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1. ÚVOD
Příručka slouží žadatelům jako průvodce při vyplňování Žádostí a jejich příloh. Podává
základní informace o schválení operačního programu a poskytnutí finanční podpory subjektům
uznaným za organizaci producentů pro ovoce a zeleninu.
Podrobné informace o uznání, činnosti a povinnostech organizace producentů nebo
nadnárodní

organizace

producentů

jsou

uvedeny

v příručce

„UZNÁNÍ

ORGANIZACE

PRODUCENTŮ V ODVĚTVÍ OVOCE A ZELENINY“. Ke stažení na SZIF poskytuje / Společná
organizace trhů / Rostlinná výroba / Ovoce a zelenina / Uznání organizací producentů
a sdružení organizací producentů / Ke stažení – Příručka.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2.1 Legislativa EU


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS)
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění (dále jen „NEPR
1308/2013“)



Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce
a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených
odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném
znění (dále jen „NK 2017/891“)



Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 pokud jde o odvětví
ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění (dále jen
„NK 2017/892“)



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, v platném znění (dále jen „NEPR
2018/1046“)
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220, kterým se stanoví určitá
přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021
a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU)
č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým
se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory
v letech 2021 a 2022

2.2 Legislativa ČR


Nařízení vlády č. 318/2008 Sb. o provádění některých opatření společné organizace
trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 318/2008“)



Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 256/2000“)



Zákon 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2.3 Základní pojmy
2.3.1 ORGANIZACE PRODUCENTŮ V ODVĚTVÍ OVOCE A ZELENINY
Organizace producentů (dále jen „OP“) je právnická osoba právní formy družstvo nebo
společnost s ručením omezeným, která je založena a ovládána producenty v odvětví
ovoce a zeleniny dle § 2 odst. 1 NV 318/2008 v souladu s čl. 152

a čl. 154 NEPR

1308/2013.
2.3.2 OPERAČNÍ PROGRAM
Operační program je strukturovaný finanční plán sestavený organizací producentů
a předkládaný

Státnímu

ke

Na

schválení.

zemědělskému

základě

následného

intervenčnímu
naplňování

fondu

cílů

(dále

a opatření

jen

„Fond“)

stanovených

v operačním programu je organizaci producentů vyplácena finanční podpora.
Operační program může trvat 3, 4 nebo maximálně 5 kalendářních let dle výběru
organizace producentů (žadatele o podporu) v souladu s čl. 33 odst. 1 NEPR 1308/2013.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 „Operační programy, jejichž
prodloužení v souladu s nejvýše pětiletou dobou trvání má být schváleno po 29. prosinci
2020, mohou být prodlouženy pouze do 31. prosince 2022.
Odchylně od uvedeného odstavce jsou nové operační programy, které se schválí
po 29. prosinci 2020, nejvýše tříleté.“
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Po skončení programu může organizace producentů požádat o schválení nového
operačního programu.
Operační programy dle čl. 4 NK 2017/892 obsahují:
a) popis výchozí situace, založený podle potřeby na ukazatelích výchozího stavu
uvedených v NK 2017/892 tabulce 4.1 přílohy II,
b) cíle programu se zřetelem na prognózy produkce a odbytu a vysvětlení, jak
program hodlá přispívat k cílům vnitrostátní strategie a jak je s nimi v souladu,
včetně jeho vyváženosti z hlediska činností. Charakteristika cílů vyznačuje
měřitelné cíle, aby se usnadnilo sledování postupně dosahovaného pokroku
při provádění programu,
c) navržená opatření, včetně opatření pro předcházení krizím a jejich řešení,
d) dobu trvání programu,
e) metodu výpočtu a výši finančních prostředků, postup při financování provozního
fondu, informace nutné k odůvodnění rozdílů ve výši příspěvků, rozpočet a časový
rozvrh pro činnosti pro každý rok provádění operačního programu.
Operační programy nezahrnují dle čl. 31 odst. 1 NK 2017/891 akce ani výdaje uvedené
v příloze II tohoto nařízení.
Operační programy musí sledovat alespoň dva z cílů stanovených v čl. 152 odst. 1
písm. c) NEPR 1308/2013 nebo dva z následujících cílů uvedených čl. 33 NEPR
1308/2013:
a) plánování

produkce,

včetně

prognózy

a

následného

sledování

produkce

a spotřeby;
b) zlepšování jakosti produktů v čerstvém i zpracovaném stavu;
c) zvyšování obchodní hodnoty produktů;
d) propagace produktů v čerstvém i zpracovaném stavu;
e) environmentální opatření zejména v oblasti vodního hospodářství a metody
produkce šetrné k životnímu prostředí, včetně ekologického zemědělství;
f) předcházení krizím a jejich řešení, včetně poskytování odborného vedení ostatním
organizacím

producentů,

sdružením

organizací

producentů,

seskupením

producentů nebo jednotlivým producentům.
Žadatel v operačním programu stanoví konkrétní opatření a akce, jejichž realizací bude
výše uvedené cíle naplňovat.
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2.3.3 VNITROSTÁTNÍ STRATEGIE ČR
Vnitrostátní strategie ČR je dokument, který stanovuje směr a zaměření operačních
programů organizací producentů podle specifických podmínek odvětví v ČR. Kromě
analýzy sektoru ovoce a zeleniny upravuje cíle a strukturu operačního programu.
V zájmu zajištění přiměřené míry čerpání podpor mezi jednotlivými opatřeními
operačního programu je stanoven maximální limit čerpání výdajových položek v rámci
daného operačního programu jednotlivých OP podle typu opatření:
Opatření

Max. limit čerpání

č. 1 – Plánování produkce

Do 60 % celkových výdajů organizace producentů

č. 2 – Kvalita produkce

Do 60 % celkových výdajů organizace producentů

č. 3 – Odbyt produkce

Do 60 % celkových výdajů organizace producentů

č. 4 – Vzdělávání

Do 60 % celkových výdajů organizace producentů

č. 5 – Předcházení krizím a jejich
řešení

Do 33 % celkových výdajů organizace producentů

z toho: opětovná výsadba
po vyklučení (dle čl. 33
odst. 3 NEPR 1308/2013)
č. 6 – Environmentální opatření
(dle čl. 33 odst. 3 NEPR
1308/2013 a vnitrostátního
rámce)

Do 20 % celkových výdajů organizace producentů

Minimálně 2 opatření nebo min. 10 % z celkových
výdajů organizace producentů

Maximální podíly v % se vztahují na čerpání výdajových položek v rámci celého
operačního programu, tj. na celou dobu trvání operačního programu, a ne na jednotlivé
roky operačního programu.
Seznam environmentálních opatření, které organizace producentů může zahrnout
do svého operačního programu dle čl. 33 NEPR 1308/2013, je uveden v příloze č. 1
NV 318/2008 „Seznam environmentálních opatření“. Podmínky uplatnění výdajů v rámci
environmentálních opatření jsou uvedeny v § 8 odst. 5 NV 318/2008.
Vnitrostátní strategie stanovuje maximální limity čerpání režijních a osobních nákladů
na každý rok schváleného operačního programu:
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Opatření/akce

Max. limit čerpání

Režijní náklady
do 2 % schváleného provozního fondu OP,
podle bodu 2 písm. a) přílohy III nařízení
maximálně do výše 180 000 EUR
Komise (EU) 2017/891
Osobní náklady
podle bodu 2 písm. b) přílohy III nařízení do 20 % schváleného provozního fondu OP
Komise (EU) 2017/891

Vnitrostátní strategie je k dispozici na www.eagri.cz, v záložce Rozcestník eAGRI
>Potraviny > Potravinářské výrobky > Ovoce a Zelenina > Aktuality > Vnitrostátní
strategie. Ke stažení zde.

2.3.4 PROVOZNÍ FOND
Provozní fond je bankovní účet, který lze využít pouze k financování operačních
programů schválených Fondem. OP z něj hradí pouze výdaje, které jsou vynaloženy
v rámci operačního programu a které předkládá Fondu k proplacení v rámci žádosti
o podporu.
Provozní fond je financován (čl. 32 NEPR 1308/2013):
a) z finančních příspěvků členů nebo samotné organizace producentů
b) z finanční podpory Unie.
Doklad o zřízení provozního fondu OP předkládá ke každé žádosti o schválení nového
operačního programu.
OP mohou mít pouze 1 provozní fond.
2.3.5 ZÁSADY HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČINNOSTI
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 kapitoly 7 čl. 33
odst. 1 musí být finanční prostředky vynaloženy v souladu se zásadou řádného
finančního řízení, a jsou tudíž čerpány podle těchto zásad:
a) zásady hospodárnosti, která vyžaduje, aby zdroje Unie byly dány k dispozici
ve správnou dobu, v dostatečném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější
cenu
Hospodárnost lze chápat jako minimalizaci nákladů na zdroje použité k dosažení
plánovaných cílů nebo výstupů při zohlednění požadované kvality.
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b) zásady efektivnosti, která se týká dosažení co nejlepšího vztahu mezi použitými
zdroji, provedenými činnostmi a dosažením výsledků
c) zásady účinnosti, která

se týká

rozsahu, v jakém bylo prostřednictvím

provedených činností dosaženo sledovaných cílů.

2.3.6 PRŮKAZNÉ FOTOGRAFIE
Požadavky na parametry průkazné fotografie
1. Minimální rozlišení průkazné fotografie je přibližně 2560 x 1920, což je 5 Mpixelů
(lze ověřit ve funkci nastavení fotoaparátu nebo ve vlastnostech/detailu fotografie
v galerii).
2. Průkazné fotografie musí být ostré, jasné/kontrastní.
musí být text čitelný.

V případě zachycení textu

3. V nastavení mobilního telefonu musí být nastavena automatická synchronizace data
a času ze sítě mobilního operátora.
4. Zmenšování velikosti souboru nebo jiné pozměňování a úpravy průkazné fotografie
nejsou přípustné.
5. Průkazná fotografie bude pořízena v období, které bude aktuální po obdržení výzvy
ze strany SZIF.
Instrukce k pořízení průkazné fotografie
1. Povolit v nastavení mobilního telefonu převzetí polohových dat ze signálu GPS, např.
„Přístup k poloze, Umístění, Informace o poloze“ (přesnost polohy lze u některých
zařízení zvýšit dodatečným použitím Wi-Fi nebo mobilní sítě).
Standardně používaný symbol pro polohová data GPS v mobilních telefonech
2. Funkci s tímto symbolem je možné nalézt u většiny mobilních telefonů přetažením
obrazovky ze shora dolů v základní poloze po odemčení telefonu.
3. Povolit ve funkci pro nastavení fotoaparátu lokaci pro zobrazení a uložení
polohových dat do vlastností fotografie, např. „Značky polohy, Značky GPS“.
4. Zapnout, pokud již není automaticky zapnutá od výrobce, v galerii fotografií
ve funkci nastavení Informace o poloze.
5. Vyfotit příslušný předmět nebo objekt.
6. Zkontrolovat po vyfocení v galerii u každé fotografie splnění zejména výše
uvedených Požadavků na parametry v bodu 1) a 2) a přítomnost polohových dat,
času, data ve vlastnostech/detailu fotografie.
Zaslání průkazné fotografie
Po pořízení průkazné fotografie přenést tuto fotografii z mobilního telefonu do počítače.
Průkazné fotografie splňující výše uvedené požadavky zaslat na SZIF datovou
Příručka pro žadatele (Schválení operačních programů, podpory dle operačních programů)
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schránkou. Pokud to vyžaduje povaha fotografovaného předmětu nebo objektu
je vhodné vytvořit a zaslat více průkazných fotografií.

2.3.7 ZÁKLADNÍ TERMÍNY
a) Pro žadatele/uznanou OP k doručení dokumentu na Fond:


15. února
Žádost o vyplacení roční podpory na schválený operační program
Žádost o vyplacení zbývající částky podpory na schválený operační program



31. července
Žádost o vyplacení částečné podpory na schválený operační program za 1. pololetí
roku podpory



15. září
Žádost o schválení operačního programu v souladu s čl. 6 odst. 1 NK 2017/892
Sdělení dle čl. 26 NK v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 nebo Sdělení dle čl. 54
prováděcího NK (EU) č. 543/2011
Žádost o změnu operačního programu na následující rok/roky



15. listopadu
Žádost o změnu operačního programu v průběhu roku

b) Pro Fond:


15. října
Vyplatí podporu za předchozí rok po roce provádění operačního programu dle čl. 10
NK 2017/892



15. prosince
Rozhodnutí o schválení/zamítnutí operačního programu v souladu s čl. 33 odst. 2
NK 2017/891
Rozhodnutí o schválení/zamítnutí změny operačního programu v souladu s čl. 33
odst. 2 NK 2017/891
Oznámení o maximální schválené výši finanční podpory pro nadcházející rok
operačního programu dle čl. 26 NK 2017/891.

