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Jsem na začátku cesty…

• Jak začít podnikat v zemědělství?

• Jaké mam možnosti pro získání finanční 
podpory v oblastí zemědělství? 

• Jak vypadá proces žádosti o podporu?

• Jak jsou na tom jiné žadatele?

• Kde najdu o jaké dotace můžu žádat, terminy 
pro podání žádostí, příručky atd.?





Jak začít podnikat v zemědělství?
(Zákon o zemědělští)



1. ZÁPIS DO REGISTRU 
ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

„Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá 
podnikat v zemědělství, tedy která hodlá 
provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou 
a samostatnou činnost vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je 
povinna se zaevidovat jako zemědělský 
podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností.“



Osoba musí splňovat:

dosáhla věku 18 let;

má způsobilost k právním úkonům;

je bezúhonná





2. REGISTRACE STÁJE, STÁJOVÝ 
REGISTR A EVIDENCE ZVÍŘAT (IZR), 

EVIDENCE PŮDY (LPIS), SZIF

Registrace a zřízení si přístupových údajů pro 
zjednodušení administrativy pří hospodaření





eagri.cz - IZR



eagri.cz - LPIS



szif.cz



3. HAVARIJNÍ PLÁN

Havarijní plán je dokument, který 
popisuje nakládání se závadnými 

látkami (hnůj, nafta, oleje), hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich 

následků. Havarijní plán musí být zpracovaný v 
souladu se zákonem č. 254/2001 Sb o vodách 

a vyhláškou č. 450/2005 Sb. a schválený 
příslušným vodoprávním úřadem.



4. POHOTOVOSTNÍ PLÁN

Jako zemědělský podnikatel v chovu 
hospodářských zvířat musíte mít zpracovaný a 
aktualizovaný pohotovostní plán pro případ 

výskytu nebezpečných nákaz a 
nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i 

pro případ vzniku mimořádné situace dle § 5 
odst. 2 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb. Tento 

pohotovostní plán je třeba předložit ke 
schválení krajské veterinární správě a podle 

tohoto programu pak postupovat.



5. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 
PODNIKÁNÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ 

SPRÁVĚ

dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb. o 
veterinární péči povinnost oznámit krajské 

veterinární správě nejméně 7 dní před 
zahájením (a ukončením) podnikatelské 
činnosti v chovu hospodářských zvířat.



6. POVOLENÍ PRO ODBĚR VODY

Hospodářská zvířata pijí vodu a i na to je potřeba 
mít povolení. Opět od příslušného 

vodoprávního úřadu. 

Vodoprávní úřad od vás bude zřejmě chtít 
vypracovat hydrogeologický posudek (popis 

hydrogeologických poměrů přímo ve vaší 
lokalitě, čerpací zkouška na vydatnost studny 

atd.). 



7. HODNOCENÍ RIZIKA EKOLOGICKÉ 
ÚJMY

Jako zemědělský podnikatel musíte mít také 
zpracovanou tabulku základního hodnocení 
rizika ekologické újmy,která se zpracovává v 

souladu se zákonem č. 167/2008 Sb. o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a 

nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu 
hodnocení rizik ekologické újmy.



8. REGISTRACE VÝROBCE KRMIV

zákon o krmivech a zaslat náležité oznámení na 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský



9. Registrace u SZPI a SVS

• SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

vyrábíte, a případně prodáváte potraviny 
rostlinného původu

• SVS - Státní veterinární správa

vyrábíte, a případně prodáváte potraviny 
živočišného původu



10. EVIDENCE
• Evidence výroby a spotřeby krmiv 

kde a kým bylo krmivo vyrobeno, nakoupeno, 
spotřebováno a prodáno (EZ – certifikaty, původ atd.)

