
Brno, 15. 6. 2022

MARTINA BŘEŠŤOVSKÁ

ZMĚNY V PŘEDPISECH PRO VEŘEJNOU 

PODPORU V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ



OBSAH

PŘEHLED PLATNÝCH PŘEDPISŮ

HARMONOGRAM PROBÍHAJÍCÍ REVIZE PŘEDPISŮ

HLAVNÍ ZMĚNY V PŘEDPISECH

ABER

AGRI pokyny

FBER

FISH pokyny

De minimis v rybářství

DOPADY NA BĚŽÍCÍ PROGRAMY

REGISTR DE MINIMIS

2/17



PŘEHLED PLATNÝCH PŘEDPISŮ

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 – bloková výjimka v odvětví 
zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech (tzv. ABER) – do 
31.12.2022

Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech (tzv. AGRI pokyny) – do 31.12.2022

Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – podpora de minimis v odvětví 
zemědělství – do 31.12.2027

Nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 – bloková výjimka v odvětví 
rybolovu a akvakultury (tzv. FBER) – do 31.12.2022

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a 
akvakultury (tzv. FISH pokyny) – do přezkumu EK

Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 – podpora de minimis v odvětví 
rybolovu a akvakultury – do 31.12.2022

3/17



HARMONOGRAM PROBÍHAJÍCÍ REVIZE PŘEDPISŮ

Revize 5 předpisů EU – ABER, AGRI pokyny, FBER, FISH pokyny 
a de minimis pro rybolov

Od roku 2019 hodnocení EK současných nástrojů pomoci (zdroje: 
předchozí veřejné konzultace, vlastní zkušenosti, další externí data)

Leden až březen 2022 – veřejná konzultace k prvním návrhům předpisů

Březen 2022 – první Poradní výbor EK

Září 2022 – druhý Poradní výbor EK

Leden 2023 – plánovaný vstup v platnost
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REVIZE 
PŘEDPISŮ 
V ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁVRH ABER

NÁVRH AGRI POKYNŮ



NÁVRH 
ABER

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

CO ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO

CO JE NOVÉHO

MSP aktivní v zemědělství

Ostatní podniky – podpory kulturního a přírodního 
dědictví,  VVI, lesnictví a kompenzace škod po přírodních 
pohromách v zemědělství

Většina prahových hodnot pro notifikaci – 500 tis. EUR na 
podnik a investiční projekt nebo 7,5 mil. EUR na projekt

Stávající opatření ve velké míře zachována

Nová a rozšířená opatření

Rozšíření působnosti na opatření v lesnictví, která 
jsou financována výhradně z národních zdrojů

Oznamovací povinnost do 20 pracovních dní od 
nabytí účinnosti režimu podpory

Snížení limitu pro hlášení do TAM na 10 000 EUR pro 
zem. prvovýrobu, 100 000 EUR pro ostatní odvětví 
(např. zpracování zem. produktů, lesnictví)
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NÁVRH 
ABER

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

KATEGORIE PODPOR

Opatření odstraněná z ABER

• podpora na investice do zpracování nezemědělských 
produktů, poradenství a vzdělávání ve venkovských 
oblastech – nově by mělo být pokryto GBER

Nová opatření

• náhrada škod způsobených chráněnými druhy zvířat

• podpora na znevýhodnění související se zemědělskými 
oblastmi sítě Natura 2000 – dříve pouze pro lesnictví

• podpora na zahájení činnosti pro seskupení producentů a 
organizace v odvětví lesnictví

• podpora na základní služby a obnovu vesnic ve 
venkovských oblastech spolufinancovaná z EZFRV

• podpora na náklady vzniklé MSP účastnícím se projektů 
operační skupiny místního rozvoje vedeného komunitou 
(„CLLD“) nebo Evropského inovačního partnerství pro 
produktivitu a udržitelnost zemědělství („EIP“) 
spolufinancované z EZFRV 

• omezené částky podpory MSP využívajícím projekty 
operační skupiny CLLD nebo EIP
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Návrh AGRI
POKYNŮ

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

CO ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO

CO JE NOVÉHO

Začlenění do Společné zemědělské politiky

Oblast působnosti použití pokynů

Stávající opatření ve velké míře zachována

Revize společných zásad pro posouzení kvůli 
rozsudku Hinkley Point C

Odstranění zastaralých pravidel

Přispění k cílům „zelené politiky“ EU

Vyjmutí některých opatření podpory, na která se 
již vztahují jiné nástroje státní podpory 
(např. pokyny k regionální podpoře, GBER)

Úpravy některých obecných podmínek

Zahrnutí nových opatření podpory

Aktualizace a upřesnění některých pojmů 
a definic
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Návrh AGRI
POKYNŮ

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

NOVÁ A ROZŠÍŘENÁ OPATŘENÍ

Podpora na prevenci, eradikaci a náhradu 
škod způsobených 

• invazními nepůvodními druhy

• nově se objevujícími chorobami

Agroenvironmentálně-klimatické závazky 
a Lesnicko-environmentální a klimatické 
služby

• nově se podpora může týkat kolektivních 
systémů a systémů založených na výsledcích, 
jako jsou režimy uhlíkového zemědělství

• v souladu se strategií přizpůsobení se změně 
klimatu a s evropským právním rámcem pro 
klima

• v případě lesnictví – 120% míra podpory
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„Režimy uhlíkového zemědělství“

