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schvaluje Dotační programy zemědělství pro rok 2014, poskytované podle § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Dotační programy na rok 2014 vycházejí z dikce § 2 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), který stanoví,
že stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji
venkovského prostoru tím, že provádí opatření v rámci programů určených k podpoře aktivit,
které jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy jsou
podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství (dále jen
„ministerstvo“) a jsou administrovány na základě ministerstvem vydaných zásad.
Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2014, jejichž účel včetně
rozsahu finančních prostředků podle § 2d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb. schvaluje pro každý
rok po projednání vládou Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním
rozpočtem.
Poskytování národních podpor je legislativně zakotveno v článcích 107 až 109
Smlouvy o fungování EU. Hlavním smyslem této právní úpravy je snaha, aby státní podpory
nepřispívaly k narušování hospodářské soutěže společného trhu. Z těchto článků vyplývá
pro členské státy povinnost oznámit (notifikovat) Evropské komisi v předstihu veškeré
záměry na poskytnutí nebo upravení státní podpory.
Dotační programy předkládané podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., neodporují
mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
Spektrum dotačních programů pro rok 2014 udržuje kontinuitu s programy
realizovanými v předešlých letech. Toto spektrum je tvořeno skupinou podpor, které jsou
slučitelné se společným trhem podle čl. 107 Smlouvy o fungování EU a dále skupinou
podpor, kterou tvoří dotační programy 10.D. Podpora evropské integrace nevládních
organizací a 10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu ministerstva,
které nepředstavují veřejnou podporu ve smyslu článku 107 Smlouvy, proto se na ně
nevztahují pravidla Evropské unie upravující veřejnou podporu.
Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení
konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona
č. 252/1997 Sb., je u každého programu uveden účel a navrhovaný finanční rozsah. Dále je
uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory.
Dotační programy zemědělství pro rok 2014 obsahují programy, u nichž je kladen
důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. podpora vybudování kapkové
závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace
ovocných sadů), dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin
(např. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým
faktorům), programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat
(např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich
existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování
a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).
Návrh finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na dotační programy pro
rok 2014 je stanoven ve výši 1 531,333 mil. Kč.
Návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2014 odpovídá možnostem
rozpočtu kapitoly ministerstva, přičemž zachovává kontinuitu s předešlými roky v poměru
přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Rozdělení finančních prostředků
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na jednotlivé dotační programy směřuje do odvětví živočišné výroby celkem 1 046,333 mil.
Kč, do odvětví rostlinné výroby 217 mil. Kč, do odvětví potravinářství 152 mil. Kč a na
ostatní aktivity 116 mil. Kč.
Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny
zásadami ministerstva v souladu s § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb. Vzhledem ke
specifičnosti dotačních programů 5. Podpora NH Kladruby nad Labem, Zemských hřebčinců
Písek a Tlumačov a 6. Genetické zdroje, budou vydány ministerstvem, jako v předešlých
letech, samostatné zásady. Do všech prováděcích předpisů pro poskytování dotací (zásad)
bude zapracováno zmocnění pro ministerstvo v odůvodněných případech zpřesnit v průběhu
roku výše uvedený předpis.
Materiál Dotační programy zemědělství pro rok 2014 byl 13. listopadu 2013 schválen
vládou České republiky.
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Dotační programy zemědělství pro rok 2014,
poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů

1.D. Podpora včelařství
Účel: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin v ČR.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 80 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku pro podnikající fyzické a právnické osoby a dotace pro
nepodnikající fyzické osoby.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
V devadesátých letech došlo v České republice k významnému snížení stavů včelstev
a počtu včelařů způsobenému ekonomickými důvody. Stavy včelstev se podařilo v uplynulých
letech v důsledku poskytování národních dotací stabilizovat. Důvodem pro zachování podpory
včelařům je nutnost nadále stimulovat včelaře k zachování a rozvoji včelstev na území České
republiky. Dotace podpoří zachování počtu včelstev, která jsou nutná pro opylování
hmyzosnubných rostlin a to i v nehospodářském sektoru a zajistí zachování široké biodiverzity
přírody na území ČR.
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích
a ve školkách
Účel:

zvýšení konkurenceschopnosti
a školkařských výpěstků.

