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Seznam použitých zkratek
akciová společnost
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Česká národní rada
Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund)
Evropské společenství
Evropský fond regionálního rozvoje
(European Regional Development Fund ERDF)
EK
Evropská komise
ESF
Evropský sociální fond (European Social Fund)
EUR
euro = společná měna Evropské měnové unie
(platnost od 1. 1. 1999)
EZ
ekologické zemědělství
EZFRV
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European
Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)
EZGF
Evropský zemědělský garanční fond
(European Agricultural Guarantee Fund EAGF)
Evidence
Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů (takzvaný LPIS) podle §3a a 3b zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství
LFA
Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti)
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
MZe ČR
Ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí České republiky
CZ-NACE Odvětvová klasiﬁkace ekonomických činností
OP RVMZ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství
OZE
obnovitelné zdroje energie
PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
PO
právnické osoby
SAPS
single area payments scheme
(jednotná platba na plochu)
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond – akreditovaná
platební agentura
SZP
Společná zemědělská politika
(Common Agricultural Policy – CAP)
TTP
trvalé travní porosty
a. s.
ČMZRB
ČNR
EFF
ES
EFRR

| 6 | FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA

ÚVOD
V ruce držíte manuál pro začínající i stávající podnikatele, který vám má
umožnit zorientovat se ve složité oblasti podpor poskytovaných podnikatelům na venkově. Při zpracování tohoto manuálu jsme se snažili jednoduchým a srozumitelným jazykem popsat možnosti, které se venkovskému
podnikateli nabízejí.
Konkrétně přinášíme:
❚ přehled typů podpor, které jsou pro podnikatele na venkově k dispozici
(s důrazem na malé a střední podnikatele)
❚ přehled nejdůležitějších subjektů, které nejrůznější typy podpor poskytují a základní informace o podmínkách jejich programů
V praxi se setkáváme se třemi základními druhy podpory:
❚ obecná podpora podnikatelům (v nezemědělských oborech); celostátní
odpovědnost nese Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) a jím
řízené organizace s několika drobnými výjimkami (například podpory
poskytované kraji)
❚ podpora zemědělcům – nároková nebo formou žádosti; celostátní
odpovědnost nese Ministerstvo zemědělství (dále Mze)
❚ ostatní podpory – žádost mohou podávat jak podnikatelé, tak i další
subjekty (obce, kraje, veřejné instituce nebo nevládní organizace);
obvykle má celostátní odpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj (dále
MMR) a jím zřizované organizace

Úvod
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V posledních letech jsou asi nejzajímavější ﬁnanční prostředky získávané
prostřednictvím programů čerpajících ze strukturálních fondů Evropské
Unie. Mohou být přitažlivou příležitostí pro takřka všechny typy podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v jakékoli fázi jejich rozvoje. Drobným podnikatelům pomáhají nalézt startovací kapitál, malým a střední
podnikům přinášejí podporu pro inovační a výzkumné projekty, farmám
nabízejí ziskovější (alternativní) způsoby využívání zemědělských ploch.
Manuál dává jen základní informace a základní orientaci. S konkrétním
záměrem je nutné se obrátit na instituci zodpovědnou za komunikaci s potencionálními žadateli o podporu – zpravidla na poskytovatele podpory.
Doporučujeme také zvážit spolupráci se specializovanou poradenskou
organizací, protože řada programů podpory je administrativně velmi
náročná.
Poskytování podpory je ve většině případů nenárokové.
Snažili jsme se uživatelům poskytnout takové informace, které si uchovávají dlouhodobější platnost. Tato útlá brožura rozhodně nemůže obsahovat detailní informace o programech podpor, které jsme našli a zpracovali,
a proto je vždy nutné hledat podrobnosti na webových stránkách nebo při
konzultaci s odpovědnými pracovníky; kontakty u každého subjektu uvádíme.
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PŘÍJEMCI PODPORY
Příjemci podpory se dělí na několik základních typů a je vždy třeba vědět,
do kterého okruhu patříte, neboť to má vliv na konkrétní podmínky poskytnutí
podpory: na její výši, na téma projektu, který může být ﬁnancován, apod.

VEŘEJNÁ PODPORA
POJEM A ZÁKLADNÍ PRINCIP
Jedním ze základních principů EU je volný trh. Je pochopitelné, že každá
podpora podnikatele z veřejných zdrojů volnou soutěž na trhu narušuje.
EU si je vědoma, že se jedná o skutečnost, kterou se nepodaří zrušit,
a proto se velmi komplikovaným způsobem snaží zajistit, aby veřejná podpora podnikatelům společný trh narušovala co nejméně. Z tohoto důvodu
je vždy nějakým způsobem limitována. Existuje celý soubor předpisů tvořící složitý systém, který má zabránit negativním dopadům faktu, že někteří
podnikatelé získávají podporu z veřejných zdrojů. Evropská komise každoročně publikuje takzvanou mapu veřejné podpory, ve které stanoví procentní podíl, který je možné u každého podnikatele respektive
podnikatelské činnosti hradit z veřejných dotačních zdrojů. Podmínky jsou
stanoveny s ohledem na ekonomický výkon v daném území, tj. čím bohatší
region, tím nižší je přípustná veřejná podpora.

VÝJIMKY Z VEŘEJNÉ PODPORY
Existují však výjimky, kdy se poskytování ﬁnančních prostředků neřídí režimem veřejné podpory. Mezi tyto výjimky patří zemědělství. Zemědělství
(vedle rybářství a například dopravy) je z veřejné podpory vyňato a je
řešeno samostatnými takzvanými sektorálními nařízeními, které upravují
podmínky pro poskytování podpor podnikatelům v souladu s principy jednotného trhu. Evropská Komise stanovuje přesný počet aktivit, které je
možno v rámci zemědělské činnosti podporovat a za jakých podmínek.
Základní okruh omezovacích podmínek je určován povahou příjemce
veřejné podpory. Pokud nejde o podnikatele v zemědělství, jsou nejvýhodnější podmínky nastaveny pro drobné, malé a střední podnikatele (dále MSP).
Podpora malého rozsahu, poskytovaná v režimu de minimis není neslučitelná se
společným trhem. Velké množství podpor je proto poskytováno v tomto režimu.

Příjemci podpory
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De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními
podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento ﬁnanční
strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté
v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují ﬁskální roky
používané k daňovým účelům.
Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím
písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik
v předchozích dvou ﬁskálních letech a v současném ﬁskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis
(200 000 EUR). Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného pro aktuální měsíc dle data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den
před posledním pracovním dnem v předchozím měsíci).
(zdroj: www.czechinvest.org/verejna-podpora)

ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE PODNIKATELŮ
Zvláštní podmínky pro udělování veřejné podpory jsou stanoveny pro:
❚ malé a střední podnikatele
❚ podnikatele v zemědělství

MALÝ A STŘEDNÍ PODNIKATEL
Vymezení kategorií drobný, malý a střední podnikatel:
❚ Za drobného, malého a středního podnikatele1 (dále MSP) se považuje
podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců
b) jeho aktiva2/majetek3 nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR
nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR
1
2
3

ve smyslu § 2, odst. (2) písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku
z rozvahy u podnikatele, který vede účetnictví
z daňové evidence podnikatele, který nevede účetnictví
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Někdy jsou ještě odlišná pravidla pro speciální podkategorie, a to:
❚ malého podnikatele
a) pokud zaměstnává méně než 50 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový
ekvivalent 10 mil. EUR
❚ drobného podnikatele
a) pokud zaměstnává méně než 10 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR
Podrobnější informace viz www.cmzrb.cz.

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
Zemědělský podnikatel je:
❚ fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za
účelem dosažení zisku (do podmínek programů jsou zahrnuty i školní statky)
❚ podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými
prvovýrobci, a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony
nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě
I zde existuje zvláštní podkategorie, a to
❚ mladý zemědělec
Mladým zemědělcem se pro účely zvýhodněné výše podpory rozumí
fyzická osoba, která v době podání žádosti nedosáhla věku 40 let a která
provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.
V příloze uvádíme seznam produktů, jejichž výrobu (službu) je možné
podporovat, tj. které se považují za zemědělskou výrobu. Jedná se o dvě
tabulky, přičemž první z nich je kompletní seznam výrobků, jejichž výroba,
zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky
Evropské unie. Do druhé tabulky jsou zahrnuty nezemědělské činnosti,
které se rozlišují podle odvětvové klasiﬁkace ekonomických činností – CZ-NACE.

Formy podpor
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FORMY PODPOR
V následujícím textu jsou stručně představeny obvyklé formy podpor, se
kterými se žadatel může v současnosti setkat. Popisy konkrétních programů
podpory uvedené u jednotlivých poskytovatelů vždy odkazují na některý
ze zde uvedených typů.

