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Účinnost:  14. 3. 2019 – 2027 

Varianty: 

I.   individuální limit 20 000 € na podnik a 
3 roky, národní limit 61 865 750 €/3 roky 

nebo 

II.   individuální limit 25 000 € na podnik a 
3 roky, národní limit 74 238 900 €/3 roky,   

 povinnost neposkytnout více než 50 
% podpor do jednoho odvětví 
v rámci ČR  

 povinnost zřídit centrální registr  

 

ČR zvolila první variantu 

Registr de minimis přizpůsoben 

 
 

ZMĚNA NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU)  
č. 1408/2013 

Pozměněno 
nařízením Komise 
(EU) 2019/316 
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Účinnost: 12. 3. 2019 – 2020 

Technické úpravy týkající se podpory 
rozvoje venkova v odvětví lesnictví  a 
nezemědělské činnosti ve venkovských 
oblastech 

Sjednocení podmínky inkasního příkazu 
se zněním tzv. obecného nařízení o 
blokových výjimkách (GBER) 

 

 

Účinnost: 9. 11.  2018 – 2020 

Navýšení míry podpory až na 100 %  
u preventivních opatření proti škodám 
způsobeným chráněnými druhy zvířat 
(např. vlky, medvědy) 

 
 

ZMĚNA NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU)  
č. 702/2014 
(ABER) 

Pozměněno 
nařízením Komise 
(EU) 2019/289 
 

ZMĚNA AGRI 
POKYNŮ  
(2014/C 204/01) 

Pozměněno 
oznámením Komise 
(2018/C 403/06) 
 

4/15 



VEŘEJNÁ KONZULTACE 

26. 4.  - 19. 7. 2019 

Přezkum pravidel ke státní podpoře  
v zemědělství  ABER + AGRI pokyny 

Platnost předpisů do 2020  

Nahrazení novými předpisy pro 2021 - 
2027 

Posoudit dopady 

Shromáždit informace a názory 
k výkonnosti stávajících pravidel a 
k možné podobě budoucích pravidel 

Stanoviska veřejných orgánů 
prostřednictvím MZe, ostatní orgány - 
zapojení napřímo na stránkách EK 

https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2019-
534044/public-consultation_cs  
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REGISTR DE MINIMIS 

Od května 2018 změna ve 
veřejné části registru 

Primárně registr určen pro 
poskytovatele podpor 

 povinnost ověřit limit 
příjemce před 
poskytnutím podpory 

 nelze přenášet 
povinnost na příjemce 

Plánovaná úprava 
2019/2020: 

 výmaz dat po 10 letech 

 nový údaj  režim 
podpory    nebo ad hoc 
podpora 6/15 

 



PODPORA MSP 
V ZEMĚDĚLSTVÍ 

Určení MSP dle 
přílohy I nařízení 
Komise (EU)  
č. 702/2014 (ABER) 
a 
Uživatelské příručky  
k definici malých  
a středních podniků 
 



PŘEHLED PODPOR PRO MSP DLE ABER 

Investiční opatření 

Pozemkové úpravy 

Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, seskupení 
a organizací producentů 
a rozvoj malých zem. 
podniků 

Účast v režimech jakosti 

Předávání znalostí a 
informační akce 

Poradenské služby 
 

Zástup v zem. podniku 

Propagační opatření 

Náhrada škod 
způsobených nepříznivým 
klimatickým jevem 

Prevence, tlumení a 
eradikace chorob zvířat a 
škůdců rostlin 
a náhrada škod  

Podpory v odvětví živ. 
výroby 
a na mrtvá hospodářská 
zvířata 

Pojištění 
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PŘEHLED PODPOR NEJEN PRO MSP DLE ABER 