2.3.8 ZPŮSOBY DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Žadatel doručí podepsanou žádost případně další podání v souladu se způsobem jednání
uvedeným

ve

výpisu

z obchodního

rejstříku

na

centrální

pracoviště

SZIF

prostřednictvím:
-

datové schránky (jn2aiqd)

Příručka pro žadatele (Schválení operačních programů, podpory dle operačních programů)
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-

poštou na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

-

osobně na centrální pracoviště SZIF
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.

V případě podání žádosti učiněné fyzickou nebo právnickou osobou (držitelem datové
schránky) prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsáno, neboť autenticitu
dokumentu zajistí samotný systém datových schránek.
Podpisy na žádosti v listinné podobě nemusí být úředně ověřeny.

3. STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program se skládá z opatření, které jsou stanoveny v Příloze č. 2 NV 318/2008.
Opatření jsou dílčími cíli k dosažení strategického cíle odvětví ovoce a zeleniny.
Opatření svým zaměřením vedou k podpoře rozvoje OP zejména v následujících
oblastech:


zlepšení konkurenceschopnosti a tržní orientace odvětví,



snížení výkyvů v příjmech producentů v důsledku krizí na trhu,



zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,



zachování a ochrana životního prostředí.

Jednotlivá opatření se skládají z akcí, které jsou také stanoveny v Příloze č. 2 NV
318/2008. Akcí se rozumí oblast výdajů, se kterou jsou spojeny činnosti nebo prostředky,
které přispějí k naplnění cíle opatření.

SEZNAM OPATŘENÍ A AKCÍ PRO OPERAČNÍ PROGRAM
S PŘÍKLADY UZNATELNÝCH A NEUZNATELNÝCH VÝDAJŮ
(podle § 8 odst. 7 uvedené v Příloze č. 2 NV 318/2008)

Opatření č. 1 – Plánování produkce
Žadatel

v

opatření

č.

1

uplatňuje

náklady

skutečně

vynaložené podle

zásad

hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti dle NEPR 2018/1046 v rámci následujících akcí
v souladu s Přílohou II a III NK 2017/891:
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1.1. Výdaje spojené s pořízením výpočetní a kancelářské techniky
Příklady uznatelných výdajů:
nákup EET pokladny, notebooků, počítačů, monitorů, kopírek, tiskáren
pro zaměstnance OP využívaných ke sledování produkce a zásob.
1.2. Výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení
Příklady uznatelných výdajů:
nákup programového vybavení (účetní a mzdové programy vč. instalací
a aktualizací), které slouží ke sledování produkce a zásob.
1.3. Osobní náklady v souvislosti s plánováním produkce
Příklady uznatelných výdajů:
osobní náklady vynaložené na zaměstnance OP nebo zaměstnance člena OP,
pokud vykovává činnost za OP, kteří v rámci své pracovní náplně zajišťují
plánování produkce např. odhady produkce, plánování sklizně a koordinace
produkce členů s poptávkou, odhady sklizně u členů, stav zásob ve skladech,
průzkum trhu, plánovaní druhové a odrůdové skladby, příprava podkladů
pro vyúčtování, příjem objednávek, kompletace objednávek, plánování
objednávek, vyhodnocování a tvorba měsíčního inventurního soupisu, řešení
nedostatků v neplnění objednávek.
Příklady neuznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 1:
 mobilní telefony, CD, DVD, flash USB, obaly na CD, kufříky na notebooky,
batohy, herní konzole, myši, kabely, reproduktory
 papír, xerox, obálky, tonery včetně renovací, folie
 servis, údržba a opravy počítačů, antivirová ochrana
 doprava u neinvestičních výdajů
 DPH
 Stravenky
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Opatření č. 2 – Kvalita produkce
Žadatel

u

opatření

č.

2

uplatňuje

náklady

skutečně

vynaložené

podle

zásad

hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti dle NEPR 2018/1046 v rámci následujících akcí
v souladu s Přílohou II a III NK 2017/891:
2.1. Výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy
Příklady uznatelných výdajů:
traktory, rozmetadla, kypřiče, pluhy, zemědělské stroje pro vytváření
záhonů (záhonovače, hrobkovače, hrůbkovače), předseťové kompaktory,
sečky, sazeče, podmítače.
2.2. Výdaje spojené s pořízením technologií pro ošetřování rostlin
Příklady uznatelných výdajů:
traktory, rosiče, postřikovače, plečky, stroj na mechanizovaný řez stromů,
stroje na plašení ptactva, vozíky pro použití ve skleníku, protimrazové koše
bez náplně (palivo), rozmetadla, okopávací zařízení, brány, elektrické nůžky,
pily, vymetače větví, křovinořezy, pokladače textilie.
2.3. Výdaje spojené s pořízením technologií pro sklizeň rostlin
Příklady uznatelných výdajů:
traktory, vyorávače, kombajny pro sklizeň ovoce a zeleniny, sběrače, sklízecí
vozíky do skleníku, sklízecí plošiny, drtiče, valníky, osekávače natě.
2.4. Výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce
k posklizňové úpravě či ke zpracování
Příklady uznatelných výdajů:
traktory, valníky, přívěsy, návěsy, vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky,
chladírenské návěsy, dopravníkové pásy, příjmové vany a kontejnery.
2.5.

Výdaje

spojené

s

pořízením

skleníků

či

foliových

krytů

nebo s vybavením skleníků
Příklady uznatelných výdajů:
nákup prefabrikovaných foliových krytů a skleníků nebo výdaj za pořízení
skleníků či foliových krytů externím dodavatelem.
Prvotní pořízení systému vysokotlaké vodní mlhy pro produkční skleníky,
prvotní pořízení technologie rekuperace pro produkční skleníky, prvotní
pořízení

systému

pěstebního

osvětlení,

prvotní

pořízení

ventilátorů

a výparníků síry.
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Vybavení skleníku – pořízení myčky střechy skleníku, stroje pro čištění
produkčních skleníků po ukončení pěstební sezóny, energetické a black-out
clony, motačky háků.
2.6. Osobní náklady vyplývající z opatření ke zlepšení a udržení vysoké
úrovně jakosti
Příklady uznatelných výdajů:
osobní náklady vynaložené na zaměstnance OP nebo zaměstnance člena OP,
pokud vykovává činnost za OP, kteří v rámci své pracovní náplně zajišťují
zlepšení a udržení vysoké úrovně jakosti, např. poradenství v oblasti kvality
monitorování chorob a škůdců na porostech a jejich řešení problematiky,
kontrola parametrů kvality produkce, kontrola hnojiv a přípravků na ochranu
rostlin, zavádění, evidence a kontrola certifikace, zavedení značky IPZ,
kontrola kvality jednotlivých dodávek, plány ochrany rostlin.
2.7. Výdaje spojené s pořízením přepravních zařízení udržujících kvalitu
produkce
Příklady uznatelných výdajů:
chladírenské návěsy, velkoobjemové bedny (např. big box, palbox,
boxpalety apod.) a přepravky pro opětovné použití.
2.8. Výdaje spojené s budováním systémů síťových a foliových krytů
Příklady uznatelných výdajů:
výdaj na jednotlivé části k vlastnímu vybudování síťových a foliových krytů
(síť, fólie, konstrukce), stroje související

s budováním mini

tunelů

(pokladač, vytahovač a rovnač drátů, pokladač fólie na tunely)
2.9. Výdaje

spojené

s

pořízením

zařízení

a

strojního

vybavení

k monitoringu kvality produkce
Příklady uznatelných výdajů:
čidla, teploměry, linky na třídění a monitoring, vážní zařízení k třídící lince.
2.10. Výdaje spojené s pořízením zařízení zvyšujících hygienu a kvalitu
skladovacích prostor
Příklady uznatelných výdajů:
zvlhčovače, generátory ozónu, vysokotlaké mycí stroje, technologie
Smartfresh a zařízení, které přímo ovlivňuje kvalitu produkce.
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2.11. Výdaje spojené s pořízením technologií prodlužující trvanlivost
produkce
Příklady uznatelných výdajů:
technologie Smartfresh.
2.12. Výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů
Příklady uznatelných výdajů:
investice spojené s certifikací a bezpečností produktů (např. EUREPGAP,
HACCP, GLOBALGAP apod.), laboratorní rozbory na rezidua např. pesticidů,
dusičnanů, těžkých kovů, dozorové audity, certifikační audity, certifikační
kontroly, licenční poplatky.
2.13. Výdaje

spojené

s roubováním

rostlin

pro

produkci

ve venkovních/polních i krytých podmínkách, uznatelným výdajem
je rozdíl mezi neroubovanými a roubovanými rostlinami (tzn.
způsobilým výdajem je pouze samotné roubování rostlin)
2.14. Výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení.
Příklady uznatelných výdajů:
software pro řízení klimatu ve skleníku, softwarová navigace pro traktory.
Příklady neuznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 2:
 nákup dopravních prostředků pro distribuci a obchod, servisní prohlídky,
pojištění vozidla
 nákladní vozidlo - tahač
 pohonné hmoty, plyn, energie, úklid
 vodné a stočné
 hnojiva a chemická ošetření vegetace
 doprava je u neinvestičních výdajů považována za nezpůsobilý výdaj
 DPH
 náhradní díly a opravy strojů
 náplň nebo palivo do proti mrazových košů

Příručka pro žadatele (Schválení operačních programů, podpory dle operačních programů)

15 z 54

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Opatření č. 3 – Odbyt produkce
Žadatel

u

opatření

č.

3

uplatňuje

náklady

skutečně

vynaložené

podle

zásad

hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti dle NEPR 2018/1046 v rámci následujících akcí
v souladu s Přílohou II a III NK 2017/891:
3.1. Výdaje spojené s pořízením technologií pro posklizňovou úpravu
produkce
Příklady uznatelných výdajů:
vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky, mycí a desinfekční linky, ořezávače
natí.
3.2. Výdaje spojené s pořízením technologií pro třídění nebo balení
produkce
Příklady uznatelných výdajů:
velkoobjemové bedny (např. big box, palbox, boxpalety apod.), třídící linky,
váhy, balící stroje, etiketovací stroje.
3.3.

Výdaje

spojené

s

úpravou

či

vybudováním

skladovacích

a manipulačních prostor
Příklady uznatelných výdajů:
stavební

práce

související

s budováním

a

rekonstrukcí

skladu

a manipulačních prostor, rampy.
3.4. Výdaje spojené s certifikací procesu řízení
3.5. Nájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná
náhrada výstavby nových skladů
Příklady uznatelných výdajů:
nájemné za skladování.
3.6. Osobní náklady a investice vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně
uvádění zboží na trh
Příklady uznatelných výdajů:
osobní náklady vynaložené na zaměstnance OP nebo zaměstnance člena OP,
pokud vykovává činnost za OP, kteří v rámci své pracovní náplně zajišťují
zlepšení úrovně uvádění zboží na trh, např. plánování prodeje produktů,
propagace produktů, jednání s odběrateli a zástupci řetězců, jednání o typu
balení

s odběrateli,

zajišťování

obchodní

parity,

jednání

s dodavateli

obalových materiálů, příprava grafiky obalů, analýza cen a konkurence,
monitoring trhu.
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3.7. Výdaje spojené s aktivním marketingem
Příklady uznatelných výdajů:
výdaje spojené s výstavní činností (nájem plochy, stavba stánku, potisk
stánku), sociální sítě a média (televizní spot).
Vizuální podoba nesmí obsahovat logo EU a prohlášení „Kampaň financovaná
s podporou Evropské unie“ dle Přílohy III NK 2017/891, ale musí nést logo
OP v případě, že se jedná o propagaci obchodní značky organizace
producentů.
V případě aktivního marketingu v podobě generické reklamy nebo propagace
značek jakosti musí vizuální podoba nést logo EU a prohlášení „Kampaň
financovaná s podporou Evropské unie“.
3.8. Osobní náklady vyplývající z opatření ke zvyšování koncentrace
nabídky
Příklady uznatelných výdajů:
osobní náklady vynaložené na zaměstnance OP nebo zaměstnance člena OP,
pokud vykovává činnost za OP, kteří v rámci své pracovní náplně zajišťují
zvyšování koncentrace nabídky, tj. komunikuje s jednotlivými členy OP,
organizuje soustředění produkce jednotlivých členů a následně komunikuje
s obchodním řetězcem a zajišťuje odbyt této soustředěné produkce
odběrateli (obchodnímu řetězci).
3.9. Výdaje spojené se zvýšením přidané hodnoty produkce
3.10.