• Evidence produkce a skladování hnojiv, přípravků na 
ochranu rostlin a evidence pastvy zvířat 

(EZ – certifikaty EKO, BIO)

• Evidence léků a léčení zvířat (EZ – ochranné lhůty, účinné 
látky)

• Evidence produkce potravin (výroba potravin, prodej, 
recepty)



„Čím víc papírů,

tím čistší … zadek“



Jaké mam možnosti pro získání 
finanční podpory v oblastí 

zemědělství? 
• PŘÍMÉ PLATBY

• NÁRODNÍ DOTACE

• Projektové dotace

• Společná organizace trhu

• Veřejná podpora a podpora de minimis

• Programy podpory PGRLF



Ale nejdřív, co je Cross Compliance?

• Kontrola podminěnosti - pravidla pro správnou 
zemědělskou praxi a dodržování zákonných 
norem pro příjemce dotací

• Odraz požadavku veřejnosti na hospodaření 
zemědělců v krajině, na odpovědný přístup ke 
kvalitě potravin, udržování životního prostředí 
a zajištění dobré pohody zvířat.

• Plnění  vybraných požadavku, kterým je 
podmíněno poskytování stanovených podpor

• Fyzická kontrola / kontrola portálu Farmaře









Dozorové organizace



IOR – Integrovaná ochrana rostlin

Od 1.1.2014 povinné pro všechny profesionální 
uživatele. Jedna se o postupy správné 

zemědělské praxe, které by měly přispívat k 
zamezení výskytu škodlivých organismů



IOR – Integrovaná ochrana rostlin

1. Opatření pro prevenci a nebo potlačení škodlivých organismů

2. Monitorování výskytu škodlivých organismů, včetně využívání systému 
předpovědi (prognóz) a systémů varování a včasné diagnostiky

3. Rozhodování o provedení ošetření podle objektivizace rizik výskytu a 
prahů škodlivosti ve srovnání s výskytem škodlivého organismu na poli

4. Preference všech nechemických prostředků a metod před chemickými 
přípravky, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organismy

5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům, s co nejmenšími 
škodlivými účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

6. Používání pesticidů a dalších způsobů ochrany pouze v nezbytně nutném 
rozsahu

7. Uplatňování antirezistentní strategie

8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření





PŘÍMÉ PLATBY



PŘÍMÉ PLATBY
• být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství 

nebo organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, po dobu trvání 
podmínek způsobilosti příslušné podpory/opatření (tzn. po dobu platnosti 
dotačních podmínek),  

• uvést v Jednotné žádosti veškerou obhospodařovanou zemědělskou půdu, 
včetně obhospodařovaných (i jen z části) zbytkových ploch dle zákona o 
zemědělství, § 3a odst. 11 písm. d) 

• obhospodařovat půdu evidovanou na něj v LPIS, 

• dodržovat podmínky CC po celý kalendářní rok na veškeré 
obhospodařované zemědělské půdě, 

• zakreslit DPB, kterých se žádost o podporu týká, do mapy DPB v měřítku 
1:10 000 nebo podrobnějším a přiložit tuto mapu k Jednotné žádosti u 
všech opatření na plochu. 



PŘÍMÉ PLATBY 
(podání v rámci „Jednotné žádosti“, podání do 15.5)

• Jednotná platba na plochu zemědělské půdy

 DZES a PPH, 

 od 1 ha v LPIS, 

 v LPIS nejméně od data podání Jednotné žádosti do 31. 
srpna

 likvidace nedopasků v termínu do 31. července

• Platba pro mladé zemědělce

 Žadatel do 41 let

 maximální výměra ve výši 90 ha po dobu nejvýše pěti let





PŘÍMÉ PLATBY
• Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 

(ozelenění)

1. diverzifikaci plodin 
 podnik s více než 10, ale méně než 30 ha orné půdy 

o musí pěstovat minimálně 2 plodiny a zároveň, 

o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy. 

 podnik s více než 30 ha orné půdy 

o musí pěstovat minimálně 3 plodiny,  

o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň, 

o dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy

 vyjmutí z podmínek

o EZ

o podnik s méně než 10 ha orné půdy

o pokud TTP v kombinaci s trávami a bylinnými pícninami na 75 % 
zemědělské plochy.



