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DEFINICE

Zemědělský produkt – produkt
uvedený v příloze I Smlouvy o fungování
EU, s výjimkou produktů rybolovu
a akvakultury uvedených v příloze I
nařízení (EU) č. 1379/2013
Zemědělství – zemědělská prvovýroba
a zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh
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Zemědělská prvovýroba - produkce produktů rostlinné
a živočišné výroby uvedených v příloze I SFEU, aniž by byly
provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto
produktů
Zpracování zemědělských produktů - jakékoli upravení
zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je
též zemědělským produktem, s výjimkou činností
probíhajících v zemědělských podnicích a potřebných pro
přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu
prodeji
Uvádění zemědělských produktů na trh - přechovávání
nebo vystavování produktu za účelem jeho prodeje, nabízení
produktu k prodeji, dodávka produktu nebo jakýkoliv další
způsob umístění produktu na trh s výjimkou prvního prodeje
prvovýrobcem dalším prodejcům nebo zpracovatelům
a veškerých činností souvisejících s přípravou produktu
k tomuto prvnímu prodeji; prodej od prvovýrobce
konečnému spotřebiteli se považuje za uvádění zemědělských
produktů na trh, pokud k němu dojde v samostatných
prostorách vyhrazených pro tento účel

LEGISLATIVA

Blokové výjimky
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (ABER) – zem.
prvovýroba + některé články i pro zpracování zem.
produktů a jejich uvádění na trh

Článek 38 Smlouvy
o fungování Evropské
unie

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) –
zpracování zem. produktů a jejich uvádění na trh +
některé články i pro zem. prvovýrobu

De minimis
Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – jen
zemědělská prvovýroba
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – zpracování
zem. produktů a jejich uvádění na trh

AGRI pokyny
Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na
období 2014 až 2020 – zem. prvovýroba +
zpracování zem. produktů a jejich uvádění na trh

PŘÍLOHA I
SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE
–1–
–2–
Číslo bruselské nomenklatury
Popis zboží
KAPITOLA 1
Živá zvířata
KAPITOLA 2
Maso a poživatelné droby
KAPITOLA 3
Ryby, korýši a měkkýši
KAPITOLA 4
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
KAPITOLA 5
05.04
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.15
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná
k lidské spotřebě
KAPITOLA 6
Živé rostliny a květinářské produkty
KAPITOLA 7
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
KAPITOLA 8
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
KAPITOLA 9
Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
KAPITOLA 10
Obiloviny
KAPITOLA 11
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
KAPITOLA 12
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
KAPITOLA 13
ex 13.03
Pektin
KAPITOLA 15
15.01
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier jus“
15.03
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované,
nesmíchané ani jinak neupravené
15.04
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
KAPITOLA 16
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
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–1–
Číslo bruselské nomenklatury
KAPITOLA 17
17.01
17.02
17.03
17.05 (*)
KAPITOLA 18
18.01
18.02
KAPITOLA 20
KAPITOLA 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)
22.10 (*)
KAPITOLA 23
KAPITOLA 24
24.01
KAPITOLA 45
45.01
KAPITOLA 54
54.01
KAPITOLA 57
57.01

–2–
Popis zboží
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma
ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než
přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním
alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských
produktů uvedených v příloze I, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových
přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený, koudel a odpad (včetně
rozvlákněného materiálu)
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak
nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

(*) Položka doplněná článkem 1 nařízení Rady Evropského hospodářského společenství č. 7bis ze dne 18. prosince 1959 (Úř. věst. Č. 7, 30.1.1961, s. 71/61).

PŘÍKLADY
zemědělských
produktů
Zemědělské produkty
Kompletní seznam kapitol
v příloze I SFEU
Zejména živá zvířata a
rostliny, maso, mléko a
mléčné výrobky, vejce,
med, zelenina a ovoce,
káva, čaj, obiloviny, mlýnské
výrobky, olejnaté plody,
sláma, pícniny, tuky a oleje,
cukr, přípravky z masa,
kakaové boby, víno, ocet,
korek, len, konopí,
nezpracovaný tabák

ŽIVÁ ZVÍŘATA A
ROSTLINY

ZELENINA, OVOCE

VÍNO

PEKAŘSKÉ VÝROBKY
A CUKROVINKY

DESTILÁTY, LIKÉRY

PIVO

PŘÍKLADY
nezemědělských
produktů
Produkty neuvedené v
příloze I SFEU neboli
„non-annex“ produkty
Např. nařízení (EU)
č. 510/2014 – potraviny a
nápoje
Zejména výrobky jako
čokoláda, cukrovinky,
sušenky a pekařské
výrobky, nealkoholické
nápoje, pivo, lihoviny,
tabákové výrobky
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AKTUÁLNĚ
V ZEMĚDĚLSTVÍ

REVIZE
NAŘÍZENÍ
DE MINIMIS
Revize nařízení
Komise (EU)
č. 1408/2013

1. návrh nařízení
03/2018

SOUHRN ZÁSADNÍCH ZMĚN

Navýšení limitu až na 25 000 EUR na
podnik / 3 roky
Navýšení národního limitu pro ČR až na
1,75 % / 3 roky
Odvětvové rozlišení – podpora
v konkrétním odvětví produktů zem.
prvovýroby nepřesáhne 50 % národního
limitu během 3 let
Povinný registr de minimis od 07/2020

VARIANTY NAVRHOVANÉ KOMISÍ
VARIANTA 1
Zachovat status quo do roku 2020

VARIANTA 2
Individuální limit 20 000 EUR a národní strop 1,25 % do konce
roku 2027, bez nových povinností

VARIANTA 3
a) Individuální limit 25 000 EUR a národní strop 1,5 % do
konce roku 2027
nebo
b) Individuální limit 20 000 EUR a národní strop 1,75 % do
konce roku 2027
plus k a) i b)
1. povinnost neposkytnout více než 50 % podpor do jednoho
odvětví v rámci ČR
2. povinnost zřídit centrální registr
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REVIZE
ABER A
POKYNŮ
Revize nařízení
Komise (EU)
č. 702/2014 (ABER)

1. návrh nařízení
05/2018
Veřejná konzultace do
30. 6. 2018
Změna AGRI pokynů
(2014/C 204/01)

SOUHRN ZÁSADNÍCH ZMĚN

Technické novely
Sjednocení podmínek v návaznosti na
„Omnibus“ nařízení (EU) 2017/2393
Úprava opatření spolufinancovaných
z EZFRV
Lesnická opatření a nezemědělská
opatření pro rozvoj venkova

19. 4. 2018

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Kontakt: statni.podpora@mze.cz

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com.
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