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I. Role Ministerstva zemědělství 

 Koordinační orgán (partner ÚOHS) 

 Spolupráce s poskytovateli a Evropskou komisí v souvislosti  

s oznámením veřejné podpory 

 Předkládání výročních zpráv Evropské komisi 

 Poskytování právně nezávazných stanovisek a konzultací 

 Zastupování ČR při projednávání a přípravě legislativy  

v oblasti veřejné podpory na půdě institucí EU 

 Správa registru de minimis, vedení správních řízení ve vazbě 

na podporu de minimis 

 Vnitrostátní správce pro zemědělství v Modulu pro 

transparentnost udělování státní podpory (TAM) 

3/11 



II. Vlivy na veřejnou podporu v zemědělství 

 Obecné zásady politiky hospodářské soutěže 

 Společná zemědělská politika (SZP) a politika 

rozvoje venkova 

 Mezinárodní závazky EU,  

zejména Dohoda WTO  

o zemědělství 
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Obecné zásady politiky hospodářské soutěže 

 Obecná část předpisů VP v zemědělství podřízena 

předpisům VP v gesci DG COMP; definice MSP v gesci 

DG GROW 

 Omezená možnost prosadit změny v obecné části 

předpisů při jejich revizi (potřeba sledovat zájmy 

zejména   v rámci revize GBER) 

 DG AGRI konzultace obecných výkladových otázek  

s DG COMP, resp. DG GROW (nejistota, časový aspekt) 

 Nekonzistence výjimečně – např. lhůta pro oznámení VP 
dle GBER, ABER 
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SZP a politika rozvoje venkova 

 Vliv zejm. na zvláštní část předpisů VP v zemědělství 

 Východisko z nařízení EP a Rady: 

→ o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského  

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  

→ k přímým platbám  

→ o společné organizaci trhů 

 Podmínky nařízení přejímány do předpisů VP  

 Časová souslednost přijetí předpisů: EZFRV  VP 

 Revize SZP pro období 2021-2028 zahájena 
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Mezinárodní závazky EU  
(Dohoda WTO o zemědělství) 

 WTO  SZP  VP 

 Podpory ve formě dotovaných služeb: 

– Podpora nesmí zahrnovat přímé platby příjemcům 

– Věcné plnění - zprostředkovatel vykoná službu za 

zvýhodněnou cenu (rozdíl v ceně = výše podpory) 

– Typicky pro prevenci a eradikaci chorob  zvířat, 

vzdělávání, poradenství 

 Kompenzace škody v důsledku nepříznivého 

klimatického jevu – podmínka zničení 30 % průměrné 

produkce 
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III. Doporučené postupy 

 Základem včasná a správně směřovaná komunikace 

– Oznámení a notifikace:  

 Konzultace záměru režimu podpory s koordinačním 

 orgánem před samotnou tvorbou; vyhodnocení 

 existence VP  podmínky podpory od počátku  

 v souladu s konkrétním předpisem VP 

– RDM:  

 Řešení otázek k podporám de minimis  

 s koordinačním orgánem dle rozdělení kompetencí 

 v zákoně 215/2004 Sb.; technické problémy RDM 
 řeší MZe (helpdesk@mze.cz) 
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IV. Veřejná podpora v číslech 

 Od r. 2004 – schváleno 138 notifikací, 

staženo 27 notifikací, oznámeno 127 

blokových výjimek 

 

 

 

 Zkrácení průměrné délky notifikačního 

procesu z 9 na 5 měsíců 
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2004 – 2017 
Klasické 

notifikace 
Zjednodušené 

notifikace 
Stažené 

notifikace 
Blokové 
výjimky 

DG AGRI 94 17 23 71 

DG MARE 17 3 1 4 

DG COMP 5 2 3 52 

Celkem 116 22 27 127 
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Průměrná délka notifikačního řízení 

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet oznámených podpor v období 2005-2017 

Blokové výjimky Notifikace



Děkuji za pozornost! 

E-mail: statni.podpora@mze.cz 
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