a

kvality

ovoce,

chmele,

vinných

hroznů

Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 20 mil. Kč,
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Jedná se o podporu moderního a především úsporného závlahového systému šetrného
k životnímu prostředí, který výrazně redukuje celkovou spotřebu závlahové vody. Z tohoto
důvodu lze kapkovou závlahu budovat i v regionech s omezenými vodními zdroji.
Vybudování kapkové závlahy výrazně pozitivně ovlivní zdravotní stav a kondici vysázeného
rostlinného materiálu, ovlivní stabilitu, vyrovnanost a kvalitu produkce. Důvodem podpory
školek je dosažení výrazného zvýšení kvality a následně zvýšení konkurenceschopnosti
českých školkařských výpěstků.
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1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
Účel: restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných
stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 60 mil. Kč,
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Program je zaměřen na zvýšení kvality a zdravotní bezpečnosti produkovaného ovoce,
přičemž podporovaná výsadba ovocného sadu a následné hospodaření je prováděno v souladu
se zásadami integrované produkce. Ve výsadbách, založených na zásadách tohoto dotačního
programu, je uplatňován racionální systém chemické ochrany s využitím chemických
přípravků s nízkou toxicitou, kontroluje se dodržování mezních limitů těžkých kovů v půdě, je
preferováno používání vhodné agrotechniky a jsou explicitně stanoveny povolené odrůdy,
které jsou vhodné pro tuto technologii pěstování. Podpora je zaměřena výslovně na částečnou
úhradu nákladů výsadby sadů, přičemž podporou není hrazena újma vznikající příjemci
v souvislosti s hospodařením v rámci integrované produkce, takže nedochází k dvojímu
financování.
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat
Účel: na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek ministerstva zemědělství, kterými se
provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 220 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Finanční podpora vychází z dikce zákona č. 154/2000 Sb. a příslušných vyhlášek
ministerstva. Bez této cílené podpory nelze zlepšovat výsledky průměrné užitkovosti
a plemenné hodnoty hospodářských zvířat jako vklad do konkurenceschopnosti s vyspělými
státy EU.
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3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Účel:

zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence
šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných
osivem.

Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 122 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Program je přínosem ke zlepšení životního prostředí podporou používání šetrných
biologických prostředků na ochranu rostlin náhradou za prostředky chemické, podporuje
zachování zdravého výchozího materiálu v izolátech bez virových chorob jako zdroje
pro výrobu rozmnožovacího materiálu révy vinné, chmele a ovocných dřevin na osazování
produkčních ploch, umožňuje získání nových genotypů rostlin schopných čelit nepříznivým
podmínkám v důsledku klimatických změn, podporuje používání uznané sadby brambor,
sadby chmele, mořeného osiva lnu a osiva konopí setého způsobem, umožňujícím udržení
fytokaranténní situace na dobré úrovni a urychlení kvalitativního vývoje rostlinné výroby.
5. Podpora NH Kladruby nad Labem, Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov
Účel: podpora je poskytována na zajištění plnění úkolů státní péče o rozvoj plemenářství
v chovu koní ČR v Zemském hřebčinci Písek, státní podnik a v Zemském hřebčinci
Tlumačov, státní podnik (od roku 2011 se podpora neposkytuje Národním hřebčínu
Kladruby nad Labem, státní podnik).
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 30 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Podpora Zemským hřebčincům Písek, Tlumačov je směřována k zajištění plnění úkolů státní
péče o rozvoj plemenářství v chovu koní ČR.
6. Genetické zdroje
Účel: trvalé zachování a využití genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 70 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
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Důvody podpory:
Zachování genetických zdrojů v rámci „Národního programu konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“,
kterým se plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 148/2003 Sb. o konzervaci a využívání
genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o
změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon) a z mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti (sdělení MZV č.
134/1999 Sb., o sjednání úmluvy o biologické rozmanitosti), dodržování závazků České
republiky vyplývající ze smlouvy „International Treaty on Plant Genetic Resources“
uzavřené mezi Českou republikou a FAO a Global plan of Action on Animal genetic
Resources FAO a Global plan of Action on Plant genetic Resources FAO a přijaté Strategie
ochrany biologické rozmanitosti České republiky (MŽP, 2005).
8. Nákazový fond
Účel: podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz
hospodářských zvířat a podpora vybraných činností souvisejících s plněním
„Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu“.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 621,333 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Laboratorní diagnostika v průběhu ozdravování chovů od nebezpečných nákaz hospodářských
zvířat je základem pro eliminaci nemocných zvířat a základ prevence rozšíření nákazy.
Dalším důvodem je udržení příznivé nákazové situace v chovech hospodářských zvířat
a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podporou
spojenou s neškodným odstraňování kadáverů a podporou vybraných činností zaměřených na
ozdravení chovů prasat a drůbeže. Realizace „Národního programu ozdravení od infekční
rinotracheitidy skotu (IBR)“ je zaměřena na likvidaci nebezpečné nákazy, způsobující
významné hospodářské ztráty. Cílem je nejen zlepšit hospodářské výsledky v našich chovech,
ale i eliminovat možnost izolace českých chovatelů (vyspělé státy EU již chovy ozdravily
nebo ozdravení probíhá) při obchodování s chovným skotem, prasaty, drůbeží, spermatem,
vaječnými buňkami či embryi.
9. Poradenství a vzdělávání
Účel: odborné poradenství a vzdělávání.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 70 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku, dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Forma: národní podpora – dotace.
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Důvody podpory:
Dostupnost zásadních informací a poznatků z oblasti vědy a výzkumu o nových
technologiích, postupech, výsledcích šlechtitelské práce pro širokou zemědělskou veřejnost.
Podpora podnikatelských subjektů při vytváření podmínek pro praktickou přípravu žáků
vyšších odborných škol a středních škol v resortních oborech, za účelem jejich lepšího
uplatnění na trhu práce. Dostupnost všeobecných i odborných znalostí a metodických postupů
vycházejících z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, zaměřených zejména na zlepšování
řízení zemědělských podniků, zavádění technologických postupů šetrných k životnímu
prostředí. Cílené poskytování informací o uvedených oblastech, zaměřené na regionální
priority, prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova.
Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách
v zahraničí.
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací
Účel: zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory
integrace v rámci ES.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 14 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory
integrace v rámci ES. Pomoc rozvoji demokratické občanské společnosti podporou vstupu,
členství, zastoupení členství a činnosti českých stavovských agrárních nevládních organizací
ve vyjmenovaných mezinárodních nevládních organizacích.
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe
Účel: podpora činnosti technologických platforem zaměřená na posílení funkčnosti, budování
vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do národních i evropských struktur.
Informační a propagační činnost sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce
platforem, včetně zajištění přenosu informací mezi vědou, výzkumem
a podnikatelskou praxí s důrazem na malé a střední podnikání z oblasti výroby
potravinářských produktů, oblasti využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
a oblasti ekologického zemědělství.
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 14 mil. Kč,
dotace k hospodářskému výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Vznik technologických platforem je podporován jak na evropské (Evropské technologické
platformy), tak na národní úrovni (národní technologické platformy). Význam této formy
podpor byl ze strany resortu deklarován přijetím materiálu „Metodiky pro vytvoření, uznání
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a podporu technologických platforem v působnosti resortu MZe“. Prostřednictvím podpory
České technologické platformy pro potraviny je zajištěno zapojení českého potravinářského
průmyslu, zejména malých a středních podniků, do národních a evropských programů vědy
a výzkumu. Cílem je zlepšení informačních toků a spolupráce mezi sektorem vědy a výzkumu
a podnikatelskou sférou se záměrem dosáhnout zvýšení potravinové bezpečnosti.
Prostřednictvím podpory technologické platformy pro ekologické zemědělství
a technologické platformy pro biopaliva je zajištěn rozvoj ekologického zemědělství,
produkce biopotravin a biopaliv, a to zlepšením spolupráce a informovanosti mezi
jednotlivými aktéry daného sektoru, s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího využití
vynakládaných prostředků a rychlé implementace dosažených výsledků do praxe.
13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti
českého potravinářského průmyslu
Účel: zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti
potravinářských podniků a podniků pro výrobu krmiv na evropském trhu, hlavně
s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků a zabezpečení funkčnosti
a účinnosti jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).
Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 140 mil. Kč,
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení, zavádění nových technologií, zlepšení
a racionalizace postupů zpracování zemědělských produktů, investice ke zlepšování
a monitorování kvality potravinářských výrobků a krmiv, zavádění technologií šetrných
k životnímu prostředí, zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských
výrobků a krmiv u podniků.
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Účel:

částečná kompenzace újmy rybářským subjektům
vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

vzniklé

zajišťováním

Navrhovaný rozsah finančních prostředků: 70 mil. Kč,
dotace do hospodářského výsledku.
Forma: národní podpora – dotace.
Důvody podpory:
Rybářské subjekty v České republice zajišťují na rybnících vedle produkce ryb rovněž řadu
funkcí ve veřejném zájmu a plní rovněž rozhodnutí vodoprávních úřadů a orgánů ochrany
přírody. V důsledku těchto aktivit dochází k vícenákladům nebo k omezení produkce ryb na
rybnících. Z celkového objemu čerpaných dotací činily v posledním roce čerpání podpory
dotace na nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou 58 %, na
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funkce související s nařízenou péčí o životní prostředí 35 % a na funkce zajišťované péčí
o rybniční fond ve veřejném zájmu 7 %.
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Přehled dotačních programů a finančních prostředků určených
na dotace do hospodářského výsledku a dotace na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku v tis. Kč
pro rok 2014

rok 2014
Kód
prog.

1.D.
1.I.
1.R.
2.A.
3.
5.
6.
8.
9.
10.D.
10.E.
13.
15.

Název programu

Podpora včelařství
Podpora vybudování kapkové závlahy
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov
Genetické zdroje
Nákazový fond
Poradenství a vzdělávání
Podpora evropské integrace nevládních organizací
Podpora technologických platforem v působnosti
rezortu MZe
Podpora zpracování zemědělských produktů
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Celkem
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dotace
k hospodář.
výsledku
v tis. Kč
(neinvestiční)

dotace na
pořízení
dlouhodob.
hmotného
majetku
v tis. Kč
(kapitálové
výdaje)

80 000
20 000
60 000
220 000
122 000
30 000
70 000
621 333
69 500
14 000
14 000

500

140 000
70 000
1 310 833

220 500