Výdaje

spojené

s

propagací

obchodní

značky

organizace

producentů, případně sdružení organizací producentů
Příklady uznatelných výdajů:
propagační letáky a potisk na materiál (tužky, propisky, bloky, tašky,
oblečení, ubrousky, kalendáře, tácky), etikety, minietikety a potisky obalů,
spot na sociální síti a v mediích.
Vizuální podoba nesmí obsahovat logo EU a prohlášení „Kampaň financovaná
s podporou Evropské unie“ dle Přílohy III NK 2017/891, ale musí nést logo
OP.
3.11. Výdaje spojené s propagací správných stravovacích návyků
Příklady uznatelných výdajů:
propagační materiál pro generickou reklamu formou letáků, brožur, spot
na sociální síti a v médiích.
Vizuální podoba musí nést logo EU a prohlášení „Kampaň financovaná
s podporou Evropské unie“, ale nesmí obsahovat logo OP ani člena.
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3.12. Výdaje spojené s propagací značek jakosti
Příklady uznatelných výdajů:
Propagační materiál pro propagaci značek jakosti (Klasa, Regionální
potravina, Česká potravina, Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení
původu a Chráněné zeměpisné označení).
Vizuální podoba musí nést logo EU a prohlášení „Kampaň financovaná
s podporou Evropské unie“, ale nesmí obsahovat logo OP ani člena.
3.13 Výdaje spojené se zpracováním vlastní produkce
Příklady uznatelných výdajů:
stroje pro zpracování produktu uznání, kráječe, sušičky ovoce a zeleniny.
Příklady neuznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 3:
 podlahové mycí stroje
 maloobchodní a spotřební obaly
 nákup nezastavěného pozemku
 doprava a montáž je u neinvestičních výdajů považována za nezpůsobilý výdaj
 DPH

Opatření č. 4 – Vzdělávání školení
Žadatel u opatření č. 4 uplatňuje náklady skutečně vynaložené podle zásad
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti dle nařízení EU 2018/1046 v rámci následujících
akcí v souladu s Přílohou II a III NK 2017/891:
4.1. Výdaje spojené se získáním odborných informací o integrované
produkci a ekologickém zemědělství
Příklady uznatelných výdajů:
náklady na účast člena OP nebo pořádání semináře, školení, exkurze
pro člena OP týkající se odborných informací o integrované produkci
a ekologickém zemědělství (nákladem může být registrační poplatek,
pronájem prostoru, doprava, ubytování, stravné).
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4.2. Výdaje

spojené

se

získáním

odborných

informací

o environmentálních tématech
Příklady uznatelných výdajů:
náklady na účast člena OP nebo pořádání semináře, školení, exkurze
pro člena OP týkající se odborných informací o environmentálních tématech
(nákladem může být registrační poplatek, pronájem prostoru, doprava,
ubytování, stravné).
4.3. Výdaje spojené se získáním odborných informací o kontrole chorob
a škůdců, jakosti produktů
Příklady uznatelných výdajů:
náklady na účast člena OP nebo pořádání semináře, školení, exkurze pro
člena OP týkající se odborných informací o kontrole chorob a škůdců, jakosti
produktů (nákladem může být registrační poplatek, pronájem prostoru,
doprava, ubytování, stravné).
4.4. Výdaje spojené se získáním odborných informací o dohledatelnosti
produktů
Příklady uznatelných výdajů:
náklady na účast člena OP nebo pořádání semináře, školení, exkurze
pro člena OP týkající se odborných informací o dohledatelnosti produktů
(nákladem může být registrační poplatek, pronájem prostoru, doprava,
ubytování, stravné).
4.5. Výdaje spojené se získáním odborných informací o zlepšení a udržení
vysoké kvality produkce
Příklady uznatelných výdajů:
náklady na účast člena OP nebo pořádání semináře, školení, exkurze
pro člena OP týkající se odborných informací o zlepšení a udržení vysoké
kvality produkce (nákladem může být registrační poplatek, pronájem
prostoru, doprava, ubytování, stravné).
4.6. Poradenská činnost k zajištění vysoké kvality produkce
Příklady uznatelných výdajů:
náklady na odborníky poskytující poradenskou činnost související s kvalitou
produkce např. návštěvy specialistů (crop advisor=plodinový poradce),
rozbory a následná doporučení k ochraně a výživě rostlin.
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Příklady neuznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 4:
náklady na zasedání a vzdělávací programy, které se netýkají operačního
programu (např. daňová, účetní a podobná "nezemědělská" školení, semináře
a poradenství)

Opatření č. 5 – Předcházení krizím a jeho řešení
Žadatel

u

opatření

č. 5 uplatňuje

náklady

skutečně

vynaložené

podle

zásad

hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti dle nařízení EU 2018/1046 v rámci následujících
akcí v souladu s Přílohou II a III NK 2017/891:
5.1. Výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí
pomocí podpory pojištění do 80 % za předpokladu, že pojistná
smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh ovoce nebo zeleniny
Příklady uznatelných výdajů:
náklady spojené s pojištěním plodin, pro které je organizace producentů
uznána.
Výpočet uplatňovaného výdaje za pojištění byl proveden následujícím
způsobem:
1. z celkové výše předepsaného a zaplaceného pojistného žadatel
odečte plodiny, pro které není uznán
2. z celkové výše pojištění pro produkty uznání žadatel odečte slevy
poskytované danou pojišťovnou
3. z částky po odečtení slev žadatel odečte podporu od Podpůrného
a garančního rolnického fondu a.s. (dále jen „PGRLF“)
4. výsledkem je výše uznatelného výdaje, na který je možné v souladu
s čl. 34 odst. 1 NEPR č. 1308/2013 čerpat podporu ve výši 50 %
skutečně vynaložených výdajů
5. celková výše pojištění PGRLF a SZIF nesmí překročit 80 % nákladů
na pojistné zaplacené členy OP za pojištění ztrát v důsledku
nepříznivých klimatických jevů v souladu s čl. 51 odst. 2 písm. a) NK
2017/891 nebo
celková výše pojištění PGRLF a SZIF nesmí překročit 50 % nákladů
na pojistné zaplacené členy OP za pojištění ztrát v důsledku
nepříznivých klimatických jevů a ztrát způsobenými chorobami rostlin
nebo napadení škůdci v souladu s čl. 51 odst. 2 písm. a) NK
2017/891.
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5.2. Výdaje spojené s propagací ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny
v době využívání opatření související s předcházením krizí
Příklady uznatelných výdajů:
propagační

materiál

pro

generickou

reklamu,

která

obecně

apeluje

na zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny formou letáků, brožur, spot na sociální
síti a v médiích.
Vizuální podoba musí nést logo EU a prohlášení „Kampaň financovaná
s podporou Evropské unie“, ale nesmí obsahovat logo OP ani člena.
5.3. Výdaje spojené s opětovnou výsadbou sadů s ohledem na povinné
vyklučení ze zdravotních důvodů
Příklady uznatelných výdajů:
certifikovaný výsadbový materiál
5.4. Výdaje spojené se stahováním z trhu, sklízením nezralého ovoce
a zeleniny nebo s jejich nesklízením
Příklady uznatelných výdajů:
ovoce a zelenina stažené z trhu a dodané bezplatně do např. domovů
seniorů, škol, zdravotnických zařízení, produkty stažené z trhu dodané
do zařízení pro nepotravinářské zpracování pro energetické účely s výjimkou
výroby alkoholu nebo zoologických zahrad; ovoce a zelenina sklizená jako
nezralá, pokud období její sklizně trvá déle než jeden měsíc a bylo již sklizeno
více než 70 % komerční produkce;
Příklady neuznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 5:
 náklady spojené s pojištěním plodin, pro které není OP uznána
 výdaje spojené s generickou propagací, která nenese symbol Evropské unie
a prohlášení „Kampaň financovaná s podporou Evropské unie“
 výdaje spojené s propagací obchodní značky OP

Opatření č. 6 – Environmentální opatření
Žadatel

u

opatření

hospodárnosti,

č. 6 uplatňuje

efektivnosti

a

náklady

účinnosti

dle

skutečně
NEPR

vynaložené
2018/1046

podle
na

zásad

následující

environmentální opatření (Příloha č. 1 NV 318/2008 Sb. Seznam environmentálních
opatření podle § 8 odst. 5):
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Environmentální opatření
č.

Název

Druh akce
č.

Popis

1.1.

Nákup mulčovačů, drtičů
větví

Požadavky
Zvýšení obsahu organické hmoty v
půdě a podpora biologického života
v půdě

1.

Zvýšení přirozené
úrodnosti půdy

2.

Protierozní opatření
a opatření k
šetrnému
hospodaření s
vodou v krajině

3.

Zvýšení biodiverzity

3.1.

4.

Ekologické
zemědělství

Výsadby ekologických
4.1.
sadů

Podpora způsobů hospodaření
šetrných k životnímu prostředí,
snížení používání prostředků na
ochranu a hnojení rostlin

Poradenství, školení

Organizace školení k
opatřením Vnitrostátního
rámce ČR sektoru ovoce
5.1.
a zelenina pro operační
programy organizací
producentů

Zvýšit úroveň znalostí producentů o
vybraných opatřeních Vnitrostátního
rámce ČR sektoru ovoce a zelenina
pro operační programy organizací
producentů

Použití biologických
(včetně výživy pro
6.1. predátory), fyzikálních a
mechanických metod
ochrany

Snížení zátěže životního prostředí
způsobené použitím prostředků
chemické ochrany, zajištění
přirozené biodiverzity k podpoře
užitečných organizmů

5.

6.

7.

Podpora
nechemických
metod ochrany

Opatření na
zmírnění
klimatických změn

2.1. Zatravnění sadů

Zamezení eroze na svažitých
pozemcích

Snížení spotřeby vody a snížení
Investice do závlahových
vodní eroze vybudováním kapkové
2.2. zařízení, kromě hlavních
závlahy nebo mikropostřiku o
závlahových zařízení
nejméně 25 %
Introdukce organizmů pro Zvýšení počtu živočichů opylujících
opylování s výjimkou včel rostliny s výjimkou včel

6.2.

Netkané textilie na
pokrytí porostu

Snížení chemické ochrany,
mechanické zabránění náletu
škodlivého hmyzu, snížení eroze

7.1.

Výměna starých
chladicích systémů

Snížení zatížení životního prostředí
(zvýšení účinnosti chladicího
systému) o nejméně 25 %

Tepelná izolace objektů
7.2. pro skladování a
posklizňovou úpravu

Snížení spotřeby energie o nejméně
25 %

Příklady uznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 6:
 6.1.1 – nákup mulčovačů, štěpkovačů, drtičů větví
 6.2.1 – nákup osiva travních směsí
 6.2.2 – mikropostřik, kapková závlaha
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mikropostřik - závlaha s rozvodem závlahové vody rozdělovacím
potrubím

s připojenými

mikropostřikovači

nebo

rozstřikovači,

umožňující závlahu malých ploch


mikropostřikovač -

zařízení, které otáčivým pohybem rozstřikuje

závlahovou vodu do svého bezprostředního okolí. Poloměr dostřiku
bývá od 3 m do 7,5 m, průtok vody do 0,25 m3·h-1 (0,5 m3·h-1),
provozní tlak nad 150 kPa. Zavlažují do kruhu i sektoru


kapková závlaha - lokalizovaná závlaha z rozdělovacího potrubí
o malém průměru, z něhož závlahová voda odkapává o nízké intenzitě
z kapkovačů, průlin, kapilár aj. přímo k zavlažovaným rostlinám

 6.3.1 – pořízení čmeláků a potravy k udržení životaschopnosti nakoupených
čmeláků
 6.4.1 – nákup certifikovaného výsadbového materiálů
 6.5.1 – náklady na školení kombinované s jedním z opatření 1.1, 2.1, 2.2,
3.1, 4.1, 6.1,6.2, 7.1, 7.2
 6.6.1 – feromonové lapače a lepící desky, bioinsekticidní přípravky na bázi
houby Lecanicillium muscarium, Bacillus thuringiensis, výtažek ze semen
rostliny Azadirachta indica, draví roztoči, parazitická vosa, potrava k udržení
životaschopnosti nakoupených predátorů
 6.6.2 – netkané textilie, mulčovací folie, sítě vyrobené na bázi polyetylenu
 6.7.1 – nákup chladicích systémů
 6.7.2 – nákup tepelné izolace pro objekty na skladování a posklizňovou úpravu
produkce
Příklady neuznatelných výdajů v rámci celého opatření č. 6:
 závlahové systémy – pokud se nejedná o kapkovou závlahu nebo mikropostřik
 závlahové nádrže

Opatření č. 7 – Režijní náklady
Režijní náklady se vztahují k provoznímu fondu nebo k provádění operačního programu,
včetně nákladů na řízení a osobních nákladů, zpráv a hodnotících studií, a náklady
na vedení účtů a spravovaní účtů, a to vyplácením standardní paušální částky do výše
2 % schváleného provozního fondu na každý kalendářní rok a maximálně do výše
180 000 EUR.
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4. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU
4.1. Lhůta pro podání Žádosti o schválení operačního programu
Žádost o schválení operačního programu (dále jen „Žádost“) podává žadatel (OP)
do 15. září roku předcházejícímu před prováděním operačního programu v souladu
s čl. 6 odst. 1 NK 2017/892.