DOTACE
Dotace je poskytnutí určitého množství ﬁnančních prostředků ze státního
rozpočtu, z rozpočtu obcí nebo krajů, případně z fondů EU. Může, ale
nemusí být stanovena na konkrétní účel, i když zpravidla je každá dotace
přísně účelově vázána a porušení podmínek obvykle končí povinností
dotaci vrátit, a to včetně penále. Za vymáhání takzvaných vratek jsou v současnosti odpovědné Finanční úřady.
Dotace u podnikatelů se většinou poskytuje jako podpora na úhradu investičních nákladů projektu.
Dotace jsou dvojího druhu.
❚ nárokové
Například obce a města dostávají dotace na činnosti, které vykonávají za
státní sektor. Zemědělci pobírají při splnění stanovených podmínek nárokové platby v závislosti například na množství dobytka, na hektarech obdělávané půdy či sekané louky, kterou obhospodařují (viz níže heslo „přímé
platby“).
❚ nenárokové
O tyto dotace se musí žádat a na rozdíl od nárokových plateb zde nerozhoduje pouze splnění předem stanovených podmínek, ale i kvalita záměru
nebo projektu. Příkladem mohou být dotace ze strukturálních fondů EU
či Státního fondu životního prostředí apod. Existují dotace na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční) nebo je poskytována
formou systémové investiční dotace, dotace do hospodářského výsledku
(dříve neinvestiční), kdy se může jednat například o poradenství,
vzdělávání, apod.
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BEZÚROČNÝ ÚVĚR
Podpora ve formě bezúročného úvěru je poskytována na ﬁnancování
nákladů projektu, zpravidla investičních. Bezúročný úvěr je obvykle určen
pouze začínajícím podnikatelům na rozjezd jejich činnosti a většinou
nejde o vysokou částku (nejčastěji 750 tis. Kč). Podpora je poskytována
v režimu de minimis. V případě bezúročných nebo zvýhodněných úvěrů se
za podporu považuje pouze cena srovnatelného úvěru na trhu nebo rozdíl
mezi cenou zvýhodněného a běžného komerčního úvěru, nikoliv celková
výše poskytnutého úvěru.

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY
Podpora může být poskytnuta formou zvýhodněného úvěru s delší
dobou splatnosti a s pevnou úrokovou sazbou. Úvěr se obvykle poskytuje
do výše 50–80 % předpokládaných celkových nákladů projektu. Jeho
splatnost může být stanovena různě – například až na 8 let s odkladem
splátek až na 5 let. Podpora je poskytována v režimu de minimis malým
a středním podnikatelům Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
(www.cmzrb.cz).

PODŘÍZENÉ ÚVĚRY
Byly zavedeny jako nový druh podpory v programech PROGRES a TRH, za
které je odpovědná Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále
ČMZRB). Jedná se o úvěry, ke kterým je nutné souběžně získat jiný úvěr
nebo leasing od běžného komerčního subjektu, a to minimálně ve výši
podřízeného úvěru. ČMZRB má pro tyto účely uzavřené dohody o spolupráci s bankovními ústavy. Podřízený úvěr je pak splácen jako poslední
v pořadí za ostatními peněžními závazky žadatele.

PŘÍSPĚVKY NA ÚHRADU ÚROKŮ
Jedná se o příspěvky k úhradě části úroků z bankovních úvěrů, které čerpá
podnikatel v zemědělství od komerční banky. Jedná se zejména o podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým
fondem, a.s. (základní sazba podpory ve formě dotace ve výši 3 % a zvýhodnění pro mladého zemědělce ve výši + 1,0 %).

Formy podpor
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Podporované programy:
❚ Zemědělec – v zásadě se týká pořízení strojů a vybavení pro zemědělskou prvovýrobu
❚ Půda – nákup nestátní půdy za účelem hospodaření

ZÁRUKA ZA KAPITÁLOVÝ VSTUP
Za kapitálový vstup investora se považuje:
❚ nákup nebo úpis akcií nebo získání obchodního podílu v podniku žadatele (je-li příjemcem kapitálu a.s. nebo s.r.o.)
❚ vklad tichého společníka
❚ úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu
Současně se zárukou lze investorovi zaručovaného kapitálového vstupu
poskytnout příspěvek na úhradu nákladů služeb externích poradců, pokud
tyto služby souvisejí s podporovaným projektem kapitálového vstupu. Ze
služby se považují:
❚ odborné technické a ekonomické expertizy (včetně daňových a auditorských)
❚ právní služby spojené s tvorbou smluvní dokumentace pro kapitálový vstup
❚ analýzy majetkoprávních a dalších smluvních vztahů příjemce

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ ZÁRUKY A ZÁRUKY
ZA ÚČAST V OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI
Umožňují podnikatelům jednak získat úvěry od komerčních bank a vstupovat do vyhlašovaných obchodních veřejných soutěží, jednak jim poskytují i cenově zvýhodněnou záruku za bankovní úvěr na realizaci
podnikatelského projektu. Výše cenového zvýhodnění může činit až 9 %
ročně. I tato podpora je poskytována v režimu de minimis.

PŘÍSPĚVKY NA ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU
Umožňují malým a středním podnikatelům získat příspěvek na certiﬁkaci
ve výši 50 % uznatelných nákladů na odborné poradenské služby v souvislosti s certiﬁkací nebo zaváděním programu EMAS (Eco-Management

| 14 | FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA

and Audit schneme4). V případě certiﬁkace integrovaného systému podle
normy ČSN EN ISO 14001 (ISO 14001) společně s ČSN EN ISO 9001:2001
(EN ISO 9001:2000). Příspěvek se vyplácí až po získání certiﬁkátu nebo
ověření environmentálního prohlášení subjektu zapojeného do programu
EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. Program řídí
ČMZRB – www.cmzrb.cz.

PŘÍSPĚVKY NA PRACOVNÍ MÍSTA
Příspěvky tohoto typu jsou v zásadě dvojího druhu:
❚ příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Příjemcem je osoba samostatně výdělečně činná, která zahajuje své podnikání,
na jehož rozjezd může žádat o relativně nízký příspěvek od Úřadu práce.
❚ příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. Podpora poskytovaná zaměstnavatelům při zaměstnávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva, tj. občanů se změněnou pracovní schopností
(včetně invalidů) a občanů společensky nepřizpůsobivých (podle § 91
zákona č. 100/1998 Sb.).

PŘÍMÉ PLATBY
Přímých plateb je více druhů a jsou poskytovány v rámci (nebo v souvislosti) se Společnou zemědělskou politikou EU. Jejich administrátorem je
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) www.szif.cz (na těchto
stránkách jsou také k dispozici on-line formuláře pro vyplnění žádosti
o podporu).

Podmínky pro jednotnou platbu na plochu (SAPS)
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů (tzv. LPIS) podle §3a a 3b zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství.
Žádost o poskytnutí podpory v rámci jednotné platby na plochu (SAPS) je
možné podat na následující zemědělské kultury (dle §3i zákona o země4

V oﬁciálním českém překladu se jedná o „systém řízení z hlediska ochrany životního
prostředí“.

Formy podpor
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dělství), přičemž na druhu kultury (orná půda, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, zelinářská zahrada) nezávisí výše podpory.
Jednou z podmínek pro její poskytnutí je dodržení minimální výměry, která
činí v součtu všech půdních bloků/dílů půdních bloků v žádosti 1 ha zemědělské půdy. Dotčené půdní bloky/díly půdních bloků musí být uvedeny
v Evidenci.
Zemědělská půda, na kterou je požadováno poskytnutí ﬁnanční podpory,
musí být na žadatele vedena v Evidenci nejméně od data podání žádosti
do 31.8. kalendářního roku, ve kterém žádá o podporu. Po celé období, po
které je na žadatele vedena v Evidenci, musí být zemědělsky obhospodařována a udržována po celý kalendářní rok v souladu s podmínkami dobrého
zemědělského a environmentálního stavu.
Zvláštní doplňkové podmínky pro poskytování jednotné platby na plochu
platí pro:
❚ pěstitele konopí setého (zvláštní podmínky evidence)
❚ pěstitele rychle rostoucích dřevin (pouze plodiny pro energetické
využití)
❚ pěstitele plodin k produkci sušených krmiv (zvláštní podmínky evidence
a distribuce)