PŘÍMÉ PLATBY
2. zachování výměry TTP 

 Nesmí se změnit procento zornění v ČR

 Zákaz změny kultury se týká TTP (Natura 2000, 1. zóny CHKO 
a NP,  národní přírodní rezervace, silně erozně ohrožené 
oblasti vymezené v rámci DZES v LPIS, pásy do 12 m od 
vodního útvaru, v LPIS ve vrstvě ENVIRO vymezené 
podmáčené a rašelinné louky atd.)

3. plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA - ecological focus area) 
– podnik který má víc než 15 ha orné půdy má vyčlenit 
minimálně 5% plochy na tyto prvky:

úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu, medonosný úhor využívaný v 
ekologickém zájmu,  krajinné prvky v ekologickém zájmu,  ochranný pás, plochy 
s rychle rostoucími dřevinami,  zalesněné plochy,  plochy s meziplodinami 
nebo, plochy s plodinami, které vážou dusík.



PŘÍMÉ PLATBY

• Dobrovolná podpora vázaná na produkci

• Přechodné vnitrostátní podpory

 Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby 
poskytované k Jednotné platbě na plochu (SAPS), které 
jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky.







Jednotná žádost

• podání od poloviny dubna do 15. května 
podání Jednotné žádosti, žádosti o zařazeni do 
AEKO a EZ a další

• na místním SZIF (nejlepší)

• formulář žádostí se připravuji prostřednictvím 
portala Farmaře (SZIF.cz)

• Opoždění podaní = krácení dotace



Jednotná žádost
(přehled opatření)









NÁRODNÍ DOTACE

Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká 
republika prostřednictvím řady cílených 

programů celou škálu potřebných aktivit. 
Dotačními programy přispívá k udržování 
výrobního potenciálu zemědělství a jeho 
podílu na rozvoji venkovského prostoru.



NÁRODNÍ DOTACE

• Žádost se podává samostatně za každý dotační 
program a za každý předmět dotace

• Žadatel je přesně děfinovan v zásadách

• Podání na příslušné pracoviště SZIF dle sídla 
žadatele









Projektové dotace

• Kolové výzvy, mimo „Pozemkové úpravy“

• Výzvy 2x ročně (jaro a podzim)

• Pro každou operaci jedno kolo jednou ročně

• Registrace žádosti  o dotaci přes Portál 
farmáře (szif.cz) – zemědělec, poradce, MAS







1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

Jaro 2018 



4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 8.3.1 Zavádění 
preventivních opatření v lesích

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy 
pro výrobu energie a v průmyslových procesech 

Podzim 2018 



Projektové dotace
• Žádost se registruje samostatně  za každou operaci a 

je možné odeslat pouze jednu Žádost o dotaci za 
určitý záměr

• Žádosti jsou následně seřazený dle počtu bodu 
(Preferenční kritéria)

• Žadatele jsou rozdělený do kategorií doporučen, 
náhradník, nedoporučen

• Doložení příloh  a výběrových řízení k žádosti

• Kontroly, chybniky…

• Podpis dohody o poskytnutí dotace a plnění  závazku 
po dobu 5 let

• Po uskutečnění projektu – žádost o proplacení



Projektové dotace
(6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• kdo je příjemce dotace?

 musí mít ke dni podání Žádosti o dotaci 18 let a zároveň k 
témuž dni nesmí být starší 40 let(resp. nedosáhl věku 41 
let)

 musí dosáhnout minimální zemědělské kvalifikace, nebo 
ji do 36 měsíců doplnit

 nesmí být déle než 24 měsíců před podáním žádosti o 
dotaci evidován v EZP



Projektové dotace
(6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• v jaké výši jsou dotace?

 je přímá a nevratná

 musí být využita v celé výši

 činí 45 tisíc EUR, tj. cca 1.200.000 Kč a bude 
poskytnuta ve třech splátkách



Projektové dotace
(6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• co jsou způsobilé výdaje (na co se smí využít dotace)?
 na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu

 na zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

 na výstavbu nosných konstrukcí včetně protikroupových
a protidešťových systémů a sítí

 na mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu - maximálně 45% z 
celkové výše dotace

 na úpravu a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby

 na nákup nemovitostí - maximálně 45% z celkové výše dotace

 na nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků 
a/nebo koní)

 na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku - maximálně 10% z 
celkové výše dotace

 na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v 
podniku - maximálně 10% z celkové výše dotace