4.2. Formulář Žádosti
Žádost podává žadatel (OP) na formuláři vydaném Fondem.
Formulář je k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Společná organizace
trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních podpor
pro organizace producentů > Ke stažení > Formuláře > Žádost o schválení operačního
programu. Ke stažení zde.
V Žádosti žadatel uvede tyto náležitosti (dle čl. 27 NK 2017/891):
 Bod 1.: údaje o žadateli v souladu s obchodními rejstříky
 Bod 2.: číslo účtu provozního fondu
 Bod 3.: doba trvání operačního programu – na základě čl. 10 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 operační programy schválené po 29.
prosinci 2020 mohou být pouze tříleté
 Bod 4.: referenční období a obchodovanou produkci
A) Referenční období může začínat nejdříve 1. ledna třetího roku před rokem, na který
se žádá podpora, a končit nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem,
na který se žádá o podporu, např. pro podporu za rok 2022 může být stanoveno jako
referenční období jeden z roků 2019, 2020 nebo 2021 dle čl. 23 odst. NK 2017/891
a § 8 odst. 10 NV 318/2008.
B) Do hodnoty produkce uvedené na trh lze započítat pouze produkci organizace
producentů a jejich členů, kterou na trh uvedla tato organizace producentů dle čl. 22
odst. 5 NK 2017/891.
 Bod 5.: datum vydání posledního znění platných stanov
 Bod 6.: způsob financování provozního fondu a metodu výpočtu příspěvků
-

uveďte metodu výpočtu a výši finančních příspěvků členů organizace do
provozního fondu

-

uveďte postup financování provozního fondu

-

vysvětlete případnou rozdílnou výši příspěvků jednotlivých členů

 Bod 7.: Cíle programu, popis výchozí situace, navržená opatření a seznam členů
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Požadované informace žadatel vyplní ve formuláři „Příloha č. 7 - Cíle
programu, popis výchozí situace, navržená opatření a seznam členů“
do jednotlivých listů pojmenovaných:
-

Období, hodnoty produkce a cíle operačního programu

-

Popis výchozí situace všech opatření a akcí

-

Popis výchozí situace opatření č. 6 Environmentální opatření

-

Navrhovaná opatření a akce v novém operačním programu

-

Seznam členů, jejich produkce a podíl na kapitálu

Listy „Přehled akcí“ a „Souhrn operačního programu“ slouží jako informativní přehled.
Pro 1. rok operačního programu bude ke každému plánovanému výdaji v rámci akce
předložena „Příloha č. 8 - Vyhodnocení průzkumu trhu a zdůvodnění dodavatele“, která
bude

podložena

3

cenovými

nabídkami

nebo

jinými

písemnými

důkazy

a případnými odůvodněními.
 Bod 8.: údaje o pracovnících, kterým budou v rámci operačního programu propláceny
osobní náklady
 Bod 9.: Povinné přílohy

4.3. Povinné přílohy (Bod 9 Žádosti o Schválení operačního programu)
K Žádosti o schválení operačního programu žadatel přiloží:
1. Přílohu č. 4 – Dodávané produkty uznání
-

žadatel označí křížkem produkty, které jsou předmětem uznání (sloupec x)
a které plánuje uvádět na trh

-

současně uvede členy, kteří budou tyto plánované produkty do organizace
producentů dodávat (sloupec členové)

-

v případě nenalezení produktů v bodě 2a a 2b, vypíše do kolonky k tomu učené,
jejich konkrétní názvy, KN kódy a členy, podle přílohy I, část IX a X „NEPR
1308/2013“ a TARIC CZ Celní správy ČR

-

v případě označení položek v bodě 2c žadatel vypíše do kolonky k tomu učené,
jejich konkrétní názvy, KN kódy a členy, podle přílohy I, část IX a X „NEPR
1308/2013“ a TARIC CZ Celní správy ČR. Ke stažení zde.

Příloha je podkladovou dokumentací, která slouží k vyhodnocení výchozí situace
a prognózy produkce a odbytu v souladu s čl. 4 nařízení EU 2017/892 pro vyhodnocení
obsahu operačního programu při jeho schvalování.
2. Přílohu č. 7 – Cíle programu, popis výchozí situace, navržená opatření a seznam členů
V Příloze č. 7 žadatel vyplní všechny požadované informace do jednotlivých listů:
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List – „Období, hodnoty produkce a cíle operačního programu“


Bod 1.: identifikační číslo žadatele = IČO



Bod 2.: období předchozího nebo končícího programu ke stavu žádosti =
2019 - 2021



Bod 3: období nového operačního programu (pouze 1. - 3. rok)



Bod 4: cíle nového operačního programu – žadatel vybere ANO/NE u cílů,
které má operační program sledovat dle čl. 33 odst. 1 a čl. 152 odst. 1
písm. c) NEPR 1308/2013

List – „Seznam členů, jejich produkce a podíl na kapitálu“


Bod 5.: Aktuální seznam členů OP/NOP


IČO člena



název/jméno člena



hodnota produkce, pro které je OP uznána v Kč – jedná se o hodnotu
produkce, kterou na trh uvedla organizace producentů v souladu
s čl. 22 NK (EU) 2017/891 v kalendářním roce předcházejícím
podání žádosti



podíl na kapitálu v OP – částka, kterou se každý člen podílí
na kapitálu OP všemi vklady a případně i podíly dle stanov
a v souladu s čl. 17 odst. 2 NK (EU) 2017/891 a § 4 NV č. 318/2008
Sb.

List – „Popis výchozí situace všech opatření a akcí“


Bod 6.: období předchozího nebo končícího programu ke stavu žádosti automaticky vyplněno podle bodu 2


rok (např. 2019-2021)



číslo opatření – žadatel vybere č. 1/7



přínos vynaložených výdajů – žadatel podrobně popíše, jak opatření
přispělo k cílům vnitrostátní strategie včetně jeho vyváženosti
z hlediska činností (jaký cíl byl vytyčen, pomocí kterých dílčích cílů
byl naplněn a zda došlo k jeho naplnění příklad: „ Operační program
byl zaměřen na odbyt produkce. V rámci tohoto programu byla
nakoupena třídící linka nezbytná pro třídění zeleniny podle jakostí,
která výrazně ušetřila lidský faktor“)



názvy členů využívající opatření



hodnotu celkových vynaložených výdajů za jednotlivá opatření v Kč
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List – „Popis výchozí situace opatření č. 6 Environmentální opatření“


Bod 7.: období předchozího nebo končícího programu ke stavu žádosti =
automaticky vyplněno podle bodu 2


rok - automaticky vyplněno podle bodu 2



využito – žadatel vybere ANO/NE



využívaná plocha – žadatel vyplní velikost plochy v ha, na kterých
produkt/zařízení využívá



úspora vody v m3 a elektřiny v kWh – žadatel uvede, jak velká
úspora nastala díky zakoupenému zařízení

List – „Navrhovaná opatření a akce v novém operačním programu“


Bod 8.: Navrhovaná opatření a akce


rok – žadatel vyplní rok od 2022 do 2024



číslo opatření – žadatel vybere č. 1/7



číslo akce - automaticky vyplněno číslo podle vybraného názvu
akce



název akce – žadatel vybere akci ze seznamu



popis konkrétních výdajů v rámci akce, včetně jejich výše – žadatel
podrobně popíše jednotlivé akce, včetně způsobilosti výdajů (zda
se jedná o takové výdaje, které vzniknou v souladu s cílem OP, jsou
nezbytné

pro

jeho

realizaci

a

budou

vynaloženy

v souladu

se zásadami hospodárnosti, efektivity, účelnosti) v každém roce
jejich provádění


důvod pořízení výdaje v rámci akce a jak přispívá k naplnění
stanovených cílů OPP v bodě 4 – žadatel popíše, k čemu konkrétně
daný předmět výdaje potřebuje a jak bude naplněn maximální
přínos

vynaloženého

výdaje

(např.

„operační

program

bude

zaměřen na kvalitu produkce, koupí se pluh a kypřič, zařízení velmi
kvalitně připraví půdu, zapraví se rostlinné zbytky a vytvoří
se optimální struktura půdy pro následné zpracování. Kvalitní
příprava

osevního

lůžka

pro

pěstovanou

zeleninu

tak

zvýší

vzcházivost nových plodin a zároveň dojde k eliminaci zaplevelení
porostů.“)


výsledek realizace konkrétní akce – žadatel podrobně popíše, jakých
výsledků bude dosaženo prostřednictvím daného předmětu (zda
došlo k úspoře času, energie, vody, lidské síly apod.)
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popsat návaznost na financování v rámci jiných režimů dle čl. 4
odst. 2 NK 2017/892 – pokud existuje



názvy členů využívající konkrétní výdaj v rámci akce



plánovaná hodnota akce v korunách

Pro zpřesnění uvádíme následující vysvětlení, jak by měly být výdaje vynaloženy, aby
naplnily jednotlivé zásady:
- v rámci účelnosti (Effectiveness) by mělo být dosaženo stanoveného cíle
schváleného v rámci operačního programu a výdaj by měl být tak uskutečněn
smysluplně vzhledem k potřebě, kvůli které vznikl
- v rámci

hospodárnosti

(Economy)

by

měl

výdaj

naplnit

stanovené

cíle

ve schváleném operačním programu za co nejvýhodnějších podmínek, tedy
ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za co
nejvýhodnější cenu ve vztahu k potřebným požadavkům
- v rámci účinnosti (Efficiency) by měl být naplněn maximální přínos, kterým lze
vynaložením veřejných prostředků dosáhnout.
V Příloze č. 7 žadatel nevyplňuje listy pojmenované:
-

„Přehled akcí“ – informativní soubor k bodu 8

-

„Souhrn operačního programu“ – slouží pouze k vyhodnocení pro SZIF

3. Přílohu č. 8 – Vyhodnocení průzkumu trhu a výběru dodavatele
Příloha č. 8 je podrobně popsána v kapitole 7.5
Žadatel vyplní Přílohu č. 8 a předloží podkladovou dokumentaci k jednotlivým
výdajům pouze pro první rok operačního programu.
4. Smlouvu o zřízení provozního fondu
5. Zápis z členské schůze, na které proběhlo schválení operačního programu
6. Aktuální znění stanov, v případě jejich změn
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5.

ZMĚNY V OPERAČNÍM PROGRAMU

OP mohou provádět změny operačního programu včetně jeho doby trvání během roku
i pro nadcházející rok za podmínek uvedených v čl. 34 NK 2017/891 a § 8 NV 318/2008.

5.1 Změny operačního programu během roku
5.1.1 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ OPERAČNÍHO PROGRAMU DO 10 %
Operační program lze v průběhu jednoho kalendářního roku změnit bez předchozího
schválení Fondem pouze v případě, že celková hodnota změn nepřesáhne 10 %
hodnoty výše provozního fondu schválené Fondem na příslušný rok. Tato změna
se může týkat pouze schválených opatření a akcí operačního programu (dle § 8 odst. 3
NV 318/2008).
Tyto změny jsou způsobilé pro podporu pouze v případě, že jsou organizací producentů
sděleny Fondu a pokud jsou v souladu s příslušnými nařízeními. Oznámení o změně je
podáváno písemně, volnou formou na hlavičkovém papíře.
OP uvede následující informace:
 důvod, povahu a důsledky navrhovaných změn
 vypíše veškerá opatření a akce na požadovaný rok s navrhovanými změnami
společně s odůvodněním, proč došlo ke změně ve schváleném opatření a akci
5.1.2 ŽÁDOST O ZMĚNU OPERAČNÍHO PROGRAMU NAD 10 %
Změna operačního programu přesahující hodnotu 10 % výše provozního fondu
může být provedena pouze na základě schválení Fondem.
Do 15. listopadu roku, v němž je změna uskutečněna doručí OP Žádost o změnu
operačního programu během roku (dle § 8 odst. 4 NV 318/2008).
OP podává Žádost o změnu operačního programu během roku na formuláři vydaném
Fondem, který je k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná
organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních
podpor pro organizace producentů > Ke stažení > Formuláře > Žádost o změnu
operačního programu během roku. Ke stažení zde.
OP uvede následující informace:
 Bod 1.: údaje o žadateli v souladu s obchodními rejstříky
 Bod 2.: výši provozního fondu
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 Bod 3.: vypíše veškerá opatření a akce na požadovaný rok s navrhovanými
změnami společně s odůvodněním, proč došlo ke změně ve schváleném opatření
a akci
 Bod 4.: Povinné přílohy:
1. „Příloha č. 8 – Vyhodnocení průzkumu trhu a vyhodnocení výběru
dodavatele“ k jednotlivým výdajům (podložené 3 cenovými nabídkami nebo
jinými písemnými důkazy a případná odůvodnění).
Příloha č. 8 je podrobně popsána v kapitole 7.5 a bude dokládána pouze
u opatření a akcí, které budou nové nebo změnou navýšené.
Příklady kdy bude k Žádosti o změnu doložena Příloha č. 8:
- při navýšení částky schválené akce
- při vytvoření nové akce
- při pořízení jiného výdaje v rámci akce než byl původně schválen
2. Zápis z členské schůze, na které proběhlo schválení změny
3. Podkladovou

dokumentaci,

v níž

uvede

důvod,

povahu

a

důsledky

navrhovaných změn dle čl. 34 odst. 3 NK 2017/891
Fond tuto změnu schválí, pokud navrhovaná změna nebude znamenat vypuštění
či podstatnou změnu obsahu schválených cílů operačního programu.
Hodnota snížení či zvýšení finančních prostředků provozního fondu nesmí překročit
25 % původně schválené částky (dle čl. 34 NK 2017/891 a § 8 odst. 4 NV 318/2008).
Fond vydá Rozhodnutí o změnách operačních programů během roku nejpozději
do 20. ledna roku následujícího po roce, pro který se o změny žádá (dle čl. 34
NK 2017/891).

