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PROGRAM PRACOVNÍ SKUPINY

Leden–březen 2021: pracovní skupiny pro Strategický plán SZP
Cíl: - detailní technická diskuse k nastavení podmínek

- dohoda na národní úrovni, aby mohlo být zahájeno 
vyjednávání Strategického plánu ČR s EK 

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

DISKUZE



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

V roce 2021 je připravováno ještě jedno kolo příjmu žádostí pro operaci 6.1.1 Zahájení 

činnosti mladých zemědělců (15. 6. -13. 7. 2021, alokace 200 mil. Kč).

Žádosti o dotace pro nové navazující intervence budou přijímány až pro nové 

programové období, v závislosti na schválení Strategického plánu SZP pravděpodobně 

od roku 2023.



CO JE SPOLEČNÉ PRO OBĚ INTERVENCE

Specifický cíl G – získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech

Intervence navazují na opatření, která byla podporována v rámci Programu rozvoje 
venkova i v přímých platbách.

Obecné a specifické podmínky intervencí budou upřesněny v Pravidlech / nařízeních 
vlády, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace.

Povinnost jednotné definice žadatele.



ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO 
ZEMĚDĚLCE

II. PILÍŘ

NÁVRH INTERVENCE



ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

Intervence řeší potřebu přilákat a udržet mladé zemědělce v sektoru a usnadnit jim

začátky podnikání.

Způsobilí příjemci

Mladí začínající zemědělci ve věku 18-40 let, kteří:

Dosáhli minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji doplní

Zahajují zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku

Podpora bude poskytována jako jednorázová částka na realizaci podnikatelského plánu,

vyplacená po schválení 2letého podnikatelského plánu.

2 sazby podpory:

1 500 000 Kč (cca 58 tis. EUR) = základní sazba

2 300 000 Kč (cca 78 tis. EUR) = navýšená sazba v případě, že předmětem PP bude

zpracování vlastní produkce



ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

Způsobilé výdaje: obecný charakter návazně na operaci 6.1.1 – zemědělské stavby, pořízení 
speciálních mobilních strojů a technologií, výdaje pro zpracování vlastní produkce, uvádění 
produktů na trh, nákup zemědělských nemovitostí.

Návrh podmínek intervence:

• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

• Žadatelem je mikro nebo malý podnik.

• Zahájení činnosti je situace, kdy žadatel není déle než 24 měsíců před podáním ŽOD 
evidován jako zemědělský podnikatel (vztahuje se i na fyzickou osobu, která plní funkci 
statutárního orgánu v právnické osobě).

• V případě, že je žadatelem právnická osoba, plní v ní mladý zemědělec funkci statutárního 
orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %.

• Podnikatelský plán obsahuje min. popis počáteční situace, milníky a cíle rozvoje činnosti 
zemědělského podniku, vč. plánované dosažené standardní produkce.



ZALOŽENÍ ČINNOSTI MLADÉHO 
ZEMĚDĚLCE

Připomínky ke strategickému plánu:

Navýšit sazby dotace na 70 a 100 tis. EUR.

Nastavit konkrétní podmínky, za kterých bude poskytnuta 
vyšší sazba podpory (např. min. výše tržeb ze zpracování).

Zrušit požadavek na min. zemědělskou kvalifikaci.

Minimalizovat podmínky pro poskytnutí dotace.



DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO 
MLADÉ ZEMĚDĚLCE

I. PILÍŘ

NÁVRH INTERVENCE



DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Způsobilí příjemci

Mladí začínající zemědělci ve věku 18-40 let, kteří:

Dosáhli minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji doplní

Zahajují zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku

Obecné podmínky platby

zemědělský podnikatel, skutečný zemědělec

splnění podmínek pro BISS (minimální výměra, obhospodařování, plnění CC)

maximální délka období, po které lze platbu poskytovat

maximální počet hektarů, které lze jednomu žadateli zaplatit

Návrh Mze:

Délka poskytování platby 5 let - k diskuzi

Maximální výměra 90 ha anebo méně - k diskuzi



DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Rozpočet:

na podporu cíle G - Získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech - nutno vymezit 2 % z celkové obálky na přímé platby

= cca 17 mil. € ročně (cca 450 mil. Kč)

návrhy v Trialogu 3 – 4 %

Možnosti využití:

A) vše v rámci I. pilíře

B) část v rámci I. pilíře a část v rámci II. pilíře

C) vše v rámci II. pilíře



DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Rozpočet – varianta A = vše v rámci I. pilíře

cca 17 mil. € ročně / cca 450 mil. Kč

výrazné navýšení sazby

v zájmu eliminace účelového požádání navrhujeme do diskuse:

možnou úpravu maximální výměry

+

možné provázání se způsobilosti ve II. pilíři

SWOT: zásadní problém mladých začínajících zemědělců = přístup k půdě



DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Rozpočet – varianta B = I. pilíř 0,5 % / II. pilíř 1,5 %

cca 4,3 mil. €, tedy cca 113 mil. Kč

vycházíme z předpokladu poklesu počtu příjemců - nově podmínka kvalifikace

Další faktory zásadní pro sazbu:

maximální hektarová výměra: aktuálně 90 ha / průměrně cca 23 ha

rozdíl v počtu žadatelů

rozdíl v počtu deklarovaných hektarů

úprava délky období, po které lze platbu poskytovat



DĚKUJEME

ZA POZORNOST

DISKUZE
Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídicí orgán PRV

(josef.tabery@mze.cz)

Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka Odboru přímých plateb

(katerina. belinova@mze.cz)


