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11. 11. 2020

V důsledku pandemie COVID-19 čelí v roce 2020 řada uznaných organizací producentů v odvětví
ovoce a zeleniny obtížím při provádění jejich schválených operačních programů. Některé
schválené akce a opatření nemohou být v roce 2020 realizovány, a proto nemusí být část
provozních fondů využita.
V souvislosti s těmito specifiky vydala Evropská komise nové předpisy, pomocí kterých zavádí
několik dočasných odchylek od stávajících pravidel. Tyto změny nabízejí určitou flexibilitu
a mohou poskytnout producentům určitou úlevu a pomoc, jak se vyrovnat s dopadem pandemie
COVID-19.
Jedná se o změny v následujících nařízeních:
1.

NK (EU) 2020/1275
Článek 1
Dočasné odchylky od čl. 33 odst. 3 a čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013
-

Odchylně od čl. 33 odst. 3 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013 se v roce
2020 nepoužije limit jedné třetiny výdajů na opatření pro předcházení krizím a jejich
řešení v rámci operačního programu podle uvedeného ustanovení.
To znamená, že při dodržení ostatních platných limitů, lze na opatření č. 5 –
Předcházení krizím a jejich řešení čerpat větší objem prostředků, než je původní
maximální hranice 33%.

-

Odchylně od čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nepřesáhne finanční podpora
Unie na provozní fond v roce 2020 výši finančního příspěvku Unie na provozní fondy
schválené členskými státy pro rok 2020 a je omezena na 70 % skutečně vynaložených
výdajů.
Z tohoto ustanovení může mít prospěch jakákoli žádost o podporu týkající se provádění
operačního programu pro rok 2020, a to v případě, že si organizace producentů tuto
možnost nárokuje. To znamená, že pokud v roce 2020 OP nemůže v důsledku
pandemie využít úplně nebo z části některá ze schválených opatření a sníží výdaje
v rámci operačního programu, může zažádat o toto navýšení příspěvku Unie
z původních 50% na 70%.
Podmínkou tohoto navýšení limitu příspěvku EU je doložení podpůrných dokumentů
v souladu s ustanoveními dle čl. 9 NK (EU) 2017/892 a odůvodnění podrobně popisující
důvody snížení výdajů.
Pro lepší představu jak navýšení hranice příspěvku EU na hodnotu 70 % funguje
a v jakých případech ho lze využít, uvádím dva vzorové příklady:
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Příklad č. 1
Opatření

Plánované a schválené
výdaje (Kč)
50/50

Skutečné
výdaje (Kč)

č. 1

400 000

0

č. 2

200 000

200 000

č. 3

700 000

300 000

č. 4

500 000

300 000

č. 5

100 000

100 000

č. 6

100 000

0

1 000 000

Celkem

2 000 000

OP

900 000

1 000 000
EU

Vyčíslení podpory (Kč)

270 000 Kč OP
(30% je minimální
možný příspěvek OP).
630 000 Kč EU
(příspěvek EU 70% je
maximum).

V důsledku pandemie OP nemůže využít původně schválené opatření č. 1 a č. 6
a zároveň dochází i k ponížení opatření č. 3 a č. 4.
Z původně plánovaných a schválených výdajů v hodnotě 2 000 000 Kč má OP skutečné
výdaje 900 000 Kč.
Dle původně platného čl. 34 odst. 1 NK (EU) č. 1308/2013 by byl příspěvek EU i OP
polovina z těchto výdajů, tj. 450 000 Kč.
Díky výše uvedené dočasné odchylce pro rok 2020 uvedené v čl. 1 NK (EU) 2020/1275,
Fond v tomto případě vyplatí příspěvek Unie ve výši 70% skutečně vynaložených
výdajů, což reprezentuje částku podpory 630 000 Kč. Zbývajících 30% (270 000 Kč) je
pak příspěvkem OP.

Příklad č. 2
Opatření

Plánované výdaje (Kč)
50/50

Skutečné výdaje
(Kč)

č. 1

400 000

150 000

č. 2

200 000

200 000

č. 3

700 000

450 000

č. 4

500 000

500 000

č. 5

100 000

100 000

č. 6

100 000

100 000

1 000 000
OP
1 000 000

Celkem

2 000 000

EU

1 500 000

Vyčíslení podpory (Kč)

500 000 Kč OP (33%)
(méně než původních 50%, ale
více než 30 %, více níže).
1 000 000 Kč EU (67%)
(70 % = 1 050 000, to je však
nad limitem původně schváleného
příspěvku EU, který činí 1 000 000
Kč, a který nemůže být
překročen).
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Ve druhém příkladu je naznačeno krácení výdajů ze strany OP pouze u některých
opatření s tím, že žádné opatření není zrušeno.
Původně plánované a schválené výdaje činily 2 000 000 Kč, tudíž příspěvek OP by činil
1 000 000 Kč a příspěvek EU, čili podpora, by byla 1 000 000 Kč.
V důsledku pandemie však došlo např. ke krácení výdajů v opatření č. 1 a č. 3 a celkové
skutečně vynaložené výdaje tak činily 1 500 000 Kč.
Je důležité poznamenat, jak je uvedeno ve výše popsaném ustanovení čl. 1 NK
2020/1275, že původně schválený příspěvek Unie ve výši 1 000 000 Kč nemůže být při
vyplácení podpory za rok 2020 překročen!
Z toho důvodu by byla v tomto vzorovém příkladu vyplacena částka podpory
1 000 000 Kč, i když představují hodnotu 67% ze skutečných výdajů.
Zbylých 500 000 Kč, které reprezentují 33% z celkových výdajů, jsou pak příspěvkem
OP.

2.

NK (EU) 2020/600
článek 1 odst. 2
-

Odchylně od čl. 9 odst. 3 písm. b) NK (EU) 2017/892 se mohou žádosti o podporu, jež
mají být předloženy do 15. února 2021, vztahovat na výdaje na činnosti plánované na
rok 2020, avšak neuskutečněné do 31. prosince 2020, pokud tyto činnosti mohou být
provedeny do 15. srpna 2021.
V nařízení Komise (EU) 2017/892 je dle uvedeného čl. 9 odst. 3 písm. b) stanoven
termín pro uplatnění výdajů za činnosti neuskutečněné do 31. prosince roku provádění
operačního programu do 30. dubna roku následujícího po roce, na který bylo zažádáno
o podporu.
Pokud OP nebudou mít možnost uskutečnit naplánované výdaje pro rok 2020 do
31. prosince 2020 z důvodu pandemie COVID-19, mohou požádat Fond o prodloužení
termínu dle nařízení Komise (EU) 2020/600 společně s podáním Žádosti o roční nebo
zbývající částku podpory.

V případě potřeby poskytnutí dalších doplňujících informací prosím
Mgr. Martina Dýška, martin.dysek@szif.cz, tel.:+420 703 197 393.

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení organizací producentů a mléka
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