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Jméno/ Instituce Připomínka Vypořádání 

Pavel Povolný / Evropská komise 

Na str. 2. upravil větu ve svém vyjádření: „V rámci EK byly zahájeny neoficiální 
interní konzultace a zaslání připomínek se ze strany EK očekává v průběhu 
dubna“ 

Na str. 3. u vyjádření u Pavla Sekáče upřesnil, že se nejedná o 15 milionu, ale 

miliard. „Do rozpočtu 15 miliard bude zahrnut i výzkum (s tematickým 

zaměřením na lesy, vody, pozemkové úpravy a krajina).“ 

Na str. 8. upravil své vyjádření: „Jako kompenzace tohoto zaměření byla 
deklarována podpora malých projektů v rámci opatření 4. Upozornil, že před 
předložením 9. modifikace programu je nutné uvést do souladu principy kritérií 
v programu s předkládanými kritérii. U dalších preferenčních kritérií doporučil 
revidovat kritéria s jedním bodem. V případě operace 6.1.1 upozornil na 
kritérium 7, které zakládá povinnost kontroly po 4 letech. EK v principu 
nedoporučuje kritéria, která není možné zkontrolovat v období příjmu žádosti, 
je zde riziko velké chybovosti, potřeba dodatečných kontrol a riziko sankcí v 
případě že žadatel nesplní podmínky v tak dlouhém období. Pokud jde 
o 9. modifikaci, upozornil na problematiku lesních cest (otázky ze strany DG 
Environment – negativně vnímají zvyšování investic do lesních cest). Změna 
ve výkonnostní rezervě u operace 8.1.1, kde je požadováno snížení hodnoty 
indikátoru z 920 ha na 250 ha, bude pro EK obtížně přijatelná, stejná žádost 
byla projednávaná již dříve. Na změnu indikátorů v rámci výkonnostní rezervy 
se vztahují přísné podmínky a není to jednoduchý“ 

Připomínky budou upraveny v textu. 

Jan Štefl/ Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Na str. 4. a 5. upravil a doplnil své vyjádření: „Uvedl, že z údajů zveřejněných 
SZIF o Schválených žádostech o dotaci v rámci proběhnutého 10. kola 
Programu rozvoje venkova v nejdůležitější a nejvíce finančně podpořené 
operaci 4.1.1. Modernizace zemědělských podniků ke dni 22. 3. 2021 vyplývá, 
že z celkového počtu 915 již schválených žádostí o dotaci vyčerpalo pouze 72 
žadatelů více než 50% celkové alokace dosud schválených finančních 
prostředků, tj. pouze 72 žadatelů vyčerpalo více než 1 miliardu Kč z celkem 
k tomuto datu v operaci schválených 2 miliard Kč. Uvedl také, že z těchto 
zveřejněných údajů vyplývá, že z celkového počtu přibližně 30 000 zemědělců, 
žadatelů o platby SAPS v ČR, uspělo tedy v tomto 10. kole se žádostmi o 
investiční podporu k datu 22. 3. 2021 z již téměř vyčerpané alokace pouze 927 
zemědělců, což představuje prakticky pouze 3 % z tohoto celkového počtu 
zemědělců v ČR. Z doposud zveřejněných údajů dále také vyplývá skutečnost, 
že přibližně pouze 1 % zemědělců v ČR vyčerpalo 78 %, tj. přibližně 1,5 