Podmínky pro národní doplňkové platby (Top-Up)
Národní doplňkové platby (Top-Up) poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS) jsou na rozdíl od běžných plateb na plochu ﬁnancovány ze
státního rozpočtu ČR a kryjí rozdíl mezi výší plateb na plochu v ČR a některými jinými členskými státy EU. Režim národních doplňkových plateb
podléhá pravidlům nastaveným evropskou legislativou a je každoročně
předkládán Evropské komisi ke schválení.
Top-Up je poskytován SZIF formou ﬁnančních podpor v následujících
oblastech:
❚
❚
❚
❚
❚

pěstování lnu na vlákno na zemědělské půdě
pěstování chmelu na zemědělské půdě
chov skotu, ovcí, popřípadě koz
pěstování plodin (včetně množitelských porostů) na zemědělské půdě
pěstování brambor pro výrobu bramborového škrobu na zemědělské
půdě

| 16 | FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA

Podmínky pro platby
Podpora méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými
omezeními (LFA) a Natura 2000 na zemědělské půdě
Žadatel nemusí být podnikatelem podle §2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku. O platbu v oblastech LFA a v oblastech Natura
2000 na zemědělské půdě mohou žádat například i obce, fyzické osoby
nepodnikající, školy atd., pokud mají právní subjektivitu a mají v Evidenci
zanesenu alespoň minimální výměru zemědělské půdy (v LFA nebo v oblastech Natura 2000) od data doručení žádosti Fondu do 30. září kalendářního roku, ve kterém žádají o podporu.
Platba pro LFA je poskytována pouze na kulturu travní porost obhospodařovanou v následujících oblastech: horské oblasti, ostatní méně příznivé
oblasti, oblasti se speciﬁckými omezeními5.
Platba v oblastech Natura 2000 se poskytuje pouze na travní porosty zanesené v Evidenci, které se nacházejí na území:
❚ ptačích oblastí (dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a zároveň na
území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných
oblastí
❚ evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (dle
§ 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí
Žadatel o platbu pro LFA a v oblastech Natura 2000 musí splňovat
následující podmínky:
❚ Půdní bloky/díly půdních bloků se zemědělskou kulturou travní porost,
na které je podána žádost o poskytnutí platby, musí být na žadatele
vedeny v Evidenci minimálně od data doručení žádosti
❚ Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba vedená v Evidenci,
která zemědělsky obhospodařuje alespoň 1 ha travních porostů v LFA,
nebo 1 ha travních porostů v oblasti Natura 2000

5

Do speciﬁcké oblasti (tzv. typu SX) spadají obce nebo k.ú. které byly zařazeny v LFA
v období 2004–2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro
vymezení LFA. O platbu v těchto oblastech může požádat pouze ten žadatel, kterému byl alespoň jedenkrát poskytnut vyrovnávací příspěvek v rámci opatření LFA
v programovém období 2004–2006.

Formy podpor

| 17 |

Žadatel se zaváže, že bude hospodařit v méně příznivé oblasti na minimální výměře nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce,
za který mu byla poprvé poskytnuta platba.
Žadatel musí zajistit, aby byly travní porosty alespoň 1x ročně spaseny
nebo alespoň 2x ročně posečeny a to v termínech do 31. 7. a do 31. 10.,
pokud ovšem žadatel současně na dané ploše neuplatňuje některé z agroenvironmentálních opatřeních, při nichž jsou stanoveny jiné termíny sečí.
Výška porostu po 31. 10. nesmí být vyšší než 30 cm. Odložení nebo vynechání jedné ze sečí v uřčených termínech je možné pouze s písemným
souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody. Žadatel musí
plnit podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu na celé
výměře zemědělské půdy evidované na něho v LPIS.

Podmínky platby pro pěstování energetických plodin (EP)
Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou
půdu, která je na ni vedena v Evidenci a na níž pěstuje plodiny určené
k energetickému využití na výměře nejméně 1 ha. Žádost o poskytnutí
platby pro pěstování energetických plodin je možné podat na plodiny primárně určené k produkci energetických výrobků, biopaliv a produkci
tepelné nebo elektrické energie. Platbu lze poskytnout pro jakoukoliv plodinu kromě plodin, které narušují funkci ekosystému a mohou způsobovat
hospodářské škody.
Zemědělská půda, na kterou je požadováno poskytnutí ﬁnanční podpory,
musí být na žadatele vedena v Evidenci minimálně ode dne doručení
žádosti Fondu do 31. 8. roku sklizně energetické plodiny a po celé období,
po které je na žadatele vedena v Evidenci, musí být zemědělsky obhospodařována, a to plně v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu.
V roce 2007 fungovala kromě výše uvedených typů přímých plateb ještě
takzvaná oddělená platba za cukr (SSP).
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SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU
SZIF provádí zvláštní opatření k udržení stálé hladiny cen zemědělských
produktů. Tento druh podpory má mnoho různých forem:
❚ intervenční nákupy komodit
❚ intervenční prodeje komodit
❚ poskytování dočasných podpor organizacím producentů nebo sdružením organizací producentů
❚ vývozní subvence
Pro každý typ komodity (produktu) existují zvláštní pravidla, a to jak pro
poskytování podpor, tak pro intervenční nákupy/prodeje dané komodity.
Výši a typ intervence, případně poskytované podpory, ovlivňují kvóty sjednané mezi ČR a EU, které stanoví přípustné množství produkce v dané
komoditě. Pro každou z níže uvedených komodit platí zvláštní režim
podpory:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Obiloviny
Škrob
Cukr
Čerstvé ovoce a zelenina
Banány
Výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny
Oleje a tuky
Víno/Vinice
Rýže
Len a konopí
Sušené krmivo
Řepka olejná
Chmel
Vejce a drůbeží maso
Skopové a kozí maso
Hovězí a telecí maso
Vepřové maso
Akvakultura
Včelařství
Mléko

Na www.szif.cz lze sledovat pravidelně aktualizované komoditní zpravodajství, které zpřesňuje momentálně platná pravidla.

Poskytovatelé podpor

| 19 |

POSKYTOVATELÉ PODPOR
V několika podkapitolách vám představíme hlavní poskytovatele podpor.
Text má následující strukturu:
❚ podpora podnikatelům v zemědělství
❚ obecná podpora podnikatelům (v nezemědělských oborech)
❚ ostatní podpory, kdy zároveň mohou žádat i jiné subjekty, například
obce, neziskové organizace, apod.
Vždy je uvedena obecná charakteristika subjektu, která představí jeho roli
v systému poskytování podpor. Následně jsou heslovitě představeny konkrétní programy a typy podpor, které subjekt administruje. Jedná se pouze
o stručný přehled, kompletní popis uvedených opatření získáte na uvedených internetových stránkách nebo vám budou bližší informace sděleny
po emailovém či telefonickém dotazu, případně na uvedených kontaktních adresách.

PODPORA PODNIKATELŮM V ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (MZE)
Ministerstvo zemědělství je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb.
ústředním orgánem státní správy pro zemědělství s výjimkou ochrany
zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod
a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy
lesů, myslivosti a rybářství, kromě území národních parků.
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) jednak poskytuje podporu subjektům podnikajícím
v zemědělství, jednak řídí i programy zabývající se podporou venkovského
prostoru a venkovského života. Cílem je podpora „evropského modelu
zemědělství“ s důrazem na jeho multifunkčnost, tj. kromě samotné zemědělské produkce se zaměřuje i na zajišťování údržby a tvorby krajiny, na
další environmentální služby a na podporu doplňkových nezemědělských
činností. Stále většího významu nabývá hlubší propojení zemědělství s obnovou a rozvojem venkova.
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Ministerstvo zemědělství je nejvyšším orgánem pro všechny poskytované
podpory podnikatelům v zemědělství a pro řadu dalších programů na podporu rozvoje venkova. Vzhledem ke složitosti celého systému vykonává
svojí činnost prostřednictvím speciálně zřizovaných organizací:
❚ Státního zemědělského intervenčního fondu (podpory využívající zdrojů EU)
❚ Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
Drobnější programy ﬁnancované ze státního rozpočtu si ministerstvo řídí
samo, ty však obvykle nejsou určeny na podporu podnikatelů. U významnějších programů podpory jsou pro styk se žadateli zřízena specializovaná
pracoviště a ministerstvo si pro sebe ponechává především roli řídící, kontrolní a částečně platební.
Nejvýznamnějšími programy jsou ty, které využívají ﬁnance z fondů EU:
❚ nárokové přímé platby – SAPS, LFA, oblast Natura 2000, energetické plodiny
(typ přímé platby tzv. Top-Up je ﬁnancován ze státního rozpočtu)
❚ nenárokové dotace, které ﬁnancují rozvojové projekty různých subjektů,
nejen podnikatelů v zemědělství. Jsou rozdělovány na základě dokumentu „Program rozvoje venkova“ (dále PRV) a jsou ﬁnancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále EAFRD)
❚ společná organizace trhu
Všechny zde uvedené typy podpory administruje SZIF – www.szif.cz. Úvěrové programy vyřizuje Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond
(PGRLF). Kontrolu dotací vykonávají Zemědělské agentury a pozemkové
úřady (ZAPÚ). Podrobnější informace k jednotlivým programům jsou uvedeny níže u institucí, se kterými žadatel o podporu při získávání podrobných informací a vyřizování svojí žádosti přijde do styku.

