
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 

AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3

VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU 
TVAROVANÝCH BIOPALIV

PŘIPOMÍNKY KE STRATEGICKÉMU PLÁNU

DISKUZE



AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ

1. 1. 2021 převzalo předsednictví Portugalsko

říjen 2020

dohoda Rady o Obecném přístupu k reformě SZP

hlasování EP k vyjednávací pozici

listopad 2020 

zahájen Trialog

prosinec 2020

EK předala Doporučení pro národní Strategické plány

publikováno nařízení (EU) č. 2020/2220, tzv. přechodné nařízení



DŮSLEDKY PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

Prodloužení programového období 2014–2020 v rámci PRV o dva roky

Možnost využít odpovídající část prostředků z období 2021-2027

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

období, v závislosti na schválení Strategického plánu SZP pravděpodobně od roku 2023



CO JE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY INTERVENCE

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.



TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3

Cílem je podpora technologických investic v zemědělských podnicích přispívající k redukci

emisí GHG a NH3 z rostlinné a živočišné výroby.

Způsobilí příjemci: Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu

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

Podpora bude poskytována jako přímá nenávratná dotace:

• 50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby

• 70 % způsobilých výdajů pro investice do živočišné výroby

Předpokládá se podpora dle čl. 68 návrhu nařízení pro budoucí SZP.



TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A NH3

Návrh podmínek intervence:

• Projekt se týká technologií přesného dávkování N a precizního zemědělství, technologií

aplikace organických hnojiv přímo do půdy nebo technologií přímého setí do rostlinných

zbytků, pořízení technologií zlepšujících mikroklima stájí, nebo technologií snižujících

emise GHG a NH3 v živočišné výrobě včetně skladování trusu, kejdy a hnoje.

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. I zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je

podmínkou způsobilosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že

předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že

záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.



TECHNOLOGIE SNIŽUJÍCÍ EMISE GHG A 
NH3

Připomínky ke strategickému plánu:

Upravit/vyjasnit intervence, které budou řešit podporu 
technologií snižujících GHG a NH3 a vyjasnit synergie s 
jinými nástroji ESIF.

Doporučení popsat rozhraní s OPŽP, kde by obdobné 
technologie mohly být rovněž zařazeny.



VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU 
TVAROVANÝCH BIOPALIV

Způsobilí příjemci: Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se

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

Způsobilé výdaje: 

• Náklady na novou výstavbu nebo stavební obnovu provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv.

• Náklady na zařízení a technologie na výrobu tvarovaných biopaliv.

Podpora bude poskytována jako příspěvek ve výši maximálně 45 % způsobilých výdajů.

Právní rámec – čl. 68 nařízení k SZP, pravidla veřejné podpory



VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU 
TVAROVANÝCH BIOPALIV

Návrh podmínek intervence:

• projekt je zaměřen pouze na činnost v oblasti výroby tvarovaných biopaliv, tj. CZ-NACE 
16.29

• žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým 
příjmům za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období nebo hospodaří v lese s 
minimální výměrou 10 ha



VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ NA 
VÝROBU TVAROVANÝCH BIOPALIV

Připomínky ke strategickému plánu:

Doporučení důkladného zvážení zpracování cenných
surovin jako seno a sláma.

Snížení míry podpory.

Nevyužití potenciál dendromasy.



VÝSTAVBA A MODERNIZACE BIOPLYNOVÉ STANICE

VÝSTAVBA A MODERNIZACE VÝTOPNY NA BIOMASU

Podpora těchto segmentů se v rámci SZP nepředpokládá.