Připomínky budou upraveny v textu 



miliardy Kč, z celkem doposud 2 miliard Kč přidělených na tuto operaci. Tyto 
skutečnosti jsou pro ASZ alarmující a nepřijatelné, protože je ASZ ČR 
přesvědčena, že tyto podpory rozhodně musí být poskytovány a mají být 
určeny podstatně většímu počtu zemědělců v ČR, než se nyní v investičních 
dotacích zemědělcům v ČR poskytují. Upozornil navíc, že ČR nezavedla ani 
jednu z dobrovolných podpor pro malé zemědělce, přičemž náhradou byly 
investiční záměry na malé projekty v rámci operace 4.1.1. ASZ požaduje, aby 
se podpořilo široké spektrum žadatelů, proto požadují ponechání podmínky 
hospodaření na 150 ha. V případě maximální velikosti projektu navrhuje snížit 
limit na 10 milionů proto, aby uspělo více žadatelů o dotace. Současně 
navrhuje alokovat minimálně polovinu alokace operace 4.1.1 na tyto malé 
projekty. Podporu navrhuje směřovat v této kategorii případně pouze 
na mikropodniky. ASZ chce podpořit nejenom pěstitele všech citlivých 
komodit, ale požaduje rozšířit podporu na stroje pro pěstitele všech komodit 
v rostlinné výrobě tak, jako tomu bylo v 7. kole PRV. Podporuje zvýšení míry 
podpory pro mladé a ekologické zemědělce o 10 %, místo navrhovaných 5 %. 
Navrhuje snížení bodů za brownfieldy z 5 bodů na 2, nebo toto kritérium úplně 
vypustit. U kritéria na snížení emisí čpavku doporučuje pro udělení kritéria 
stanovení ceny strojů ve výši alespoň 30 % výdajů projektu. Navrhuje zařadit 
nové preferenční kritérium pro začínající zemědělce, kteří nepodnikají déle 
než 5 let. V záměru a) navrhuje doplnit sortiment strojů (viz zaslaný dopis). 
Navrhuje stanovit samostatný záměr pro chovatele prasat, kteří budou muset 
budovat speciální oplocení, s limitem do 2 mil. Kč. Navrhuje vyjmout kritérium 
sociálního pojištění. ASZ ČR nesouhlasí se zavedením kritéria, které 
zvýhodňuje zemědělce za to, že dodávají své suroviny pouze českým 
zpracovatelům, a nebo zemědělce, kteří zpracovávají svoji produkci pouze na 
území ČR. Toto kritérium by narušilo obchodní vztahy, protože ve většině 
případů zahraniční zpracovatelé či odběratelé nabízí vyšší výkupní cenu.“ 

Na str. 6 doplnil své vyjádření „Upřesnil, že ASZ není proti podpoře 
zpracovávání produkce na území ČR a že také podporují budování 
potravinové bezpečnosti. Je však potřeba vytipovat komodity, kde je to účelné 
a potřebné, protože u všech komodit tomu tak není.“ 

Na str. 7 doplnil větu „Zemědělci by byli velmi limitovaní v tom, aby umístili 
produkci na území ČR. Takovéto nastavení by mělo vliv i na výkupní cenu.“ 

Na str. 9. upravil své vyjádření: „V rámci této operace doporučuje určité 
rozvolnění a zjednodušení Pravidel. Je potřeba podpořit větší počet 
zpracovatelů zemědělských produktů. Uvedl špatný a alarmující příklad 



 

 

z posledního PRV, kdy ze Schválených Žádostí o dotaci v rámci 10. kola PRV 
investiční operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
z průběžného schvalování ke dni 22. 3. 2021 vyplývá, že uspělo pouze zatím 
jenom 297 žadatelů, navíc s neuvěřitelnou skutečností, že z nich například 
malý počet, jenom 39 žadatelů, vyčerpalo 850 milionů, tj. 50 % z celkově již 
schváleného finančního požadavku 1,7 miliardy Kč. ASZ ČR i proto navrhuje 

omezit limit maximální velikosti projektu na 30 milionů korun. Dále navrhuje 

alokovat na podporu malých a středních podniků 75 % alokace pro toto kolo. 
Navrhuje zrušit kritérium „proexportní výkonnost podniku“, které diskriminuje 
neexportní firmy a zemědělce. Právě v této operaci by měly být podporovány 
podniky, které zpracovávají a prodávají produkci v rámci ČR kvůli potravinové 
bezpečnosti apod. Dále navrhuje vyřadit preferenční kritérium „značka kvality 
potravin“, jelikož znevýhodňuje podniky, které si umí sami výrobek zpracovat 
a rovnou prodat (prodávají na farmářských trzích, e-shopech a podobně). 
Nově navrhuje zařadit kritérium podporující lokální zpracovatele, kteří působí 
v sektoru krátkou dobu, a to ve výši 5 bodů a zařadit do způsobilých výdajů 
samoobslužné automaty.“ 
 
Na str. 10 upravil své vyjádření: „Navrhl změnu systému vyplácení splátek 
žadatelům, kdy by byla druhá část platby vyplacena dříve než po dvou letech, 
ale respektují stávající nastavení, pokud takto musí být nezbytně legislativně 
tato podmínka nastavena a nelze to nijak změnit. Návrh na úpravy kritérií 
a podmínek zaslali v dopise (viz. Příloha zápisu). Navrhl zvážit snížit body za 
kritérium na zpracování vlastní produkce (na 5 bodů ze stávajících 10), jelikož 
zahájení podnikání v kombinaci se zpracováním produktů není jednoduchou 
záležitostí.“ 