Investice na zachování 
kulturního a přírodního 
dědictví v zem. podnicích 

Náhrada škod 
způsobených přírodními 
pohromami 

Výzkum a vývoj 

Předávání znalostí a 
informační akce v lesnictví 

Poradenské služby v 
lesnictví 

Pozemkové úpravy v 
lesnictví 
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Odborné vzdělávání a získávání 
dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, 
workshopů  
a odborného vedení, demonstrační 
činnosti  
a informační akce, rovněž krátkodobé 
výměny řídících pracovníků zem. podniků 
a návštěvy zem. podniků 

Způsobilé náklady:  

a) náklady na organizování činností, 

b) cestovní výlohy, náklady na ubytování 
a diety účastníků;  

c) náklady na zajištění zástupu v zem. 
podniku během nepřítomnosti 
účastníka;  

d) v případě demonstračních projektů 
investiční náklady (odpisy po dobu 
trvání projektu) 

Náklady a) a c) jako dotované služby 
 

PŘEDÁVÁNÍ 
ZNALOSTÍ A 
INFORMAČNÍ 
AKCE 
 
Čl. 21 ABER 
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Konečný příjemce  MSP  
prvovýrobce, zpracovatel zem. produktů 

Zprostředkovatel činností  i velký podnik  

Členství v organizaci/seskupení 
producentů nesmí být podmínkou 
přístupu k podpořeným činnostem 

Příslušné kapacity v podobě 
kvalifikovaných zaměstnanců a 
pravidelného školení  

Intenzita podpory 100 %,  u 
demonstračních projektů 100 000 EUR / 3 
daňová období 

PŘEDÁVÁNÍ 
ZNALOSTÍ A 
INFORMAČNÍ 
AKCE 
 
Čl. 21 ABER 
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Organizování soutěží, výstav nebo 
veletrhů a účast na nich nebo publikace 
informující veřejnost o zemědělských 
produktech 

Publikace  odkaz na určitý podnik, 
obchodní značku nebo původ zakázán 

Věcné plnění nebo úhrada skutečných 
nákladů 

Konečný příjemce  MSP  
prvovýrobce, zpracovatel zem. produktů 

Zprostředkovatel opatření  MSP i velký 
podnik  

Členství v organizaci/seskupení 
producentů nesmí být podmínkou 
přístupu k propagačním opatřením 

Intenzita podpory 100 % 

Čl. 24 ABER 

PROPAGACE 
TÝKAJÍCÍ SE 
ZEMĚDĚLSKÝCH 
PRODUKTŮ 
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Způsobilé náklady na veletrhy: 
 náklady na účast, na dopravu a 

náklady na     přepravu zvířat; 
 náklady na publikace a web informující 

o akci; 
 pronájem výstavních prostor a stánků  
 symbolické ceny do hodnoty 1 000 EUR 

na vítěze 

Způsobilé náklady na publikace: 

 náklady na zveřejnění v médiích s 
věcnými informacemi o příjemcích 
podpory  neutrální informace a 
všichni mají rovnou příležitost být  
v publikaci představeni 

 náklady na šíření vědeckých poznatků 
a věcných informací o režimech jakosti 
či generických zemědělských 
produktech 

Čl. 24 ABER 

PROPAGACE 
TÝKAJÍCÍ SE 
ZEMĚDĚLSKÝCH 
PRODUKTŮ 
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PŘEHLED ZMÍNĚNÝCH PŘEDPISŮ EU 

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (ABER) – 
konsolidované znění 03-2019 

Nařízení Komise (EU) 2019/289 – změna ABER 

 Uživatelská příručka k definici malých a středních 
podniků  

Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zem. de 
minimis) - konsolidované znění 03-2019 

Nařízení Komise (EU) 2019/316 – změna 1408/2013 

 Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech na období 2014 až 2020 
(2014/C 204/01; AGRI pokyny) – konsolidované 
znění 11-2018 

Oznámení Komise o změně pokynů EU (2018/C 
403/06) – změna AGRI pokynů 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

Kontakt:  statni.podpora(zavináč)mze.cz 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-
podpora-a-de-minimis 

Fotografie použité na základě licence od 

Shutterstock.com. 
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