5.2 Žádost o změnu operačního programu pro následující roky
OP může zažádat o změnu operačního programu pro následující roky, nebo
o prodloužení jeho trvání na celkovou dobu trvání pěti let. Tyto změny se použijí
od 1. ledna následujícího roku.
Do 15. září roku předcházejícího roku, ve kterém má být provedena změna, doručí OP
Žádost

o změnu operačního programu na následující

roky (dle § 8

odst. 9

NV 318/2008).
Žádost OP podává na formuláři vydaném Fondem, který je k dispozici na www.szif.cz,
v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce
a zelenina > Poskytování finančních podpor pro organizace producentů > Ke stažení >
Formuláře > Žádost o změnu operačního programu na následující roky. Ke stažení zde.
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OP uvede následující informace:
 Bod 1.: údaje o žadateli v souladu s obchodními rejstříky
 Bod 2.: výši provozního fondu
 Bod 3.: vypíše veškerá opatření a akce na požadovaný rok s navrhovanými
změnami
 Bod 4.: Povinné přílohy:
1. Příloha č. 8 - Vyhodnocení průzkumu trhu a vyhodnocení výběru dodavatele
Žadatel vyplní údaje k jednotlivým výdajům pouze pro první rok operačního
programu podložené 3 cenovými nabídkami nebo jinými písemnými důkazy
a případná odůvodnění.
Příloha č. 8 je podrobně popsána v kapitole 7.5 a bude dokládána pouze
u opatření a akcí, které budou nové nebo změnou navýšené
Příklady kdy bude k Žádosti o změnu doložena Příloha č. 8:
- při navýšení částky schválené akce
- při vytvoření nové akce
- při pořízení jiného výdaje v rámci akce než byl původně schválen
2.

Zápis z členské schůze, na které proběhlo schválení změny

3.

Podkladovou

dokumentaci,

v níž

uvede

důvod,

povahu

a

důsledky

navrhovaných změn dle čl. 34 odst. 3 NK 2017/891

Fond vydá Rozhodnutí o změnách operačních programů na následující roky nejpozději
do 20. ledna roku následujícího po předložení žádosti (dle čl. 34 NK 2017/891).

6. FINANČNÍ PODPORA, OBCHODOVANÁ PRODUKCE,
REFERENČNÍ OBDOBÍ A SDĚLENÍ
Finanční podpora je poskytována organizacím producentů v odvětví ovoce a zelenina každý
kalendářní rok na skutečně vynaložené výdaje v rámci schváleného operačního programu.

6.1 Výše finanční podpory
Výše finanční podpory Unie je podle čl. 34 NEPR 1308/2013 omezena na 50 % skutečně
vynaložených

výdajů

v

rámci

operačního

programu,

které

byly

vyhodnoceny

jako způsobilé dle čl. 31, přílohy II. a III. NK 2017/891.
Zároveň je omezena na 4,1 % hodnoty produkce uvedené na trh za tzv. referenční
období, které si OP stanovila.
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Uvedený procentní podíl může být zvýšen na 4,6 % hodnoty referenční obchodované
produkce, pokud OP do svého operačního programu zařadí opatření pro předcházení
krizím a jejich řešení. V tomto případě se však může dané navýšení o 0,5 % hodnoty
referenční obchodované produkce použít pouze na opatření č. 5 pro předcházení krizím
a jejich řešení.
Strop podpory 4,1 % nebo 4,6 % je počítán pro každý rok operačního programu.

6.2 Hodnota produkce uvedená na trh
V souladu s čl. 11 odst. 1 NK 2017/891 se hlavní činnost organizace producentů týká
koncentrace nabídky a uvádění produktů, které vyprodukují její členové a pro které
je uznána, na trh.
Dle čl. 22 odst. 5 NK 2017/891 lze do hodnoty produkce uvedené na trh započítat pouze
produkci organizace producentů a jejích členů, kterou na trh uvedla tato organizace
producentů.
Podle § 7 NV 318/2008 v souladu s čl. 12 NK 2017/891 může procentní podíl produkce
člena, která je uváděna na trh mimo organizaci producentů, činit nejvýše 10 %.
Na základě vyjádření Evropské komise AGRI.DDG3.G.2/LJB/rr (2020) 4884145 ze dne
20. 8. 2020 lze do hodnoty produkce uvedené na trh organizací producentů započítat
produkci, kterou jednotliví členové nakoupili od organizace producentů, ale sami
ji nevyprodukovali. Zpětný prodej produkce členovi, pokud jde o stejný produkt nebo
odrůdu, nelze brát ze strany organizace producentů jako naplnění principu uvedení
produktů na trh, ale pouze jako pře-prodej.
Pokud organizace producentů doloží, že prodala členovi jinou odrůdu, než člen
vyprodukoval (např. člen pěstuje pouze odrůdu Rubín a od organizace producentů
si zpětně odkoupí odrůdu Golden Delicious), nejedná se o pře-prodej ve smyslu umělého
navýšení obchodované produkce uvedené na trh prostřednictvím organizace producentů,
a hodnota může být započítána do obchodované produkce.
Od 1. 1. 2023 nabude účinnosti § 2 odst. 2 písm. d) NV 318/2008, kdy podíl produkce
uvedené na trh jedním producentem žadatele je nižší než 80 % z celkové produkce
uvedené na trh všemi producenty, tzn., že žádný člen organizace producentů nemůže
mít vyšší produkci obchodovanou přes OP než 80 % z celkové produkce uvedené na trh
organizací producentů.
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6.3 Referenční období
Referenční období si stanoví každá OP v souladu s čl. 23 odst. 1 NK 2017/891 a § 8
odst. 10 NV 318/2008.
Referenční období může začínat nejdříve 1. ledna třetího roku před rokem, na který
se žádá podpora, a končit nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem,
na který se žádá o podporu, např. pro podporu za rok 2020 může být stanoveno jako
referenční období jeden z roků 2017, 2018 nebo 2019.
Toto dvanáctiměsíční referenční období je účetním obdobím (kalendářní rok) dotyčné
OP a princip stanovení se během celého operačního programu nemění.
Příklad výpočtu stropu a výše podpory:
Výše podpory pro operační program
obchodovaná produkce za referenční období

10 000 000 Kč

strop podpory

4,1 %

4,6 %

strop podpory z referenční obchodované produkce

410 000 Kč

460 000 Kč

schválené náklady operačního programu

820 000 Kč

920 000 Kč

přiznaná podpora 50 %

410 000 Kč

460 000 Kč

6.4 Sdělení výše příspěvků do provozního fondu
OP oznámí do 15. září Fondu na formuláři vydaném Fondem – Sdělení dle čl. 26
NK 2017/891 nebo Sdělení dle čl. 54 NK 543/2011.
Pro Sdělení jsou vytvořeny dva formuláře a záleží na tom, jestli má OP schválený
operační program podle čl. 33 NK 2017/891 nebo čl. 64 NK 543/2011.
Formuláře jsou k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná
organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních podpor
pro organizace producentů > Ke stažení > Formuláře > Sdělení dle čl. 26 NK v přenesené
pravomoci (EU) 2017/891 nebo Sdělení dle čl. 54 prováděcího NK (EU) č. 543/2011.
Ke stažení zde.
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OP uvede následující informace:
 Bod 1.: údaje o OP
 Bod 2.: odhadovanou výši příspěvků do provozního fondu na následující rok
 Bod 3.: rok podpory, rok stanovený jako referenční období a hodnotu produkce
uvedenou na trh OP za referenční období.

Fond do 15. prosince roku, který předchází roku, na nějž je podpora požadována
oznámí organizacím producentů schválenou výši podpory (dle čl. 8 NK 2017/892).

7. ŽÁDOSTI O PODPORU
7.1 Druhy žádostí o podporu a lhůty pro podání
1. Žádost o vyplacení roční podpory na schválený operační program (dále jen
„Žádost o roční podporu“) - do 15. února roku následujícího po roce, na který
je podpora požadována (dle čl. 9 odst. 1 NK 2017/892)
2. Žádost o vyplacení částečné podpory na schválený operační program (dále jen
„Žádost o částečnou podporu“) – do 31. července příslušného roku za výdaje
vynaložené v prvním pololetí (dle čl. 12 NK 2017/892 a § 8 odst. 8 NV 318/2008)
3. Žádost o vyplacení zbývající částky podpory na schválený operační program (dále
jen „Žádost o zbývající podporu“) – do 15. února roku následujícího po roce,
na který je podpora požadována dle čl. 9 odst. 1 NK 2017/892)

7.2 Žádost o roční podporu
Žádost o roční podporu podává OP za celý konkrétní kalendářní rok provádění operačního
programu na částku vypočítanou dle čl. 34 NEPR 1308/2013 (postup stanovení částky
podpory je uveden v kapitole 6.1 a 6.2) s uvedením výdajů, které byly skutečně
vynaloženy v uvedeném období.
7.2.1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
Žádost o roční podporu a související přílohy č. 1, 2, 3 a 5 podává OP na formulářích
vydaných Fondem zveřejněných na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná
organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních podpor
pro organizace producentů > Ke stažení > Formuláře. Ke stažení zde.
OP uvede následující informace stanovené v čl. 9 odst. 2 NK 2017/892:


Bod 1.: údaje o žadateli v souladu s obchodními rejstříky
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Bod 2.: číslo účtu provozního fondu



Bod 3.: kalendářní rok, za který je požadována podpora



Bod 4.: Podpůrné údaje:
- referenční období
- hodnotu produkce uvedené na trh za referenční období
- hodnotu finančních prostředků do provozního fondu za předchozí
kalendářní rok
- členů organizace
- organizace samotné



Bod 5.: seznam výdajů, které mají být v rámci žádosti proplaceny, OP uvede
v Příloze č. 5, tj.:
-

Výdaje

dle

schváleného

operačního

programu,

které

byly

uskutečněny za kalendářní rok dle bodu 3
-

Položky

dle

v důsledku

schváleného
mimořádných

operačního
okolností

programu,
dokončeny

které
a

nebyly

zaplaceny

do 31. 12., ale budou uskutečněny a zaplaceny do 30. 4. tohoto roku


Bod 6.: údaje k požadované podpoře:
6.1 Celkové výdaje z Přílohy č. 5 pro výpočet podpory
6.2 Požadovaná podpora (50 % z celkových výdajů)



Bod 7: vyznačí zaškrtnutím ANO/NE předložené povinné přílohy

K Žádosti o vyplacení roční podpory na schválený operační program dle čl. 9 odst. 2
NK 2017/892 OP přiloží tyto podpůrné dokumenty:
7.2.2 POVINNÉ PŘÍLOHY – POSOUZENÍ VÝDAJŮ
K žádosti žadatel přiloží doklady prokazující výdaje vynaložené v rámci operačního
programu za období podpory, tj. faktury se zřetelným popisem, aby bylo možné
jednoznačně identifikovat uznatelnost výdaje v souladu s přílohou II a III NK
2017/891.
Součástí dokumentace dokládající výdaj je kromě faktury odůvodnění pořízení
a výběru konkrétního výdaje (Příloha č. 5).
Dále je nutné ke každému výdaji doložit výpis z provozního fondu, na kterém
je vidět, že odešla platba na každý předkládaný výdaj.
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Další podpůrné informace potřebné k posouzení uplatňovaných výdajů:
1. Příloha č. 5 - Přehled uplatňovaných výdajů
Příloha č. 5 nahrazuje původní Excel přílohu žádosti.
Jedná se o přehled nárokovaných výdajů, které byly uskutečněny v roce
podpory, s uvedením popisu důvodu nezbytnosti pořízení, popis jakým
způsobem byl vybrán konečný dodavatel, zda byl pořízen v souladu se zásadou
hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti a jací členové využívají konkrétní výdaj.
V záložce „Přehled uplatňovaných výdajů“ žadatel uvede:
-

