrových řízení, financování před realizací)

Hlavní nevýhody: půjčka musí být splacena, nedostane ji každý (ostatně stejně jako dotaci)

Jak FN fungují (obecně): DotaceEU - Finanční nástroje

Jak by mohly fungovat pod SP SZP: ex-ante hodnocení FN: 1. část (2019) a 2. část (2020)

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/financni-nastroje
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/prvni-cast-hodnoceni-zavedeni-financnich-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/prvni-cast-hodnoceni-zavedeni-financnich.html


DĚKUJI

ZA POZORNOST

DISKUZE

Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídicí orgán PRV

(josef.tabery@mze.cz)