Kontakt
Ministerstvo zemědělství
Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Telefon: +420 221 811111
Fax: +420 224 810 478
e-mail: info@mze.cz, podatelna: posta@mze.cz
www.mze.cz
IČ: 00020478
Bankovní účet: 1226-001/0710 ČNB Praha

Poskytovatelé podpor

Název útvaru
Úsek 1. náměstka ministra
Sekce strukturální
Odbor Řídící orgán EAFRD
Odbor Řídící orgán OP
Zemědělství a OP Rybářství
Odbor Řídící orgán HRDP
Odbor environmentální
politiky a obnovitelných
zdrojů energie
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Vedoucí pracovník
PhDr. Ivo Hlaváč, MBA
Ing. Pavel Sekáč
Ing. Pavel Sekáč

Linka
2668
2377
2807

Fax
224812121
221812952
221812974

Mgr. Miroslav Daněk

2009

222312923

Ing. Ivan Landa, CSc.

2665

221812943

Ing. Jiří Trnka

2662

221812165

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND (SZIF)
SZIF je akreditovanou platební agenturou, zprostředkovatelem ﬁnanční
podpory z Evropské unie a z národních zdrojů. V současnosti je nejvýznamnější institucí odpovědnou za podporu podnikatelů v zemědělství
a posiluje i svou pozici v obecné podpoře rozvoje venkova.
Základním pilířem poskytovaných ﬁnančních podpor jsou přímé platby
(viz příslušný oddíl, str. 13). SZIF však administruje i široké spektrum nenárokových programů určených jak na podporu investic do zemědělského
podnikání, tak na jiné neprodukční formy rozvoje venkova a venkovského
ekonomického a sociálního života. Spektrum podpor pak doplňují intervenční zásahy v rámci „společné organizace trhu“. Vedle dotačních a intervenčních programů SZIF realizuje i řadu informačních a propagačních
opatření ve prospěch zemědělských produktů na vnitřním trhu (například řídí poskytování známky KLASA, propaguje české potraviny na veletrzích apod.)

Společná organizace trhu/Komodity
Nástroj pro intervence na zemědělských trzích, který má udržovat stabilní
ceny zemědělských produktů (viz str. 18).

Nárokové platby
Kombinují se zde ﬁnanční prostředky:
❚ Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF)
❚ Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)
❚ českého státního rozpočtu (SR)
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Mezi nejdůležitější platby patří aktivity spojené s ﬁnancováním přímých
plateb na plochu – Jednotná platba na plochu (SAPS), které jsou dorovnávány v rámci Národní doplňkové platby (Top-Up). Speciálními programy
jsou (například z důvodu jiného ﬁnancování) podpora méně příznivých
oblastí a oblastí s ekologickými omezeními (LFA/oblasti Natura 2000)
a SSP – Oddělená platba za cukr, respektive podpory energetických
plodin.
Podrobnější informace o typech přímých plateb viz oddíl Přímé platby
(str. 14).

Nenárokové platby
V rámci ČR je podpora realizována prostřednictvím Programu rozvoje
venkova 2007–2013 (celý text programu je možné získat na www.mze.cz
> oddíl podpora z EU, národní dotace > EAFRD – Program rozvoje venkova). Program se skládá ze čtyř prioritních os. V rámci všech os je možné
podporovat malé a střední podnikatele.
OSA I. Zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství
Tato osa je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství
a lesnictví. Poskytují se investiční dotace jak na zlepšení podnikání v zemědělské výrobě, tak v navazujícím potravinářství. Podpory nejsou určeny ke
zvýšení zemědělské prvovýroby, ale ke zvýšení její kvality. Prioritou jsou
investice do modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy
a přidávání hodnoty zemědělským produktům. V rámci této osy je možné
například ﬁnancovat investice do zemědělských staveb, do techniky a technologií pro živočišnou výrobu a rostlinnou výrobu. Dále pak investice do
lesnických strojů a stavební investice do lesní infrastruktury, technického
vybavení pro ﬁnalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství atd. Podpora je otevřena pro podnikatele hospodařící v lesnictví a zemědělství v celé ČR mimo území Prahy.
Skupina opatření I.1
Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického
kapitálu a podporu inovací
I.1.1
Modernizace zemědělských podniků
Stavby a technologie pro živočišnou a rostlinou výrobu
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií,
respektive inovací v zemědělství
Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Poskytovatelé podpor
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I.1.2

Investice do lesů
Lesnická technika
Technické vybavení provozoven
Lesnická infrastruktura
I.1.3
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií,
respektive inovací v potravinářství
I.1.4
Pozemkové úpravy
Skupina opatření I.2
Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU
I.2.1
Seskupení producentů
Skupina opatření I.3
I.3.1
Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.3.2
Zahájení činnosti mladých zemědělců
I.3.3
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
I.3.4
Využívání poradenských služeb

OSA II. Zlepšování životního prostředí
Tato osa je zaměřená na udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy.
Podpory by měly směřovat k udržení příjmové stability zemědělců a lesníků hospodařících v horších přírodních podmínkách (horské oblasti,
oblasti Natura 2000 atd.).
Skupina opatření II.1
Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
II.1.1

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných
oblastech (LFA)

Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice
pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD
Platby v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě
Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES
II.1.3
Agroenvironmentální opatření
Postupy šetrné k životnímu prostředí
Ošetřování travních porostů (louky, pastviny)
Péče o krajinu
Skupina opatření II.2
Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
II.2.1
Zalesňování zemědělské půdy
První zalesnění zemědělské půdy
II.1.2
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II.2.2

II.2.3
II.2.4

Platby v rámci oblastí NATURA 2000 v lesích
Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího
produkčního cyklu
Lesnicko-environmentální platby
Zlepšování druhové skladby lesních porostů
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření
Neproduktivní investice v lesích

OSA III. Zlepšování kvality života a diverziﬁkace
V rámci této osy je možnost čerpání podpory pro podnikatele hospodařící
v zemědělství na diverziﬁkaci jejich činnosti na nezemědělské podnikání.
Dále pak možnost čerpání podpory na zakládání nových a na rozvoj stávajících mikropodniků nezemědělské povahy ve venkovských obcích do
2000 obyvatel. V obcích do 2000 obyvatel je také možné podporovat začínající podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Nepodnikatelské projekty
jsou v rámci této osy podporovány v obcích do 500 obyvatel.
Skupina opatření III.1
Opatření k diverziﬁkaci hospodářství venkova
III.1.1
Diverziﬁkace činností nezemědělské povahy
III.1.2
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Skupina opatření III.2
Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.2.3 Vzdělávání a informace

OSA IV. Leader
Podporu mohou čerpat všechny cílové skupiny uvedené v předchozích
osách, ve vazbě na pravidla stanovená místními akčními skupinami. V principu jde o to, že se spojí obce, podnikatelé a neziskové organizace, které
společně připraví rozvojovou strategii, která reaguje na místní podmínky.
Pokud je tato strategie schválena na MZe (prostřednictvím SZIF), pak
zakladatelé místní akční skupiny rozdělují peníze na projekty místních podnikatelů, občanů a obcí. Důraz se v tomto případě klade na aktivitu zezdola,
zapojení místních lidí a velmi transparentní způsob výběru projektů. Financovány jsou spíše menší akce.

Poskytovatelé podpor
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Pokud je z tohoto programu poskytována podpora podnikatelům, ve většině případů se musí jednat o zemědělce, fyzické a právnické osoby nebo
o osoby zapsané do evidence samostatně hospodařících rolníků, jejichž
příjmy pocházejí ze zemědělské výroby, provozované jako soustavná a samostatná činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem
dosažení zisku. Druhem podpory je přímá nenávratná podpora/dotace,
poskytovaná v určité výši a za podmínek daných dle jednotlivých programů.