číslo opatření

-

číslo akce

-

název akce

-

podkladový dokument – číslo faktury

-

hodnotu investičního nebo neinvestičního výdaje bez DPH

-

datum platby z provozního fondu

-

řádné odůvodnění nezbytnosti pořízení a výběru konkrétního výdaje podle
zásad hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti dle NEPR 2018/1046 a popis
jakým způsobem byl vybrán konečný dodavatel

-

členy, kteří daný výdaj využívají

Záložku „Soupis opatření a akcí“ není nutné vyplňovat, dojde k automatickému
dopočtu výdajů za jednotlivé akce.
Záložka „Přehled opatření a akcí“ slouží pro informaci. Je zde uveden přehled
jednotlivých opatření a akcí dle přílohy č. 1 a 2 NV 318/2008 a Vnitrostátní
strategie ČR
2. V případě dokladů vázaných smlouvami, doložit i předmětné kupní smlouvy,
nájemní smlouvy vedoucí až k poslednímu vlastníkovi zapsaném v katastru
nemovitosti, pracovní smlouvy, pracovní náplně včetně mzdového výměru
a výkazu práce nebo smlouvy o dílo. Cizojazyčné doklady a smlouvy
s překladem do českého jazyka.
V případě

osobních

nákladů

je

možné

započítat

mzdu

na

základě

odpracovaných hodin nebo dnů za doložené činnosti ke konkrétní akci
a opatření a dále daň z příjmu, sociální pojištění, zdravotní pojištění a další
zákonné odvody ze mzdy, pokud je přímo hradí OP (např. pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu).
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K osobním nákladům doložit:
-

u vlastního zaměstnance - pracovní smlouva nebo dohoda, mzdový
výměr, přehled činností k plánování produkce, evidence odpracované
doby, výplatní páska

-

u externího pracovníka – smluvní vztah, doklad o kvalifikaci externího
zaměstnance, faktura a v případě výsledku činnosti:


hmotné povahy – studie, projekt, rozbor atd.



nehmotné

povahy

(např.

koordinace

produkce

členů

s poptávkou, atd.) – výkaz odpracované doby nebo jiný
podklad, na základě kterého byl proveden výpočet fakturované
částky.
V případě notebooků a počítačů uvést, pro kterého zaměstnance je technika
určena, a jak pořízené vybavení plní cíle OP, tzn., jak zajišťuje sledování
produkce a zásob.
3. V případě dokladů provedených na základě objednávky, je žadatel povinen
doložit podrobné informace k předmětům uvedeným na faktuře, společně
s průkaznou fotodokumentací.
Návod na pořízení průkazné fotografie je na www.szif.cz, v záložce SZIF
poskytuje >Společná organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina >
Poskytování finančních podpor pro organizace producentů > Ke stažení >
Průkazné fotografie (požadavky, instrukce, zaslání). Ke stažení zde.
4. V případě uplatňovaných výdajů fakturovaných v cizích měnách, doložit doklad
o zaúčtování faktury v hlavní účetní knize.
5. V případě dohodnutého smluvního kurzu s bankou, používaného pro zaúčtování
faktury do hlavní účetní knihy i pro platbu z provozního fondu, doložit příslušný
doklad o smluvním kurzu (smlouvu).
6. K výdajům spojeným s propagací doložit důkaz o konkrétní vizuální podobě
a plnění propagační akce z faktury (např. fotodokumentace, printscreen apod.).
Pokud se jedná o výdaj v rámci propagace, je důležité dodržet podmínky
stanovené v Příloze III odst. 4 NK 2017/891:
-

V případě generické (obecné) reklamy a propagace značek jakosti musí nést
propagační materiál symbol Evropské unie a musí obsahovat prohlášení:
„Kampaň financovaná s podporou Evropské unie“.

-

Pokud se jedná o propagaci značky OP, nesmí být symbol Evropské unie
použit.

Dále je nutné doložit dokumenty prokazující smluvní a fakturační vztah
a přímou souvislost předmětu plnění s činností OP.
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7. K výdajům zaměřeným na školení a vzdělávání doložit pozvánku, program,
nájemní smlouvu a seznam zúčastněných členů případně školitelů.
8. Příloha č. 8 - Vyhodnocení průzkumu trhu a vyhodnocení výběru
dodavatele
Příloha č. 8 je podrobně popsána v kapitole 7.5
9. Stavební práce doložit dokumenty prokazující způsobilost (projekt, použité
technologie, stavební deník apod.).
10. Čestné prohlášení v případě neuplatňování „Podpory na úhradu nákladů
spojených s pojištěním speciálních plodin" u PGRLF.
11. Dokumenty související s „Podporou na úhradu nákladů spojených s pojištěním
speciálních plodin" u PGRLF
11.1 Pojistná smlouva včetně stanovení výše pojistky
11.2 Potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném s rozdělením na speciální
a ostatní plodiny za období, pro které se podpora požaduje
11.3 Rozhodnutí z PGRLF
12. Čestné prohlášení o absenci předchozí podpory EU nebo vnitrostátní podpory
u zařízení z druhé ruky.
7.2.3 POVINNÉ PŘÍLOHY – KRITÉRIA UZNÁNÍ
1. Příloha č. 1/B - seznam členů OP/NOP a jejich produkce
V příloze žadatel uvede:
-

své identifikační číslo,

-

kalendářní rok podpory

-

IČO člena, který byl v roce podpory členem OP

-

produkt nebo skupinu produktů, které jsou předmětem uznání

-

celkovou hodnotu produkce člena prodanou mimo OP v Kč

-

hodnotu produkce člena, kterou na trh uvedl přes OP v Kč

-

podíl na kapitálu v OP v Kč
Podílem na kapitálu se rozumí částka, kterou se každý člen OP podílí
na základním kapitálu společnosti základním členským vkladem.

2.

Příloha č. 2 - seznam členů OP/NOP a jejich pozemků, na kterých se pěstují
produkty, které jsou předmětem uznání.
Žadatel vyplní přílohu č. 2 písm. A, B nebo C dle skutečnosti, jaké pozemky člen
využívá k pěstování produktu uznání.
2.1

V příloze č. 2/A žadatel uvede:
-

své identifikační číslo,
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-

kalendářní rok podpory,

-

IČO/RČ a název/jméno členů, kteří v předchozím kalendářním roce byli
členy a podali Jednotnou žádost, ve které mají alespoň jednu z podpor
uvedených na formuláři.

Pokud člen pěstuje produkty, které jsou předmětem uznání, na plochách
neevidovaných v LPIS, uvede tyto plochy v Příloze č. 2/C
2.2

V příloze č. 2/B - žadatel uvede:
-

své identifikační číslo,

-

kalendářní rok podpory

-

IČO/RČ členů, kteří nepodali v předchozím kalendářním roce Jednotnou
žádost

-

čtverec dílů půdních bloků (DPB),

-

kód DPB, na kterých pěstují plodiny, které jsou předmětem uznání (vypíše
do kolonky produkt)

-

jejich výměru v hektarech (možné vyplnění uvedeno v příkladu č. 1).

Pokud člen pěstuje produkty, které jsou předmětem uznání, na plochách
neevidovaných v LPIS, uvede tyto plochy v Příloze č. 2/C

Příklad č. 1

2.3

V příloze č. 2/C - žadatel uvede:
-

své identifikační číslo,

-

kalendářní rok podpory
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-

IČO/RČ členů, kteří pěstují produkty, které jsou předmětem uznání,
na plochách neevidovaných v LPIS

-

údaje o evidenci pozemků – katastrální území a parcelní číslo

-

výměru v ha

-

informaci o využití plochy, která není evidována v LPIS (např. skleníky,
fóliovníky, kontejnerovny)

-

produkty, které jsou na těchto plochách pěstovány a jsou předmětem
uznání (možné vyplnění uvedeno v příkladu č. 2)

Příklad č. 2

3.

Příloha č. 3 - hlavní a externí činnosti OP/NOP
V případě, že si OP nechává zajišťovat činnosti uvedené v Příloze č. 3 externě,
OP doloží příslušné smlouvy o zajišťování externí činnosti
V příloze žadatel uvede:
-

své identifikační číslo

-

kalendářní rok předcházející podání žádosti

-

V bodě 3 - žadatel vybere činnosti, které provádí OP/NOP ve vlastní režii
(Hlavní), nechává si zajišťovat externě (Externí), kombinuje (Hlavní
+ Externí) nebo je neprovádí dle nabídky ve formuláři a v souladu s čl. 152
odst. 1 písm. b) a c) NEPR 1308/2013.

-

V bodě 4 - žadatel vypíše seznam subjektů, od kterých si OP/NOP nechává
zajišťovat externí činnosti v souladu s čl. 13 NK 2017/891 a v souladu
s čl. 152 odst. 1 písm. c) NEPR 1308/2013.
V případě externího zajišťování činností OP doloží písemnou obchodní
smlouvu se subjektem zajišťující externí činnost dle § 11 odst. 4 NV
318/2008 Sb. o uzavření smluvního vztahu ve věci zajištění činnosti
externím subjektem, která bude obsahovat kromě povinných náležitostí
(identifikace smluvních stran, předmět, cena, čas, závazek prodávajícího,
závazek kupujícího) i další ujednání podle čl. 13 NK 2017/891 a to, že:
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•

podrobné podmínky lhůt, které umožní organizaci producentů

vykonávat účinnou kontrolu nad činnostmi zajišťovanými externě
•

podrobné podmínky pro povinnosti podávat pravidelné zprávy, které

umožní organizaci producentů vykonávat účinnou kontrolu nad činnostmi
zajišťovanými externě
•

OP zůstává nadále odpovědná za provádění činnosti zajišťované

externě
•

OP zůstává nadále odpovědná za celkovou kontrolu řízení a dohled

nad obchodní dohodou o provádění uvedené činnosti.
-

v bodě 5 - žadatel vypíše seznam 15 největších odběratelů produkce
OP/NOP za rok podpory a celkovou hodnotu produkce, kterou OP/NOP
dodala dalším subjektům, pokud jich bylo více než patnáct.

4.

Aktuální seznam členů OP/NOP k datu podání žádosti (jméno, příjmení/název,
adresa/sídlo, IČ) a dále
4.1

v případě, že je členem OP/NOP akciová společnost, doložit aktuální seznam
akcionářů (jméno, příjmení/název, adresa/sídlo, IČ, výše akcií)

4.2

v případě, že je členem OP/NOP družstvo, doložit aktuální seznam družstva
dle § 580 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (jméno,
příjmení/název, adresa/sídlo, IČ, výše členského vkladu)

4.3

v případě, že je členem OP/NOP ne-producent, doložit aktuální seznam neproducentů a jejich činností, kterou pro OP/NOP dle čl. 16 NK 2017/891
a § 11 NV 318/2008 vykonávají (např. pronajímají sklady, zajišťují logistiku
apod.)

4.4

u všech zahraničních členů NOP doložit úředně ověřený překlad aktuálního
výpisu z obchodního rejstříku do českého jazyka

5.

Aktuální znění stanov v případě jejich změny v kalendářním roce, za který
je podpora požadována

6.

Zápis z členské schůze v případě změny členské základny nebo stanov
v kalendářním roce, za který je podpora požadována

7.2.4 POVINNÉ PŘÍLOHY – VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
1.

Výroční zpráva o provádění svého operačního programu dle čl. 21 NK 2017/892

2.