= režimy podpory na zlepšení

postupů obhospodařování půdy, které

vedou k ukládání uhlíku v biomase,

neživé organické hmotě a půdě

posílením zachycování uhlíku a/nebo

snížením uvolňování uhlíku do

atmosféry



Návrh AGRI
POKYNŮ

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

OSTATNÍ ZMĚNY

Aktualizované odkazy a definice: např. škůdci 
rostlin, chránění živočichové

Nové definice: např. uhlíkové zemědělství, 
invazivní cizí druhy, nově se objevující choroby, 
dotované služby

Rozšířená možnost zjednodušeného vykazování 
nákladů

Osvobození od požadavku hypotetického 
srovnávacího scénáře v případě podpory ve 
prospěch malých obcí

➢ malé obce s ročním rozpočtem nižším než 10 
mil. EUR a méně než 5 000 obyvateli

Některé částky podpory nahrazeny intenzitou 
podpory (až 100 %)

Prahové hodnoty pro zveřejňování do TAM 
sníženy na 10 000 EUR pro zem. prvovýrobu, na 
100 000 EUR pro ostatní odvětví (např. lesnictví, 
zpracování zem. produktů)
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REVIZE 
PŘEDPISŮ 
V RYBOLOVU A 
AKVAKULTUŘE

NÁVRH FBER

NÁVRH FISH POKYNŮ

NÁVRH DE MINIMIS



Návrh FBER

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

CO ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO

CO JE NOVÉHO

Pouze pro MSP (kromě přírodních pohrom a 
nepříznivých klimatických jevů)

Prahová hodnota pro notifikaci – 2 mil. EUR na 
projekt nebo 1 mil. EUR na podnik

Stávající opatření ve velké míře zachována

Opatření, která již nejsou zahrnuta pod FBER

• podpora na podporu zahájení činnosti pro mladé 
rybáře

• osvobození a snížení daně v souladu se směrnicí 
2003/96/ES – nově by mělo být zahrnuto pod GBER

Nová opatření

• podpora na nápravu škod způsobených nepříznivými 
klimatickými jevy

• podpora na náhradu škod způsobených chráněnými 
druhy zvířat

Snížení limitu pro hlášení do TAM na 10 000 EUR
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Návrh FISH 
POKYNŮ

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - přezkum EK

CO ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO

CO JE NOVÉHO

Začlenění do Společné rybářské politiky

Propojení s pravidly ENRAF (nařízení EP a Rady 
(EU) č. 2021/1139)

Oblast působnosti použití pokynů

Revize společných zásad pro posouzení 

• kvůli rozsudku ve věci T-356/15 Rakousko v. 
Komise (rozsudek Hinkley Point C) 

• sladění se s AGRI pokyny (např. možnost 
zjednodušených nákladů, snížený strop 
transparentnosti)

Snížení limitu pro hlášení do TAM na 10 000 EUR

13/17



Návrh FISH 
POKYNŮ

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - přezkum EK

Stávající opatření zachována, zejména:

• podpora opatření, na které se vztahuje 
nařízení o blokové výjimce

• náhrada škod za mimořádné události a 
nepříznivé klimatické jevy

• podpora na náklady na prevenci a eradikaci 
nákaz zvířat

• jiná opatření podpory

Nová podpora k nápravě škod způsobených 
chráněnými druhy zvířat (i pro velké podniky)

Nová podpora na náklady na nově se objevující 
nákazy nebo na nákazy a zamoření invazními 
nepůvodními druhy

KATEGORIE PODPOR
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NÁVRH 
DE MINIMIS 

V RYBOLOVU A 
AKVAKULTUŘE

Navrhovaná platnost
1.1.2023 - 31.12.2027

Nařízení (EU) č. 717/2014 - nebude 
nahrazeno, ale pouze změněno

Prodloužení platnosti do 31. 12. 2027 

Úprava národních stropů ČS

➢ pro ČR navýšení na 3 842 769 EUR
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DOPADY NA BĚŽÍCÍ PROGRAMY

Režimy podpor oznámené dle ABER/FBER

▪ platné ještě 6 měsíců po ukončení platnosti současného 

ABER/FBER, tj. do 30.6.2023

▪ režimy upravit tak, aby byly s novým ABER/FBER v souladu

▪ nutné oznámit Komisi v 1. pol. 2023

Režimy podpor notifikované dle AGRI/FISH pokynů

▪ platnost veškerých režimů podpor jsme prodloužili na dobu delší 

než 2022

▪ v 1. pol. 2023 nutné přizpůsobit se podmínkám nových pokynů 

(bez nutnosti notifikace)

▪ zásadní změny bude třeba notifikovat
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ODSTÁVKA REGISTRU DE MINIMIS

Plánovaná generální odstávka portálu MZe
(https://eagri.cz), včetně registru de minimis

Víkendová odstávka registru 24. 6. (16:00) - 26. 6.

Dopad na poskytovatele podpor de minimis, ale i 
příjemce

➢ poskytovatelé nebudou moct vstupovat do registru a 
provádět v něm žádné úkony

➢ příjemci nebudou moct kontrolovat a ověřovat výše 
jejich nevyčerpaného limitu

Žádné změny v samotném registru

Nastavit agendu poskytování podpory de minimis tak, 
aby nebylo nutné v období od 1. 7. do 10. 7. 2022 
registr vůbec využívat

Správní řízení (?)

1. 7. (15:00) - 10. 7. 2022
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DĚKUJI

ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com.