Kontakt centrála
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Adresa: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 871 620 (po pracovní době: +420 222 871 556 )
Fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz (obecná adresa)
international@szif.cz (oddělení zahraničních vztahů)
www.szif.cz
IČ: 48 133 981
Bankovní účet:
19-5541480257/0100, KB Praha (společná zemědělská politika)
94-1026580247/0100, KB Praha (správní výdaje)

Regionální kontakty
SZIF Praha
Adresa: Slezská 7, 120 56 Praha 2
telefon: 227 010 460
Sekretariát: Pavla.Wagnerova@szif.cz
SZIF České Budějovice
Adresa: Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
telefon: +420 387 693 321
Sekretariát: Alena.Smetanova@szif.cz
SZIF Ústí nad Labem
Adresa: Masarykova 19/275, 403 40 Ústí n. Labem
telefon: +420 475 651 151
Sekretariát: Lenka.Jirova@szif.cz
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SZIF Hradec Králové
Adresa: Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové
telefon: +420 495 070 300
Ředitel regionálního odboru: Jiri.Rozinek@szif.cz
SZIF Brno
Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno
telefon: +420 541 428 012
Sekretariát: Blanka.Knoblichova@szif.cz
SZIF Olomouc
Adresa: Blanická 1, 772 00 Olomouc
telefon: +420 585 526 511
Sekretariát: Katerina.Vymetalova@szif.cz
SZIF Opava
Adresa: Horní nám. 2, 746 57 Opava
telefon: +420 553 696 135
Sekretariát: Lucie.Kucova@szif.cz

PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ
A LESNICKÝ FOND, A.S. (PGRLF)
PGRLF je jedním ze základních pilířů dotační politiky MZe. Hlavním předmětem činnosti je subvencování části úroků z úvěrů a poskytování záruk
na úvěry podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze
zemědělské výroby. Kromě toho PGRLF plní další úkoly podle potřeb
Ministerstva zemědělství.
Podpora je poskytována pouze subjektům, které jsou zemědělským podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.
Přehled poskytovaných podpor – dotace úroků v rámci investičních programů: základní sazba podpory ve formě dotace ve výši 4 % a zvýhodnění
pro mladého zemědělce ve výši + 1,0 %. Podpora je poskytována pouze ve
formě dotace části úroků z úvěru. Podpora poskytovaná Fondem se vztahuje na úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne 7 let v následujících
programech.

Poskytovatelé podpor
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Program Zemědělec – cílem programu je podpořit zejména nákup technologií a techniky pro zemědělskou výrobu; není podporováno:
❚
❚
❚
❚
❚
❚

nákup obchodních a družstevních podílů a nákup akcií
běžné opravy technologických zařízení budov a staveb, včetně střech
nákup zvířat, včetně základního stáda
nákup produkčních práv
výsadba jednoletých rostlin
nákup automobilů

Program Půda – cílem programu je podporovat nákup nestátní zemědělské půdy, včetně trvalých porostů (sadů, vinic, chmelnic), za účelem hospodaření (provozování zemědělské výroby) na této půdě

Kontakt
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.
Adresa: Za Poříčskou branou č.p. 256/6, 186 00 Praha 8
Infolinka: +420 225 989 480
Fax: +420 225 989 405
e-mail: info@pgrlf.cz
www.pgrlf.cz
Pracovní doba pro veřejnost: pondělí – pátek 8:00–15:00
IČ: 492 414 94
DIČ: CZ 492 414 94

OBECNÁ PODPORA PODNIKATELŮM
(V NEZEMĚDĚLSKÝCH OBORECH)
Tato kapitola neobsahuje informace o všech institucích a všech programech, kdy může být žadatelem podnikatelský subjekt. Snažili jsme se
vybrat ty nejvýznamnější instituce a programy, kde lze předpokládat zájem
ze strany podnikatelů na venkově, ať svou činnost zahajují nebo už mají
svoje podnikání rozběhnuté. Žadatelem může být samozřejmě i podnikatel, který současně podniká v zemědělství, ale podpora je poskytována
pouze na podnikatelské činnosti, které nejsou spojené s produkcí komodit dle přílohy Smlouvy o Evropském společenství vymezující oblasti podpory pro Společnou zemědělskou politiku EU (viz Příloha č. 1).
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO)
MPO podporuje malé a střední podnikatele zejména v oblastech zahájení
podnikání, rozšiřování nebo zvýšení výkonu podniku, marketingu, vzdělávání podnikatelů i jejich zaměstnanců, různých druhů certiﬁkací, řídí poskytování zvýhodněných úvěrů, které slouží k rozjezdu či rozšiřování
podnikání/výroby apod. MPO je povětšinou metodickou zastřešující organizací a garantem jednotlivých programů a podpor. Vlastní realizace opatření a distribuce prostředků je realizována pomocí takzvaných
zprostředkujících subjektů, jimiž jsou:
❚
❚
❚
❚

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
Česká agentura na podporu obchodu – CzechTrade
Česká energetická agentura (ČEA)

Pro přiznávání podpor je vždy významné zařazení podnikání podle odvětvové klasiﬁkace ekonomických činností (CZ-NACE). Nejsou podporovány
všechny CZ-NACE. Úplný seznam je možné získat na stránkách ČSÚ:
www.czso.cz (klasiﬁkace, číselníky > klasiﬁkace > odvětvová klasiﬁkace
ekonomických činností (CZ-NACE)

Kontakt
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon: +420 224 851 111
Fax: +420 224 811 089
e-mail: posta@mpo.cz
www.mpo.cz

AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ
A INVESTIC CZECHINVEST
CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená MPO ČR. Z důvodů zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií
zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu,
a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu.

Poskytovatelé podpor
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Služby CzechInvestu
❚
❚
❚
❚
❚

informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
řízení dotačních programů ﬁnancovaných EU a státem
formální poradenství k projektům
správa databáze podnikatelských nemovitostí
podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských
ﬁrem
❚ pomoc při realizaci investičních projektů (asistence při umisťování
přímých zahraničních investic)
❚ zprostředkování státní investiční podpory (programy investičních
pobídek)
❚ AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České
republice; podpora při reinvesticích
Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech. Důvodem jejich vzniku bylo
rozšíření nabídky služeb. Regionální kanceláře agentury CzechInvest
poskytují informace o službách agentury a možnostech podpory podnikání ze strukturálních fondů EU, pomáhají ﬁrmám, které mají zájem realizovat v daném regionu svoji investici a spolupracují se zástupci místní správy
a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu.
V následujícím textu jsou stručně uvedeny různé druhy možných podpor.

Program Rozvoj
Napomáhá dotacemi do technického zařízení a technologického vybavení
urychlit rozvoj malých a středních podniků. Lze ﬁnancovat i zvýšení výrobních kapacit. Projekty mohou žadatelé realizovat pouze v regionech se
soustředěnou podporou státu na léta 2007–2013. Dalším omezením je
podpora pouze pro aktivity (projekty) podniku, které se projevují ve zpracovatelském průmyslu – CZ NACE 15–37 (vyjma 16, 23) nebo v obchodě
– CZ NACE 50.2–52.7).
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Mapa podporovaných regionů
platná pro Výzvu | program Rozvoj
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Program Potenciál
Pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné
pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podpora se
poskytuje formou dotace na hrazení úroků bankovních úvěrů, návratné
ﬁnanční výpomoci či přímé dotace a týká se široké škály oblastí. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených
oddíly 17–37, 72 a 74.3 CZ-NACE.

Program Inovace
Program podporuje dva typy projektů:
Inovační projekty pomáhají podnikům, které na základě vlastní výzkumné
a vývojové činnosti či prostřednictvím získání technologie odjinud zavádějí
nové produkty do výroby a na trh nebo zcela nové výrobní procesy, které
obsahují nějaká zlepšení. Žadatelem může být pouze podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící v odvětvích 15, 17–37, 72
a 74.3 CZ-NACE (výjimky jsou uvedeny v textu programu).

Poskytovatelé podpor
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Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporují získávání
průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou
moci v rámci programu získat příspěvek na výdaje za patentové zástupce,
správní poplatky a překlady.

Program ICT a strategické služby
Je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti. Podpora se
poskytuje na projekty informačních a komunikačních produktů a služeb.
Podporu bude možné získat zejména na tyto aktivity:
❚
❚
❚
❚

vývoj softwaru
centra sdílených služeb
centra zákaznické podpory
centra oprav high-tech výrobků a technologií

ICT v podnicích
Zavádí a rozšiřuje informační systémy pro zvyšování vnitřní efektivity podniků; převažující ekonomická činnost žadatele a projektu musí směřovat
do zpracovatelského průmyslu – CZ-NACE 15.1–37.2 (vyjma 16,23).

