
Možnosti podpor pro pěstitele luskovin 
a zpracovatele luštěnin v rámci SZP

Ministerstvo zemědělství



2015
sazby Kč/ha:

• SAPS 3 543 
• Greening 1 943
• Mladý zemědělec 885

Nový systém přímých plateb od 2015
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Podpory  p ř í m ý c h   p l a t e b  
pro pěstitele luskovin

• SAPS – jednotná platba na plochu

• VCS – dobrovolná podpora vázaná na produkci:

• Bílkovinné plodiny

• Zeleninové druhy s vysokou pracností (hrách zahradní, 
fazol zahradní)

• Greening – možnost plnění povinnosti EFA prostřednictvím 

N-vázajících plodin
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Rozdělení obálky ve výši 3,46 mld. Kč a sazeb 
na citlivé sektory (VCS) pro rok 2015

Sektor Částky v mil. 
EUR

Částky v mil. 
Kč

Sazby

(EUR/jedn.)

Sazby

(Kč/jedn.)

Škrobové brambory 3,15 85,59 633,24 17 215,79

Chmel 3,15 85,59 638,42 17 356,73

Ovoce velmi vysoká pracnost 2,65 71,98 505,17 13 734,02

Ovoce vysoká pracnost 1,06 28,71 349,14 9 491,99

Zelenina velmi vysoká pracnost 3,19 86,86 484,93 13 183,82

Zelenina vysoká pracnost 0,51 13,84 134,71 3 662,37

Konzumní brambory 1,85 50,35 199,06 5 411,71

Cukrová řepa 16,67 453,12 289,63 7 874,13

Bílkovinné plodiny 16,90 459,38 136,50 3 711,07

Masná telata 24,35 661,91 367,89 10 001,78

Dojnice 50,42 1 370,72 135,31 3 678,77

Ovce a kozy 2,84 77,33 135,00 3 670,30
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VCS pro bílkovinné plodiny
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Bílkovinné plodiny 2015 2016

Celkový počet 
příjemců

2 732 3 379

Podpořená plocha 
(v ha)

118 926 140 322



EFA - plocha využívaná v ekologickém zájmu

• od výměry orné půdy 15 ha a více

• povinnost vyčlenit alespoň 5 % výměry orné půdy jako EFA

• stanoven seznam EFA prvků, ze kterého zemědělci vybírají 
dle své volby
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EFA – přehled využití v roce 2016



EFA - plochy s plodinami, které vážou dusík
• založeny výsevem způsobilých plodin: cizrna, čočka, fazol, hrách (včetně 

pelušky), sója, jetel, komonice, lupina, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, 
bob, vičenec

• rozšíření seznamu o nové plodiny: čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, 
pískavice, ptačí noha, tolice

• pěstovány buď samostatně, nebo ve směsích 
• podíl dusík vázající plodiny ve směsi > 50 %

• od 1. června do 15. července nutno zajistit pokryv nebo prokazatelný 
výskyt posklizňových zbytků 

• po sklizni jednoletých nebo zapravení porostu víceletých plodin do 31. 
října založit porost ozimé plodiny
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Program rozvoje venkova ČR na období 
2014 – 2020 

 Nejbližší příjem žádostí o dotaci - 3. kolo příjmu žádostí

11. říjen 2016 od 8:00 – 31. říjen 2016 do 13:00 

* Uvedené alokace se budou ještě navyšovat o prostředky 
zbývající z 1. kola příjmu žádostí 

operace Alokace pro 3. kolo

4.1.1 Investice do zemědělských podniků * 2,55 mld. Kč

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů * 756 mil. Kč

16.2.2. Potravinářské Inovace * 547 mil. Kč

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74,9 mil. Kč

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46,3 mil. Kč



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Příjemce dotace:   zemědělský podnikatel; skupina zemědělců – 
subjekt vlastněný zemědělskými prvovýrobci, který zajišťuje pro své 
vlastníky zemědělský odbyt a služby

Na co lze dotaci žádat: výstavba a rekonstrukce zemědělských 
staveb zejména skladů pro skladování zemědělských produktů 
bezprostředně navazující na sklizeň, pořízení sklizňových  technologií 
a technologií skladování před zpracováním, pořízení mobilních strojů

Míra dotace: základní míra je 40% s možností navýšení o 10% pro 
mladé začínající zemědělce a pro žadatele hospodařící ve 
znevýhodněných (LFA) oblastech. Maximálně 60%. 