Projektové dotace
(6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• obecné podmínky
 žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních 

kritérií minimálně 30 bodů

 splní minimální a maximální velikost podniku, která je dána 
dosažením minimální, resp. maximální,hodnoty standardní 
produkce (formulář ke stažení je na konci stranky)

 lhůta vázanosti podnikatelského plánu trvá 5 let od data 
převedení první splátky na účet příjemce dotace

 po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel/příjemce 
dotace povinen dosahovat minimálně 45 % příjmů ze 
zemědělské prvovýroby





Preferenční kriteria:

















Příklad z praxe:

















Společná organizace trhu

Společnou organizaci trhů (SOT) aplikuje EU u 
vybraných zemědělských komodit, u nichž závazným 

způsobem stanovuje některé podmínky výroby a 
obchodu a podporuje je některými intervenčními 
zásahy, dotacemi, licenční politikou při dovozu a 

vývozu zemědělských komodit z a do třetích zemí, 
úpravou obchodních podmínek apod. Cílem je 

minimalizovat výkyvy v nabídce jednotlivých komodit 
a tím i v cenách placených zemědělcům a rovněž 

stabilizovat ceny pro konečného spotřebitele



Společná organizace trhu

• Společná organizace trhu s vínem
Žádosti o podporu lze podávat na tyto nové investice: 

1) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o 
objemu nejméně 600 litrů 

2) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín 

3) cross-flow filtr na víno 

4) lis na hrozny 

Žádosti o podporu pro vinařský rok 2019/2020 se podávali 

do 2. 9. 2019



Společná organizace trhu

• POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR PRO 
ORGANIZACE PRODUCENTŮ 

Organizace producentů v odvětví ovoce a 
zeleniny sdružuje alespoň 5 členů producentů 
a její minimální hodnota roční obchodované 

produkce činí 6 mil. Kč. Organizace 
producentů plní v jednotlivých letech operační 

program, na základě kterého je organizaci 
vyplácena podpora.



Veřejná podpora a podpora de minimis

• Když stát podporuje jeden podnik na úkor jiného, 
narušuje tím přirozené fungování trhu, což je 
neslučitelné s evropskými principy. Malé a střední 
firmy ale občas podporu potřebují, a proto 
vzniklinstitut podpory de minimis, který zaručí, že 
příliš mnoho dotací nepůjde na jedinou adresu.

• Příjemce při čerpání podpory de minimis nesmí za 
poslední tři účetní roky překročit částku 200 000 €.

• Registr de minimis (eagri.cz)
• Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných 
kulturách v dubnu a květnu 2019 – de minimis.





Programy podpory PGRLF (pgrlf.cz)

• Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou 
dotací úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora 
pojištění, poskytování záruk, půjček a úvěrů, či 
poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny 
úvěrů. 

• V současné době zahrnuje nabídka podpory ze strany 
PGRLF sedmnáct programů určených pro zemědělské 
prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a 
podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního 
hospodářství. 



Programy podpory PGRLF (pgrlf.cz)

• Zemědělec

• Podpora nákupu půdy

• Lesní 

• Zpracovatel dřeva

• Lesní školkař

• Zpracovatel

• Zajištění úvěrů

• Podpora nákupu půdy 

• Úvěry na nákup 

• Sociální zemědělství

•Pojištění

•Pojištění lesních porostů

•Pojištění produkce lesních školek

•Investiční úvěry

•Provozní úvěry

•Investiční úvěry Zemědělec

•Investiční úvěry Lesnictví





Užitečné odkazy:

• eagri.cz

• szif.cz

• svscr.cz

• ukzuz.cz

• cpinsp.cz

• szpi.gov.cz





Ing. Michal Digtyar,

FaLand

poradenství v zemědělství · dotační poradenství

michal.digtyar@gmail.com

777 44 33 28