Program Spolupráce
Příjemci podpory: právnická osoba (ﬁrma, vysoká škola, kraj, klastr).
❚ Klastry – rozvoj kooperačních seskupení sdružujících ﬁrmy daného
odvětví, krajské samosprávy, vysoké školy, výzkumné a další instituce
v regionu
❚ Póly excelence – rozvoj speciﬁckých typů seskupení zaměřených na
high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví (biotechnologie, nanotechnologie aj.)
❚ Technologické platformy – rozvoj oborových seskupení sdružujících
„klíčové hráče“ odvětví na národní úrovni, která se zaměřují na vědeckovýzkumné projekty

Program Školicí střediska
V rámci tohoto programu je možné žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností.
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Příjemci podpory – podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, sdružení
podnikatelů, podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky a jejich
svazky, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce (mimo systém
formálního vzdělávání – CZ-NACE 80).

Program Nemovitosti
Umožňuje získat ﬁnanční podporu na přípravu podnikatelských zón, regeneraci nevyužívaných území, relokaci ﬁrem, rekonstrukci staveb a částečně
i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu
a souvisejících služeb. Příjemci podpory mohou být obce, kraje, jejich
svazky a podnikatelské subjekty.

Program Poradenství
Umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy
a dosahovat kvalitnějších výsledků. MPS mají šanci získat zvýhodněné
poradenské služby. V rámci programu si mohou vybírat z kvalitních a prověřených poradců (viz Národní registr poradců).

Program Marketing
Podporuje projekty malých a středních podnikatelů a jejich seskupení,
které se zaměřují na:
❚ obstarávání marketingových informací v oblasti mezinárodního
obchodu a zahraničních trhů (základní údaje o ekonomice, produkce,
vývoz, dovoz, spotřeba a vývoj sektoru, charakteristika distribuční sítě,
hlavní dovozci a výrobci, konkurence na trhu, cenová úroveň, segmentace trhu apod.)
❚ přípravu marketingových propagačních materiálů, propagaci prostřednictvím internetu; podpora je poskytována pouze v režimu de minimis
❚ účast podnikatelů na výstavách a veletrzích v zahraničí; podpora se
vztahuje pouze na první účast žadatele na určitém veletrhu nebo výstavě,
při dalších účastech na výstavách a veletrzích lze poskytnout podporu
v režimu de minimis

Program Eko-energie
Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.

Poskytovatelé podpor

| 33 |

Podporuje se:
❚ využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (výstavba
a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie
vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, včetně briket
a pelet)
❚ zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (modernizace stávajících zařízení na výrobu energie, snižování ztrát v rozvodech
elektřiny a tepla, zlepšování tepelně technických vlastností budov, využití
odpadní energie v průmyslových procesech apod.)
Pro výši podpory je významná takzvaná regionální mapa intenzity veřejné
podpory. Mapa určuje pro jednotlivé regiony v ČR maximální procentní
výši z nákladů projektu, které mohou být podnikatelským subjektům
po realizaci projektu proplaceny.

Severovýchod
40/50/60
Severozápad
40/50/60
Moravskoslezsko
40/50/60

Střední Čechy
40/50/60

Jihozápad*
36/46/56

Jihovýchod
40/50/60

Střední Morava
40/50/60

malý
podnik

střední
podnik

velký
podnik

Střední Morava, Severozápad,
Střední Čechy, Moravskoslezsko,
Severovýchod, Jihovýchod

60 %

50 %

40 %

*Jihozápad (1. 1. 2007 – 31. 12. 2010)
*Jihozápad (1. 1. 2011 – 31. 12. 2013)

56 %
50 %

46 %
40 %

36 %
30 %

Region NUTS II

Zdroj: www.czechinvest.org
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Kontakt centrála
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha
Telefon +420 296 342 500
Fax: +420 296 342 502
e-mail: info@czechinvest.org, programy@czechinvest.org
www.czechinvest.org
Zelená informační linka o programech podpory podnikání:
pondělí až pátek 9–13 hodin, telefon: 800 800 777
Regionální kanceláře se nacházejí v každém kraji.

Regionální kontakty
Regionální kancelář pro Jihočeský kraj
Adresa: Husova 5, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 962 413–6
Fax: +420 387 962 424
e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihocesky-kraj
Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
Adresa: Spielberk Ofﬁce Centre
Holandská 3 (Vila K – 4. patro), 639 00 Brno
Telefon: +420 543 422 780–785
Fax: +420 543 422 795
e-mail: brno@czechinvest.org
www.czechinvest.org/jihomoravsky-kraj
Regionální kancelář pro Karlovarský kraj
Adresa: Budova Stavoprojektu
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 116 226, 353 116 222
Fax: +420 353 116 301
e-mail: karlovyvary@czechinvest.org
www.czechinvest.org/karlovarsky-kraj

Poskytovatelé podpor

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj
Adresa: Budova Krajského Úřadu
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 495 817 557, 495 817 558
Fax: +420 495 817 556
e-mail: hradeckralove@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj
Regionální kancelář pro Liberecký kraj
Adresa: Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec
Telefon: +420 482 710 353, 482 710 065
Fax: +420 485 105 517
e-mail: liberec@czechinvest.org
www.czechinvest.org/liberecky-kraj
Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava
Telefon: +420 595 198 480–4
Fax: +420 595 198 488
e-mail: ostrava@czechinvest.org
www.czechinvest.org/moravskoslezsky-kraj
Regionální kancelář pro Olomoucký kraj
Adresa: Jeremenkova 40 B, 772 00 Olomouc
Telefon: +420 587 332 186, 587 332 187
Fax: +420 587 332 195
e-mail: olomouc@czechinvest.org
www.czechinvest.org/olomoucky-kraj
Regionální kancelář pro Pardubický kraj
Adresa: Palác Hybských
Nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 616 144
Fax: +420 466 616 702
e-mail: pardubice@czechinvest.org
www.czechinvest.org/pardubicky-kraj
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Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
Adresa: Business Center Bohemia Plzeň
Anglické nábřeží 1, 301 45 Plzeň
Telefon: +420 378 226 630, 378 226 631
Fax: +420 378 226 632
e-mail: plzen@czechinvest.org
www.czechinvest.org/plzensky-kraj
Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu
Adresa: Štěpánská 14, 110 00 Praha
Telefon: +420 234 703 555
Fax: +420 234 703 566
e-mail: praha@czechinvest.org
www.czechinvest.org/stredocesky-kraj-praha
Regionální kancelář pro Ústecký kraj
Adresa: Mírové náměstí 34, 400 02 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 201 158, 475 200 960
Fax: +420 475 201 135
e-mail: usti@czechinvest.org
www.czechinvest.org/ustecky-kraj
Regionální kancelář pro kraj Vysočina
Adresa: Komenského 31, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 567 155 197, 567 155 198
Fax: +420 567 300 703
e-mail: jihlava@czechinvest.org
www.czechinvest.org/kraj-vysocina
Regionální kancelář pro Zlínský kraj
Adresa: 23. budova areálu Svit
Vavrečkova 5262, 761 01 Zlín
Telefon: +420 573 776 260
Fax: +420 573 776 265
e-mail: zlin@czechinvest.org
www.czechinvest.org/zlinsky-kraj

Poskytovatelé podpor
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ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ
A ROZVOJOVÁ BANKA, A. S. (ČMZRB)
ČMZRB je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se
záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji
malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.
Byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou:
❚ Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem ﬁnancí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií)
❚ Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní
banka, a. s.
Banka poskytuje především:
❚ podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů
a krajů
❚ podpory vlastníkům panelových bytových domů při jejich rekonstrukci
(formou záruky za bankovní úvěr)
❚ zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty
Působí též jako ﬁnanční manažer prostředků poskytnutých České republice na ﬁnancování rozvoje infrastruktury.