Pěstitelé luskovin jsou významně bodově zvýhodněni.



Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů

Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo 
surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv. 

Na co lze dotaci žádat: pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 
výrobků, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, technologie 
pro skladování při a po zpracování suroviny, skladování výrobků 
a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou 
odpadních vod, technologie pro zvyšování a monitorování kvality 
produktů, výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, 
stánky,  prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod. 
a také zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu

Míra dotace:  40%

Zpracovatelé luštěnin jsou významně bodově zvýhodněni.



Operace 16.2.2  Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií při zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh
Příjemce dotace: Uskupení sestávající minimálně z jednoho výrobce 
potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce 
krmiv a minimálně jedné výzkumné instituce, 
nebo může žadatelem být jen výrobce potravin nebo surovin 
určených pro lidskou spotřebu, či výrobce krmiv za podmínky, že má 
vlastní výzkumné kapacity. 
Na co lze dotaci žádat: Provozní náklady spolupráce při vývoji a 
aplikaci nových produktů, postupů a technologií a dále přímé 
investiční náklady související s výrobou inovativních produktů a se 
zavedením do praxe inovativních produktů, postupů a technologií, 
které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí nebo 
vlastního výzkumu žadatele/příjemce dotace 
Míra dotace:  50% (je stanoven povinný rozsah výdajů na výzkum a 
vývoj podle velikosti projektu)

Zpracovatelé luštěnin jsou významně bodově zvýhodněni.



Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Příjemce dotace: Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, 
které se sdruží jako společníci do společnosti dle § 2716 nového 
občanského zákoníku. Mohou to být zemědělští podnikatelé, kteří 
splňují definici mikropodniku nebo výrobci potravin nebo surovin 
určených pro lidskou spotřebu, kteří splňují definici mikropodniku.

Na co lze dotaci žádat: Výdaje na spolupráci - vypracování 
podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem a dále 
přímé investiční náklady spojené s projektem, jako je např. společné 
pořízení zemědělských či potravinářských strojů, zemědělských či 
potravinářských technologií, výstavba, modernizace a rekonstrukce 
společně využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb 

Míra dotace:  45 %

Zpracovatelé luštěnin jsou bodově zvýhodněni.



Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce 
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů

Příjemce dotace: Uskupení minimálně dvou subjektů. 
Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení 
jsou: 
•Zemědělský podnikatel (MSP) 
•Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (MSP) 
•Obec nebo dobrovolný svazek obcí 
•Nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo 
zpracovatele potravin

Na co lze dotaci žádat: Výdaje na spolupráci: vypracování 
podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem a náklady 
na propagační činnosti KDŘ nebo místního trhu (náklady spojené s 
propagací v médiích, náklady na tisk letáků, plakátů, reklamní tabule)



Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce 
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů
Přímé investiční náklady spojené s projektem, jako např. společné 
pořízení strojů, technologie, zařízení a vybavení související s 
projektem ( vybavení prodejny, pořízení prodejního stánku, vybavení 
tržiště, investice do technologie na úpravu produktů k prodeji, 
investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, 
společná pojízdná prodejna) 
-dále nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti 
s provozováním KDŘ či místního trhu 
-a také  investiční náklady na pořízení e-shopu v souvislosti s 
projektem (pořízení počítačového hardware a software)

Míra dotace:  
-   Výdaje na spolupráci 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
- Přímé výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním 
podnikatelského plánu spolupráce - Velké podniky - 25 % způsobilých 
výdajů; Střední podniky - 35 % způsobilých výdajů; Malé podniky - 45 
% způsobilých výdajů 



Program rozvoje venkova ČR na období 
2014 – 2020 

další příjem žádostí o dotaci - 4. kolo příjmu žádostí

Jaro 2017

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů postupů a 
technologií v zemědělské prvovýrobě (zemědělské 
inovace)



Děkuji za pozornost.

Další informace:

www.eagri.cz

www.szif.cz

Legislativa, metodiky, formuláře, odpovědi na dotazy