Zpráva o hodnocení operačního programu dle čl. 21 NK 2017/892 a čl. 57 NK
2017/891 v předposledním roce operačního programu, ve kterém OP uvede:
-

jak byly splněny cíle programu

-

kvalitativní vyhodnocení výsledků a dopadu environmentálních opatření
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7.2.5 POVINNÉ PŘÍLOHY – HODNOTA PRODUKCE ZA REFERENČNÍ OBDOBÍ
1. Seznam dodaných konkrétních produktů do organizace producentů za jednotlivé
členy s uvedením odrůdy a hodnoty v Kč (v podobě souboru Excel) za referenční
období
2. Seznam odběratelů produkce obsahující název odběratele, konkrétní produkt
s odrůdou a hodnotu produkce v Kč (v podobě souboru Excel) za referenční období
3. Příklady náhodně vybraných 10 faktur, které OP vystavila svým odběratelům,
a příklad jedné faktury za každého člena, který odebral produkci od organizace
producentů (faktury za prodej produktů, pro které je OP uznána, spadající
do referenčního období za různé odběratele)

7.3 Žádost o částečnou podporu
Žádost o částečnou podporu podává OP dle § 8 odst. 8 NV 318/2008 a čl. 12 odst. 1 NK
2017/892 za výdaje vynaložené v prvním pololetí příslušného roku provádění operačního
programu na částku vypočítanou dle čl. 34 NEPR 1308/2013 (50 % skutečně
vynaložených výdajů) s uvedením výdajů, které byly skutečně vynaloženy v uvedeném
období.
Platba v rámci Žádosti o částečnou podporu nesmí dle čl. 12 odst. 3 NK 2017/892
převyšovat 80 % podpory odpovídající částkám, které byly v rámci operačního programu
za dané období vynaloženy.
O zbývajících 20 % podpory si žadatel zažádá v rámci Žádosti o zbývající podporu.
7.3.1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
Žádost o částečnou podporu na schválený operační program a související přílohy
č. 5 a 8 OP podává na formuláři vydaném Fondem zveřejněném na www.szif.cz,
v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Rostlinná výroba > Ovoce
a zelenina

>

Poskytování

finančních

podpor

pro organizace producentů

>

Ke stažení > Formuláře > Žádost o vyplacení částečné podpory na schválený
operační program. Ke stažení zde.
OP uvede následující informace stanovené v čl. 12 NK 2017/892:


Bod 1.: údaje o žadateli v souladu s obchodními rejstříky



Bod 2.: číslo účtu provozního fondu



Bod 3.: období, za které je požadována částečná platba
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Bod 4.: Podpůrné údaje:
-

referenční období

-

hodnotu produkce uvedené na trh za referenční období

Bod 5.: seznam výdajů, které byly uskutečněny v uvedeném období dle
bodu 3 a které mají být v rámci žádosti proplaceny, OP uvede
v Příloze č. 5



Bod 6.: údaje k požadované podpoře:
6.1 Celkové výdaje z Přílohy č. 5 pro výpočet podpory
6.2 Požadovaná podpora (50 % z celkových výdajů)
6.3 80% z požadované podpory



Bod 7.: vyznačí zaškrtnutím ANO/NE předložené povinné přílohy

7.3.2 POVINNÉ PŘÍLOHY – POSOUZENÍ VÝDAJŮ
K žádosti žadatel přiloží doklady prokazující výdaje vynaložené v rámci operačního
programu za období podpory, tj. faktury se zřetelným popisem, aby bylo možné
jednoznačně identifikovat uznatelnost výdaje v souladu s přílohou II a III NK
2017/891.
Dále je nutné ke každému výdaji doložit výpis z provozního fondu, na kterém
je vidět, že odešla platba na každý předkládaný výdaj.
Další podpůrné informace potřebné k posouzení uplatňovaných výdajů jsou stejné
jako v případě podání Žádosti o roční podporu uvedené v kapitole 7.2.2 „POVINNÉ
PŘÍLOHY – POSOUZENÍ VÝDAJŮ“.
V rámci žádosti o částečnou podporu nelze požadovat vyplacení podpory
na opatření č. 7 Režijní náklady a opatření č. 5.1 Výdaje spojené se zajištěním
stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění do 80 %.

7.3.3 POVINNÉ PŘÍLOHY – HODNOTA PRODUKCE ZA REFERENČNÍ OBDOBÍ
1. Seznam

dodaných

konkrétních

produktů

do

organizace

producentů

za jednotlivé členy s uvedením odrůdy a hodnoty v Kč (v podobě souboru
Excel) za referenční období
2. Seznam odběratelů produkce obsahující název odběratele, konkrétní produkt
s odrůdou a hodnotu produkce v Kč (v podobě souboru Excel) za referenční
období
3. Příklady náhodně vybraných 10 faktur, které OP vystavila svým odběratelům,
a příklad jedné faktury za každého člena, který odebral produkci od organizace
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producentů (faktury za prodej produktů, pro které je OP uznána, spadající
do referenčního období za různé odběratele)

7.4 Žádost o zbývající podporu
Žádost o zbývající podporu podává OP dle čl. 9 NK 2017/892 za výdaje vynaložené
v průběhu

celého

příslušného

roku

provádění

operačního

programu

na částku

vypočítanou dle čl. 34 NEPR 1308/2013 (50 % skutečně vynaložených výdajů)
s uvedením výdajů, které byly skutečně vynaloženy v uvedeném období.
Podporu lze vyplatit na jakýkoliv uznatelný výdaj v rámci operačního programu, pokud
ještě nebyl předložen k proplacení bez ohledu na to, zda výdaj spadá do období, za něž
podporu požaduje (1. 7. - 31. 12.), nebo období, za něž podporu již v daném roce
požadoval (1. 1. – 30. 6.).
Žadatel si také v rámci zbývající platby může požádat o podporu na plánované, avšak
neuskutečněné výdaje, pokud se prokáže, že dotčené činnosti nemohly být provedeny
do 31. 12. daného roku z důvodů, které organizace producentů nemohla ovlivnit.
Tyto činnosti musí být provedeny do 30. 4. roku následujícího po roce, na který bylo
zažádáno o podporu (dle čl. 9 odst. 3 NK 2017/892).
V rámci Žádosti o zbývající podporu OP může požádat o vyplacení zbývajících 20 %
nevyplacené podpory z částečné podpory.
7.4.1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
Žádost o zbývající podporu na schválený operační program a související přílohy
č. 1, 2, 3, 5 a 8 OP podává na formulářích vydaných SZIF zveřejněných
na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Rostlinná
výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování finančních podpor pro organizace
producentů > Ke stažení > Formuláře. Ke stažení zde.
OP uvede následující informace stanovené v čl. 9 NK 2017/892:


Bod 1.: údaje o žadateli v souladu s obchodními rejstříky



Bod 2.: číslo účtu provozního fondu



Bod 3.: období, za které je požadována zbývající částka podpory



Bod 4.: Podpůrné údaje:
-

referenční období

-

hodnotu produkce uvedené na trh za referenční období

-

hodnotu finančních prostředků do provozního fondu za předchozí
kalendářní rok od
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-

členů organizace

-

organizace samotné

Bod 5.: seznam výdajů, které mají být v rámci žádosti proplaceny, OP
uvede v Příloze č. 5.
V Příloze č. 5 jsou uvedeny:
-

Položky dle schváleného operačního programu, které byly
uskutečněny v období dle bodu 3

-

položky dle schváleného operačního programu, které byly
uskutečněny mimo období v bodu 3 a které nejsou převáděnými
položkami

-

Položky dle schváleného operačního programu, které nebyly
v důsledku mimořádných okolností dokončeny a zaplaceny
do 31. 12., ale budou uskutečněny a zaplaceny do 30. 4. tohoto
roku



Bod 6.: údaje k požadované podpoře:
6.1 Celkové výdaje z Přílohy č. 5 pro výpočet podpory
6.2 Požadovaná podpora (50 % z celkových výdajů)
6.3 Nevyplacená podpora celkem (zbývajících 20 % z částečné
platby)
6.4 Požadovaná podpora celkem (součet 6.2 a 6.3)



Bod 7: vyznačí zaškrtnutím ANO/NE předložené povinné přílohy

7.4.2 POVINNÉ PŘÍLOHY
K Žádosti o zbývající podporu OP přiloží dokumenty totožné s dokumenty
uvedenými u Žádosti o roční podporu - kapitola 7.2.2 „POVINNÉ PŘÍLOHY –
POSOUZENÍ VÝDAJŮ“, kapitola 7.2.3 „POVINNÉ PŘÍLOHY – KRITÉRIA UZNÁNÍ“
a kapitola 7.2.4 „POVINNÉ PŘÍLOHY – VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA“.

7.5 Průzkumy trhu a výběr dodavatele
Průzkumy trhu a výběr dodavatele žadatel dokládá Přílohou č. 8 – Vyhodnocení
průzkumu trhu a výběru dodavatele.
V Příloze č. 8 žadatel uvede:
-

rok podpory

-

opatření a akce v rámci schváleného operačního programu

-

název žadatele

-

jméno a funkci osoby, která výběr provedla
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-

název zakázky - uplatňovaný investiční nebo neinvestiční výdaj (např.
diskový podmítač, třídič zeleniny apod.)

-

zadávací podmínky (např. objem nádrže, průměr disků, záběr apod.)

-

název a sídlo osloveného dodavatele, jméno a příjmení kontaktní osoby,
cena nabídky,

-

datum provedení výběru

-

způsob jednání s dodavateli (např. osobní setkání, e-mail aj.)

-

zdůvodnění výběru konečného dodavatele (jednotlivé nabídky žadatel
vyhodnotí dle stanovených parametrů a současně v souladu s naplněním
zásad 3E)

-

způsob vzniku závazku – žadatel zaškrtne jednu z možností, zda byl
zakoupený předmět pořízený na základě smlouvy nebo objednávky,
kterou společně s fakturací doloží

-

podkladové dokumenty

- cenové nabídky, průzkumy trhu, komunikace

s dodavateli
K Příloze č. 8 žadatel, kde budou uvedeni minimálně 3 oslovení dodavatelé, doloží
cenové nabídky, nebo jiné písemné důkazy a případně odůvodnění.
–

Nabídky mohou platit po určitou dobu.

–

V případech, kdy žadatel vybere jinou cenovou nabídku, než je ta nejlevnější,
je třeba vysvětlit, proč považoval za lepší dražší cenovou nabídku, a toto
rozhodnutí doložit vysvětlením s řádnými argumenty (např. technické
parametry, menší spotřeba energie, delší záruční doba apod.).

Příklady možného doložení provedení průzkumu trhu:
Příklad 1
Pokud žadatel osloví 3 dodavatele a od všech 3 obdrží cenové nabídky.
V Příloze č. 8 uvede tyto oslovené dodavatele a předloží jejich cenové nabídky.
Příklad 2
Žadatel osloví 3 dodavatele a obdrží pouze jednu nebo dvě nabídky.
V Příloze č. 8 uvede tyto oslovené dodavatele a předloží důkaz o oslovení dalších
dodavatelů (dopis, e-mail, apod.).
Pokud někteří dodavatelé odmítnou cenovou nabídku poskytnout, žadatel předloží
důkaz o odmítnutí.
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Pokud dodavatelé nereagovali do 30 dní od předání poptávky, předloží žadatel důkaz
o oslovení.
Příklad 3
Pokud pro dané zařízení nebo technologii existuje pouze jeden dodavatel, žadatel
poskytne důkaz o této výjimečné situaci.

Průzkumy nebudou požadovány u následujících opatření a akcí:
Opatření č. 1
1.3 – Osobní náklady v souvislosti s plánovaním produkce
Opatření č. 2
2.6 - Osobní náklady vyplývající z opatření ke zlepšení a udržení vysoké úrovně
jakosti
2.12 -Výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů
Opatření č. 3
3.4 - Výdaje spojené s certifikací procesu řízení
3.6 - Osobní náklady a investice vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně uvádění
zboží na trh
3.7 - Výdaje spojené s aktivním marketingem
3.8 - Osobní náklady vyplývající z opatření ke zvyšování koncentrace nabídky
3.10 - Výdaje spojené s propagací obchodní značky organizace producentů
3.11 - Výdaje spojené s propagací značek jakosti
3.12 - Výdaje spojené s propagací správných stravovacích návyků
Opatření č. 4
Průzkum nepožadován u žádné akce
Opatření č. 5
Průzkum nepožadován u žádné akce
Opatření č. 6
6.5.1 - Organizace školení k opatřením Vnitrostátního rámce ČR sektoru ovoce
a zelenina pro operační programy organizací producentů
6.6.1

-

Použití

biologických

(včetně

výživy

pro

predátory),

fyzikálních

a mechanických metod ochrany
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7.6 Výpočet zvláštních nákladů
7.6.1 OPATŘENÍ 6.6.1. „PODPORA NECHEMICKÝCH METOD OCHRANY - POUŽITÍ
BIOLOGICKÝCH

(VČETNĚ

VÝŽIVY

PRO

PREDÁTORY),

FYZIKÁLNÍCH

A MECHANICKÝCH METOD OCHRANY“
V souladu s Vnitrostátním rámcem ČR, kde je stanoven výpočet podpory pro opatření
6.6.1. „dle skutečných nákladů na pořízení přípravků a prostředků na ochranu rostlin
včetně výživy pro predátory, od kterých budou odečteny možné úspory nákladů nebo
zvýšený příjem v důsledku použitých metod, a podle pravidel stanovených v čl. 34 NEPR
(EU) č. 1308/2013“, byl Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“) stanoven postup
výpočtu nákladů pro opatření 6.6.1. vycházející ze stanoviska Ústavu zemědělské
ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) pro každý druh použitého prostředku nebo
predátorů jako rozdíl nákladů na ha za rok vyčíslený Fondem v procentuálním vyjádření.
Princip tohoto výpočtu je založen na vyčíslení nákladů na šetrnější prostředky na ochranu
rostlin, od kterých se odečítají náklady za běžnou/konvenční praxi (tj. úspora nákladů).
Příklad:
Náklad na použití konvenčního přípravku ochrany rostlin (Karate se zeon technologií 5
CS) na jednu aplikaci byl stanoven MZe dle stanoviska ÚZEI ve výši 743 Kč/ha.
Náklad na použití biologické ochrany rostlin (Madex a Lepinox plus) na jednu aplikaci byl
MZe dle stanoviska ÚZEI stanoven ve výši 2 867 Kč/ha.
Rozdíl nákladů na konvenční a biologický přípravek činí 2 124 Kč/ha (2 867 Kč - 743 Kč).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je možné uznat výdaj na základě vyčíslení
procentuálního podílu 2 124 Kč/ha (rozdíl nákladů na konvenční a biologický přípravek)
a