PRODUKTY A SLUŽBY NABÍZENÉ ČMZRB
Zvýhodněné úvěry
Program podpory začínajících podnikatelů START – cílem programu je
umožnit realizaci podnikatelských záměrů jedinců, vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory
ve formě bezúročného úvěru. Bezúročný úvěr je poskytován až do výše
90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti bezúročného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 7 let. Bezúročný úvěr pro fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou osobu
s jedním společníkem je poskytován až do výše 0,75 mil. Kč, pro podnikající právnickou osobu s více společníky či členy až do výše 1,5 mil. Kč.
Bezúročný úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory
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avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. V rámci
programu START jsou začínajícím podnikatelům rovněž poskytovány zvýhodněné záruky s ﬁnančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Lze je
získat také současně s bezúročným úvěrem k úvěru poskytnutému některou z bank, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než
3 roky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a.
z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut ﬁnanční
příspěvek 3 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Spolu
se zárukou je poskytován ﬁnanční příspěvek k zaručovanému úvěru, a to
ve výši 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru. Program START je vyhlašován jednotlivými (časově omezenými) výzvami k předložení projektů.
Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů
PROGRES – podřízené úvěry mají umožnit realizaci projektů malých podnikatelů, pro které je obtížné získat v dostatečné výši komerční úvěr díky
jejich nižší kapitálové vybavenosti nebo omezené možnosti poskytnout
zajištění úvěru. Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 25 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 11 let a odklad splátek jistiny
úvěru je maximálně 6 let (období podřízenosti). Sjednanou dobu odkladu
splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru nelze měnit bez předchozího souhlasu věřitele podílejícího se na ﬁnancování projektu. Výše
podřízeného úvěru nesmí přesáhnout 75 % předpokládaných způsobilých
výdajů projektu. K úvěru lze rovněž získat ﬁnanční příspěvek ve výši 10 %
vyčerpaného podřízeného úvěru, pokud jsou v rámci projektu vytvořena
nejméně 3 pracovní místa a splněny i další podmínky programu.
Zvýhodněný regionální úvěr v Jihočeském kraji, Zvýhodněný regionální
úvěr ve Zlínském kraji – Úvěr je úročený relativně nízkou úrokovou sazbou (5 % p.a.), sazba je ﬁxní po celou dobu splatnosti.

Bankovní záruky
Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA – cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s ﬁnančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat realizaci podnikatelských
projektů malých a středních podniků. Důraz je kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu.

Poskytovatelé podpor
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V programu se poskytují 3 typy záruk:
❚ S – záruka je poskytována malým a středním podnikatelům až do výše
80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatel hradí pouze část ceny
záruky ve výši 0,1–0,3 % p.a. z výše záruky. Současně s ní je mu poskytnut i ﬁnanční příspěvek ve výši až 4 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.
❚ M – záruka je poskytována, pokud má úvěrující banka s poskytovatelem
podpory uzavřenou smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem (viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB –
www.cmzrb.cz), takto mohou být zaručovány bankovní úvěry do výše 5
mil. Kč. Výše záruky v tomto případě činí až 70 % jistiny zaručovaného
úvěru a cena záruky hrazená příjemcem podpory je pevně stanovena ve
výši 0,1 % p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je příjemci
podpory poskytnut ﬁnanční příspěvek 3 % p.a. z výše záruky k úhradě
zbývající části ceny záruky.
Další zvýhodnění (ﬁnanční příspěvky k poskytovaným zárukám) platí pro
projekty realizované v některém z regionů s intenzivní podporou.
Pro každý program ČMZRB musí příjemce podpory splňovat podmínku
malého a středního podnikatele a projekt se musí týkat převážně ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasiﬁkace ekonomických
činností (CZ-NACE), který naleznete na www.cmzrb.cz

Regiony s intenzivní podporou
A
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Území se soustředěnou podporou státu
Strukturálně postižené regiony tvoří území okresů
Most
Karviná
Chomutov
Teplice
Ostrava-město
Frýdek-Místek
Nový Jičín
Sokolov
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II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
III.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B
1.
2.
3.
4.

Hospodářsky slabé regiony tvoří území okresů
Hodonín
Znojmo
Třebíč
Bruntál
Opava
Jeseník
Přerov
Šumperk
Svitavy
Louny
území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá
Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností tvoří
a) území okresů
Děčín
Ústí nad Labem
Litoměřice
b) území obcí s rozšířenou působností
Ostrov
Frýdlant
Králíky
Bystřice nad Pernštejnem
Bučovice
Mikulov
Šternberk
Uničov
Kroměříž
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Klobouky
Přechodně podpořené hospodářsky slabé regiony
území okresů
Český Krumlov
Tachov
Rakovník
Vyškov

Poskytovatelé podpor

Kontakt centrála
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 721 111
Fax: +420 255 721 110
e-mail: info@cmzrb.cz
IČ: 44848943
DIČ: CZ44848943
Kód banky: 4300
Informace pro klienty podávají pobočky a regionální pracoviště

Regionální kontakty
Pobočka Praha
Adresa: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 255 721 111
Fax: +420 255 721 584
e-mail: infoAB@cmzrb.cz
Pobočka Brno
Adresa: Hlinky 120/47, 603 00 Brno,
Telefon: +420 538 702 111
Fax: +420 538 702 110
e-mail: infoBM@cmzrb.cz
Pobočka Ostrava
Adresa: Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava
Telefon: +420 597 583 111
Fax: +420 597 583 110
e-mail: infoOV@cmzrb.cz
Pobočka Hradec Králové
Adresa: Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 498 774 111
Fax: +420 498 774 110
e-mail: infoHK@cmzrb.cz
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Pobočka Plzeň
Adresa: Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň
Telefon: +420 378 775 111
Fax: +420 378 775 110
e-mail: infoPM@cmzrb.cz
Regionální pracoviště České Budějovice
Adresa: Husova 9, 370 01 České Budějovice,
Telefon/Fax: +420 387 318 428,
e-mail: plojhar@cmzrb.cz
Informační místo
Okresní hospodářská komora Zlín
Adresa: Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Telefon: +420 576 011 503
Fax: +420 576 011 505,
e-mail: info@ohkzlin.cz

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE
CzechTrade je národní proexportní agentura MPO. Jejím úkolem je zvýšit
exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých ﬁrem na zahraničních
trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací.

Program Aliance
Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních
podnikatelů na zahraničních trzích prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, tj. seskupení minimálně 3 malých
a středních podnikatelů, jejichž výrobní programy nebo sortiment se vzájemně doplňují.
Podpora je poskytována formou dotace maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů projektu; maximální výše činí 2 mil. Kč a maximální doba realizace je 1 kalendářní rok. Dotace je splatná po skončení realizace
jednotlivých aktivit projektu na základě žádosti o proplacení nákladů spojených s realizací dané aktivity.

Poskytovatelé podpor
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Lze ﬁnancovat:
❚ vytvoření společných propagačních materiálů (max. 400 tis. Kč) nebo
internetové prezentace v cizích jazycích (max. 150 tis. Kč)
❚ získání marketingových informací (max. 100 tis. Kč)
❚ společnou účast na zahraničních výstavách a veletrzích

Kontakty
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Adresa: Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Poštovní adresa: CzechTrade, P.O.Box 76, 128 01 Praha 28
Telefon: +420 224 907 500
Fax: +420 224 907 503
e-mail: info@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz
Bankovní spojení: č.ú. 87434011/0100 u Komerční banky Praha 1
IČ: 00001171
DIČ: CZ00001171
Informační kancelář
Telefon: +420 224 907 500
Fax: + 420 224 907 503
e-mail: info@czechtrade.cz
Tiskové oddělení
Telefon: + 420 224 907 524, 537
Fax: + 420 224 913 440
e-mail: press@czechtrade.cz
Agentura působí ve všech krajích ČR a má také zastoupení v zahraničí;
informace jsou dostupné na uvedené internetové adrese či na telefonních
číslech.
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OSTATNÍ FORMY PODPORY
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (SFŽP)
SFŽP je již přes patnáct let jedním z nejvýznamnějších ﬁnančních zdrojů
pro investice na ochranu a zlepšování stavu životního prostředí. Pečuje
o investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a na
vzdělávání, a to buď z národních zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie za
spoluúčasti SFŽP.
Kromě nepodnikatelských subjektů mohou o podporu v Národních programech žádat i podnikatelské subjekty. V roce 20076 byly například pro
podnikatele otevřeny následující oblasti podpory:

Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí (2.A.)
Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů využívajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících systémů využívajících fosilní paliva
na obnovitelné zdroje. Jde o instalaci systémů využívajících biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel.

Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu
elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu (7.A.)
V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je
biomasa, respektive bioplyn vznikající fermentací zemědělských odpadů
a biologicky rozložitelných (tříděných) zemědělských a komunálních
odpadů nebo při anaerobním čištění odpadních vod. Dále se jedná například o systémy s termickým zplyňováním dřeva, s parním kotlem, parní turbínou, eventuálně o jejich kombinace atd.

Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění
a ohřevu teplé vody v účelových zařízeních (8.A.)
Jedná se o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu, o využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž o náhradu spalování fosilních paliv biomasou
nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. V úvahu přicházejí napří6

Podmínky Národních programů se mohou v následujících letech měnit.
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klad veřejné bazény a koupaliště, zařízení sportovišť, kancelářské budovy,
ubytovací zařízení, kulturní zařízení, obchody, provozovny, dále sušičky,
objekty zemědělské výroby.

