
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny MV PRV k preferen čním kritériím pro 
operace 4.2.1 Zpracování a uvád ění na trh zem ědělských produkt ů a 
16.2.2 Podpora vývoje nových produkt ů, postup ů a technologií p ři 
zpracování produkt ů a jejich uvád ění na trh (dále jen PS)  
 
Místo: Ministerstvo zemědělství, místnost č. 400 
Datum konání: 19. 4. 2016 
 

Přítomní:  

Řídicí orgán PRV: Ing. Tabery, Ing. Veningerová, Ing. Pospíšilová, Ing. Říhová 
Ministerstvo zemědělství: Ing. Prečanová, Ing. Michalíková, Ing. Musilová  
SZIF: Ing. Anton, Ing. Hadačová, Ing. Salačová, Ing. Myslíková, Ing. Bílá, Ing. Nováková 
Zemědělský výbor PS OČR: p. Groh  
Potravinářská komora: Ing. Koberna, Ing. Suchan  
Agrární komora: Ing. Záhorka 
Společnost mladých agrárníků: Ing. Němec 
ASZ: Ing. Petr 
ČMSZP: Ing. Novopacký 
Česká biskupská konference: pí Schönherrová 
Svaz chovatelů českého strakatého skotu: p. Pisk 
Svaz měst a obcí ČR: Mgr. Kořínková 
Sektor citlivých komodit: Ing. Ludvík 

 

1) Cíl pracovního jednání  
 
Projednat návrh preferenčních kritérií v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 
v operaci 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich 
uvádění na trh na 3. kolo příjmu žádostí 

  
2) Výsledky jednání 

 
Na začátku jednání ředitel odboru Řídicí orgán PRV přivítal členy PS a seznámil je s hlavními změnami 
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020 (dále jen Pravidla). Nejdříve byly představeny změny podmínek operace 4.2.1 a 
následovaly připomínky a podněty členů PS ke změnám preferenčních kritérií (dále jen PK) této operace. 
Navazovalo seznámení členů PS s návrhem změn PK u operace 16.2.2 a diskuze k nim. 
 
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 
Hlavní změny v podmínkách operace 4.2.1: 
 

• Navýšení podílu z příjmů ze zemědělské prvovýroby v záměru a) z 30 % na 45 %, 
• v rámci způsobilých výdajů zrušen marketing, 
• doplnění maximálních limitních částek u některých způsobilých výdajů (v současnosti zpracovává 

VÚPP), 
• nové PK u záměru b) „Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let“, 
• odstraněno preferenční kritérium „Předmětem projektu je výroba mouky a/nebo škrobu 

z bezlepkových obilovin, sóji a/nebo amarantu“, 
• rozšířeno PK „Předmětem projektu je zpracování“ o komoditu „krmivo“, 



 

 

• doplněna další kategorie do PK „Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z 
celkových příjmů“ o 35 – 45 %, 

• Zvýšení počtu let z 3 let na 5 let u PK „Žadatel podniká alespoň 5 let v zemědělství nebo v 
potravinářství.“ 

 
 
Výsledky jednání: 

 
� Úprava PK č. 7 (záměr a) a b): Předmětem projektu je zpracování: mléka, masa, ovoce/zeleniny, 

chmele, moštových hroznů a krmiva.  
- Navýšení bodového ohodnocení u PK 7.3 
- Konkretizovat krmiva  
Odůvodnění: Na základě hlasování PS bylo srovnáno bodové ohodnocení za zpracování 
ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (původně za 20 bodů) na úroveň bodového ohodnocení 
za zpracování masa, tedy na 25 bodů.  
Potřeba konkretizovat, že se jedná pouze o krmiva pro hospodářská zvířata, byla schválena. 
 

� Úprava PK č. 9 (záměr a) a b): Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA 
u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným 
zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal 
ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina roku. 
Odůvodnění: Na základě připomínky zástupkyně společnosti Pro-bio tlumočené prostřednictvím 
oddělení ekologického zemědělství MZe a jednání Porady vedení MZe bude přidáno do PK č. 9 
možnost udělení bodů za získání ocenění v soutěži Česká biopotravina roku. 
 

� PK č. 17 (záměr b): Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 letech. Žádost o 
prokázání historie vývozu zemědělsko-potravinářských produktů nejen do zemí mimo EU, ale i 
v rámci EU.  
Potravinářská komora požádala o možnost zahrnout do preference i vývoz i do zemí EU. 
Odůvodnění: Odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe informoval, že obchod v rámci EU není 
ve své podstatě exportem a importem, jelikož se jedná o vnitřní trh EU. Proexportní aktivity jsou 
proto mířeny pouze do zemí mimo EU, a to v kontextu Exportní strategie schválené vládou na roky 
2012 – 2020. Z tohoto důvodu bude ponecháno toto PK v nezměněné formě.  
 

� PK č. 18 (záměr b): Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách s podporou MZe. 
Společnost mladých agrárníků požádala o snížení počtu akcí v rámci účasti zástupce podniku na 
veletrhu či výstavě v zahraničí podporovaných MZe, případně projektech ekonomické diplomacie 
pořádané ve spolupráci MZV a MZe v posledních 3 kalendářních letech z minimálně 2 akcí na 
minimálně 1 akci z důvodu, že by na toto kritérium dosáhlo více žadatelů a více by je to motivovalo 
k účasti na těchto akcích. 
Odůvodnění: Odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe sdělil, že účast na min. 2 akcích 
v posledních 3 letech je přiměřená. Z tohoto důvodu bude ponecháno toto PK v nezměněné formě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich 
uvádění na trh 
 
Hlavní změny Pravidel operace 16.2.2: 
  

• Rozšířeno PK „Předmětem projektu je zpracování“ o komoditu „krmivo“, 
• doplněna další kategorie do PK „Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z 

celkových příjmů“ o 35 – 45 %. 
 

Výsledky jednání: 
 

� Úprava PK č. 2: Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých 
výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným 
označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění 
Regionální potravina nebo Česká biopotravina roku. 
Odůvodnění: Na základě připomínky zástupkyně společnosti Pro-bio tlumočené prostřednictvím 
oddělení ekologického zemědělství MZe a jednání Porady vedení MZe bude přidáno do PK č. 9 
možnost udělení bodů za získání ocenění v soutěži Česká biopotravina roku. 

 
 
3) Závěr 
 

Znění preferenčních kritérií, které bylo pracovní skupinou MV PRV schváleno, bude předloženo 
členům MV PRV jako doporučení. Členové pracovní skupiny zašlou své připomínky k zápisu 
nejpozději do 3. května 2016. 

 