2 867 Kč/ha (náklad na použití biologické ochrany rostlin), tj. ve výši 74,12 %

(2 124 / 2 867 * 100).
Na základě výše uvedeného nárokovaný skutečně vzniklý náklad je ve výši 74,12 %.
V rámci žádosti byly např. uplatněny tyto výdaje:
Faktura č. xy ve výši 433 400 Kč bez DPH od dodavatele xy – prostředek Madex a Lepinox
plus.
Při výpočtu uznatelného výdaje postupujeme následujícím způsobem:
Uplatněný skutečně vzniklý náklad ve výši 433 400 Kč vynásobíme podílem 74,12 %,
z čehož vyplývá uznatelný výdaj ve výši 321 236,08 Kč.
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7.6.2 OPATŘENÍ 6.6.2. „PODPORA NECHEMICKÝCH METOD OCHRANY NETKANÁ TEXTILIE NA POKRYTÍ POROSTU“
V souladu s Vnitrostátním rámcem ČR, kde je stanoven výpočet podpory pro opatření
6.6.2. „dle dokladu prokazujícího nákup a pořizovací cenu, od kterých budou odečteny
možné úspory nákladů nebo zvýšený příjem v důsledku použitých metod, a podle pravidel
stanovených v čl. 34 NEPR (EU) č. 1308/2013“, byl MZe stanoven postup výpočtu nákladů
pro opatření 6.6.2 jako rozdíl nákladů na ha za rok * celková plocha, na kterém bylo
opatření použito. Princip tohoto výpočtu je založen na vyčíslení nákladů na šetrnější
prostředky

na

ochranu

rostlin,

od

kterých

se

následně

odečítají

náklady

za běžnou/konvenční praxi (tj. úspora nákladů).

MZe stanovilo dne 23. 9. 2021, stanovilo postup výpočtu zvláštních nákladů pro opatření
6.6.2. pro rok podpory 2020 vycházející ze stanoviska UZEI, kde vyčíslilo náklad na ha
pro použití adekvátního konvenčního prostředku ve výši 1 683 Kč/ha.
Fond při výpočtu výdaje na netkané textilie postupoval následujícím způsobem dle níže
uvedených kroků:
1. z údajů na fakturách vyčíslil, jaký počet ha pokryje 1 kus pořízené textilie v ha
2. vyčíslil celkovou plochu v ha, kterou pokryjí všechny pořízené role textilie
3. vyčíslil částku v Kč, která představuje náklad na pořízené textilie na 1 ha
4. od hodnoty vyčíslené v kroku 3. odečetl výši nákladu na použití konvenčního
přípravku ochrany rostlin dle stanoviska MZe (1683 Kč = náklad na 1ha
za konvenční prostředek)
5. dále vyčíslil výši uznatelného výdaje na jednotlivé typy nárokovaných rolí textilií
uvedených na fakturách (hodnota z bodu 4 * počet ha, které pokryjí nakoupené
netkané textilie z bodu 2)
6. výše neuznatelného výdaje pro každý typ role textilie činí rozdíl celkové částky
uvedené na faktuře a výše uznatelného výdaje dle kroku 5

8. KONTROLY NA MÍSTĚ
Fond provede kontroly na místě u OP:

8.1. Před schválením operačního programu dle čl. 25 NK 2017/892, aby
ověřil:


výchozí stav organizace producentů
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cíle programu se zřetelem na prognózy produkce a odbytu, jak program hodlá
přispívat k cílům vnitrostátní strategie a jak je s nimi v souladu, včetně jeho
vyváženosti z hlediska činností.



navržená opatření, způsobilost akcí a způsobilost navrhovaných výdajů



finanční hlediska



soudržnost a odbornou kvalitu programu,



přiměřenost odhadů a plánu podpor, jakož i plánování jejich provedení

8.2. Před vyplacením roční nebo zbývající podpory dle čl. 27 NK 2017/892,
aby ověřil:


výši požadované podpory



souladu s kritérii uznání pro daný rok



provádění akcí a jejich souladu se schváleným operačním programem



soulad výdajů s právními předpisy Unie a dodržování lhůt stanovených
v uvedených předpisech



čerpání provozního fondu,



výdaje uváděné v žádostech o částečné platby,



hodnotu produkce uvedené na trh,



příspěvky do provozního fondu



vykázané výdaje doložené účetními nebo rovnocennými doklady



plného dodání produktů členy, poskytnutí služeb nebo pravosti uplatňovaných
výdajů

9. SANKCE
9.1 Pozdní podání žádosti
Pokud jsou žádosti o podpory podány po termínu, podpora se sníží o 1 % za každý den
prodlení (čl. 9 odst. 4 NK 2017/892).
9.2 Nezpůsobilé částky pro podporu
Pokud bude částka, jež by se vyplácela příjemci na základě jeho žádosti, převyšovat
částku, jež je splatná příjemci po prozkoumání způsobilosti žádosti o více než 3 %,
uplatňuje se postih, jehož výše se stanoví jako rozdíl mezi těmito dvěma částkami (dle
čl. 61 odst. 3 NK 2017/891).
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9.3 Podvodné jednání
Zjistí-li Fond, že se organizace producentů dopustila podvodného jednání týkajícího
se podpory, bude postupovat následujícím způsobem:


odejme organizaci producentů uznání



vyloučí dotyčné opatření z podpory v rámci operačního programu a všechny
částky doposud vyplacené na toto opatření se vyberou nazpět



vyloučí organizaci producentů z příjmu podpory v rámci dotčeného operačního
programu na následující rok (dle čl. 60 NK 2017/891).

9.4 Informační povinnost a pokuty
OP je povinna oznámit Fondu všechny změny a doplnění týkajících se údajů a dokladů
poskytnutých Fondu v souvislosti se žádostí o uznání, a změny, které souvisí
se vzájemným personálním propojením členů, do 15 dnů ode dne jejich vzniku (dle § 2
odst. 4 NV 318/2008).
Jedná se zejména o oznámení všech změn týkající se:
I. členské základny
a) přijetí nového člena OP
b) ukončení zemědělské činnosti člena OP
c) ukončení členství člena v OP
ad a) OP informuje Fond dopisem o této skutečnosti do 15 dnů od přijetí člena
a současně předloží:


zápis z členské schůze, na které byl nový člen přijat



základní informace o novém členovi a jeho produkci (IČ; název; seznam
produktů, které pěstuje; hodnotu produkce uvedenou na trh) nebo



v případě, že nový člen není zemědělským podnikatelem, informaci
o činnosti, kterou pro organizaci producentů vykonává



aktuální seznam vlastníků člena, pokud se jedná o akciovou společnost
nebo družstvo.

ad b) OP oznámí Fondu dopisem informaci, že člen OP přestal vykonávat
zemědělskou činnost a v případě, že člen zůstává v OP, i informaci o činnosti,
kterou pro organizaci producentů vykonává.
ad c) OP oznámí Fondu dopisem informaci o ukončení členství člena v OP a současně
předloží:


zápis z členské schůze, na které bylo ukončení členství přijato



dohodu o zániku členství
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II. stanov
OP doručí Fondu do 15 dnů od vyhotovení informaci o změně stanov společně
s aktuálním zněním stanov a zápisem z členské schůze OP o přijetí těchto změn.
III. vlastnictví a statuárních orgánů jednotlivých členů OP
OP doručí Fondu do 15 dnů ode dne vzniku změny informaci o uvedené změně
a v případě změny týkající se vlastnictví člena OP, který je družstvo
nebo akciová společnost i aktuální seznam členů družstva nebo akcionářů.
IV. právního důvodu užívání pozemku producentem v případě pěstování
plodin,

kde

kořenový

systém

rostlin

není

v

přímém

kontaktu

se zemědělskou půdou evidovanou v evidenci využití půdy podle
uživatelských vztahů
OP doručí Fondu do 15 dnů ode dne vzniku změny informaci o uvedené změně
a současně

přiloží

doklad

o

novém

právním

důvodu

užívání

pozemku

producentem – členem OP.

Pokud OP nesplní informační povinnost vůči Fondu, nebo Fond informuje nesprávně,
nebo nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Unie na úseku
Společné organizace trhů, bude s OP zahájeno řízení podle § 12d zákona č. 256/2000
o uložení pokuty až do výše uvedené v § 12d zákona č. 256/2000.
9.5 Nedodržení podílu environmentálních opatření
Dle § 8, odst. 5 NV 318/2008 nedosáhne-li souhrn výdajů na environmentální opatření
organizace producentů minimálně 10 % výdajů operačního programu schváleného
Fondem, zahrne organizace producentů do svého operačního programu nejméně dvě
environmentální opatření ze seznamu, který je uveden v příloze č. 1 NV 318/2008
(dle čl. 33 NEPR 1308/2013).
Jestliže organizace producentů:


provede pouze jedno environmentální opatření zahrnuté do schváleného
operačního programu, vrátí Fondu 20 % podpory poskytnuté na příslušný
operační program,



neprovede žádné environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního
programu, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,
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nevynaloží nejméně 10 % výdajů v rámci schváleného operačního programu
na environmentální opatření, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný
operační program.

9.6 Nedodržení podílu produkce určené k přímému prodeji
Člen organizace producentů je oprávněn prodat nejvýše 10 % své produkce v přímém
prodeji. Nesplní-li v daném kalendářním roce tuto podmínku, Fond sníží roční výši
podpory za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 % (dle § 11a odst. 1
NV 318/2008).
9.7 Nedodržení podmínky členství
Zjistí-li Fond, že organizace producentů má za člena ne-producenta, který pro organizaci
nevykonává žádnou z činností dle čl. 16 NK 2017/891 a § 11 NV 318/2008, Fond sníží
roční výši podpory za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 % (dle § 11a
odst. 1 NV 318/2008).
9.8 Nedodržení podmínky 80% podílu na produkci uvedené na trh jedním
producentem od 1. 1. 2023
Od 1. 1. 2023 nabude účinnosti § 2 odst. 2 písm. d) NV 318/2008, kdy podíl produkce
uvedené na trh jedním producentem žadatele je nižší než 80 % z celkové produkce
uvedené na trh všemi producenty. Uznaná organizace producentů v roce 2023 nemůže
mít člena s vyšší obchodovanou produkcí než 80 % celkové obchodované produkce.
Tuto podmínku bude Fond ověřovat při administrativní kontrole v roce 2024 (podání
za rok podpory 2023).
Při porušení této podmínky Fond dle § 11a odst. 1, 2 a 3 NV 318/2008 sníží roční výši
podpory za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 5 %.
Zjistí-li Fond, že organizace producentů opakovaně nesplnila podmínku v § 2 odst. 2
písm. d), ve 2 po sobě jdoucích kalendářních letech, sníží výši podpory za druhý
kalendářní rok, ve kterém k porušení došlo, o 50 %.
Zjistí-li Fond, že organizace producentů opakovaně nesplnila podmínku v § 2 odst. 2
písm. d), ve 3 po sobě jdoucích kalendářních letech, odejme organizaci producentů
uznání.
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10. FORMULÁŘE


Žádost o schválení operačního programu



Žádost o změnu v průběhu roku



Žádost o změnu na následující roky



Žádost o vyplacení částečné podpory



Žádost o vyplacení roční podpory na schválený operační program (včetně příloh)



Žádost o vyplacení zbývající částky podpory na schválený operační program
(včetně příloh)



Sdělení dle čl. 26 NK v přenesené pravomoci (EU) 2017/891



Sdělení dle čl. 54 prováděcího NK (EU) č. 543/2011

Veškeré formuláře a přílohy jsou umístěny na webových stránkách Fondu v záložce: SZIF
poskytuje > Společná organizace trhu > Rostlinná výroba > Ovoce a zelenina > Poskytování
finančních podpor pro organizace producentů > Formuláře. Ke stažení zde.

11. KONTAKTY
Centrální pracoviště SZIF:
Odbor společné organizace trhů - Oddělení organizací producentů a mléka
Adresa:

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Infolinka: 222 871 871
Datová schránka: jn2aiqd
Internetové stránky: https://www.szif.cz/cs/poskytovani-financnich-podpor-pro-organizaceproducentu
Upozornění: Tato příručka má pouze informativní charakter a nenahrazuje platnou legislativu.
Na základě jejího obsahu nelze uplatňovat žádné právní nároky. Úplné znění právních předpisů EU
je k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu. Úplné znění právních předpisů ČR je k dispozici
na adrese https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
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