Podpora vydávání knižních publikací (2.B.)
Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace
a informovanosti ohledně obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím
publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním ISBN a odborných periodik.
Formou podpory je dotace, půjčka nebo kombinace obou. V rámci národních programů nelze podporovat aktivity, které lze ﬁnancovat v některém
z programů dle Operačního programu Životní prostředí využívajícího prostředky EU.
Státní fond životního prostředí nabízí podporu zejména prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí. Přestože je program primárně
určen pro územně samosprávní celky, podnikatelé mohou o podporu
žádat v těchto oblastech:.

Snížení znečištění z průmyslových zdrojů
❚ technická opatření u stávajících průmyslových zdrojů odpadních vod
z výroby vedoucí ke snížení obsahu nebo eliminaci vypouštění zvlášť
nebezpečných látek do povrchových vod (popř. do veřejné kanalizace);
například výstavba zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod

Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
❚ pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o tepelném výkonu do
1 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné
zlepšení energetických vlastností vnějšího pláště budov; nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, s výjimkou zemního plynu

Omezování emisí
❚ technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí
VOC (Volatile Organic Compounds – těkavé organické sloučeniny,
tj. obsah organických rozpouštědel) do ovzduší
❚ technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí
NH3 do ovzduší
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Zkvalitnění nakládání s odpady
❚ integrované systémy nakládání s odpady
❚ systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady
❚ zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu
a recyklaci odpadů

Odstraňování starých ekologických zátěží
❚ sanace vážně kontaminovaných lokalit

Podpora biodiverzity
❚ opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytvářením vhodných podmínek pro jejich další existenci
❚ zajišťování péče o chráněná území, včetně evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí, a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ
❚ opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích,
vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovům ryb a včel
❚ předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů
rostlin a živočichů
❚ investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve
zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných
lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, včetně návštěvnických
středisek

Obnova krajinných struktur
❚ realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadbu zeleně v krajině a ochranu půdy
❚ příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability
❚ zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí,
soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických
krajinných struktur, včetně polních cest a ošetření stromů ve významných alejích, péče o památné stromy
❚ opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích
ve zvláště chráněných územích, v územích oblastí Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů
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ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám
❚ realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření
základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného
stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích
a územích oblastí Natura 2000

Kontakt
Státní fond životního prostředí
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov
Telefon: +420 267 994 300
Fax: +420 272 936 597
www.sfzp.cz/cs/

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (MMR)
V roce 2008 a zřejmě i v letech následujících se při poskytování podpor ze
státního rozpočtu bude MMR ČR soustřeďovat pouze na podporu veřejných subjektů, především obcí, a to v několika programech.
V rámci Integrovaného operačního programu, který využívá prostředky
strukturálních fondů EU je pro podnikatelské subjekty investiční podpora
omezena pouze na oblast podpory 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
– aktivita c) Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální
ekonomiky. Tato podpora je poskytována prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, více na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Kontakty
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Telefon: +420 224 861 111 (ústředna)
Fax: +420 224 861 333 (centrální)
Informace telefon: +420 224 861 282, 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz
www.mmr.cz
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KRAJE
Kraje jsou úzce spjaty s takzvanými regiony soudržnosti, které jsou součástí systému, vytvořeného na regionální úrovni pro rozdělování prostředků
strukturálních fondů EU – viz následující oddíl (str. 50), který rámcově popisuje systém takzvaných Regionálních operačních programů (ROP).
Některé kraje kromě účasti na distribuci prostředků ze strukturálních fondů
EU na základě svých ROP poskytují podporu podnikatelům i z vlastního
rozpočtu. Vytvářejí si za tím účelem různé nástroje, buď poskytují podporu
přímo z rozpočtu nebo prostřednictvím nějakého fondu nebo zajišťují
i různá úvěrová schémata ve spolupráci s bankami. Jejich škála a konkrétní
podmínky však záleží na daném kraji, proto nelze přímo speciﬁkovat jednotlivé programy vzhledem k jejich šíři a odlišným podmínkám.
Obvykle jsou z krajských rozpočtů poskytovány podpory v oblasti sportu,
kultury, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu atd.

Kontakty na jednotlivé krajské úřady
Krajský úřad Jihočeského kraje
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 7
Telefon: +420 386 720 111
Fax: +420 386 359 049
e-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
www.kraj-jihocesky.cz
Magistrát hlavního města Prahy
Adresa: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha-Staré Město
Telefon: +420 236 001 111
Fax: +420 236 007 102
e-mail: posta@cityofprague.cz
www.praha-mesto.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje
Adresa: Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň-Jižní Předměstí
Telefon: +420 377 195 111
Fax: +420 377 195 286
e-mail: posta@kr-plzensky.cz
www.kr-plzensky
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Krajský úřad Karlovarského kraje
Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Telefon: +420 353 502 111
Fax: +420 353 331 509
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz
Magistrát města Ústí nad Labem
Adresa: Velká hradební 2336/8a, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
Telefon: +420 475 241 111
Fax: +420 475 211 503
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Krajský úřad Libereckého kraje
Adresa: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
Telefon: +420 485 226 111
Fax: +420 485 226 330
Email: info@kraj-lbc.cz
www.kraj-lbc.cz
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Adresa: Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 495 817 111
Fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
Krajský úřad Pardubického kraje
Adresa: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice-Staré Město
Telefon: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
e-mail: posta@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 564 602 111
Fax: +420 564 602 420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Adresa: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno-Veveří
Telefon: +420 541 651 111
Fax: +420 541 651 209
e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa: Jeremenkova 1191/40, 779 00 Olomouc-Hodolany
Telefon: +420 585 508 111
Fax: +420 585 508 813
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
Krajský úřad Zlínského kraje
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 043 111
Fax: +420 577 043 202
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Adresa: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava
Telefon: +420 595 622 222
Fax: +420 595 622 126
e-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY
– REGIONY SOUDRŽNOSTI
Regionální operační programy (ROP) existují od roku 2007 jako zvláštní
nástroj pro rozdělování podpory ze strukturálních fondů EU. Pro jejich
administrování byly zřízeny na základě novely zákona č. 248/2000 Sb.
o podpoře regionálního rozvoje Úřady regionálních rad. Jsou institucionálně a personálně úzce propojené s krajskými samosprávami.
Obsah Regionálních operačních programů se v jednotlivostech liší, i když
jejich celková struktura a vnitřní logika je v mnohém obdobná. Jejich největší část je určena na ﬁnancování veřejné infrastruktury (především
dopravní) a infrastruktury veřejných služeb (projekty měst a obcí, školství,
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zdravotnictví). Zvláštní oblastí je podpora cestovního ruchu. Z pohledu
malých a středních podniků ve venkovském prostoru jsou nejzajímavější
právě podpory v oblasti cestovního ruchu.
Stávající – a s výjimkami i začínající – subjekty podnikající v této oblasti
mohou čerpat podporu na budování nebo rekonstrukci infrastruktury pro
cestovní ruch. Tato infrastruktura zahrnuje turistické cesty, sportovněrekreační vybavenost, kulturní vybavenost, v některých regionech i ubytovací nebo kongresové kapacity atd. Vedle prostředků na takzvané „tvrdé“
investice do infrastruktury je možné využít ﬁnanční prostředky i na „měkké“
projekty na rozvoj služeb v cestovním ruchu (propagace, informační a rezervační systémy, tvorba produktů cestovního ruchu atd.). Ve vybraných
regionálních programech jsou podporovány rekonstrukce památkově
chráněných objektů v souvislosti s jejich využitím pro cestovní ruch; i když
podpora je často omezena na veřejné subjekty.
ROP Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) a ROP Střední Morava
(Olomoucký a Zlínský kraj) zahrnují možnost čerpání ﬁnančních prostředků pro malé a střední podnikatele i mimo oblast cestovního ruchu.

Kontakty na jednotlivé úřady
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Ústecký a Karlovarský kraj
Adresa: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
Ředitel Úřadu RR: Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
Telefon: +420 477 011 701
e-mail: petr.vrablik@nuts2severozapad.cz
www.nuts2severozapad.cz
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Kraj Moravskoslezský
Adresa: Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ředitel Úřadu RR: Ing. David Sventek, MBA
Telefon: +420 552 303 501
e-mail: david.sventek@rr-moravskoslezsko.cz
www.rr-moravskoslezsko.cz/index.php
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Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Adresa: Pražská třída 320/8, 500 04 Hradec Králové v Kuklenách
Ředitel Úřadu RR: Mgr. Zdeněk Semorád
Telefon: +420 495 510 177
e-mail: z.semorad@rada-severovychod.cz
www.rada-severovychod.cz
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Plzeňský a Jihočeský kraj
Adresa: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
Ředitel Úřadu RR: JUDr. Jiří Trnka
Telefon: +420 387 747 475
e-mail: trnka@rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Středočeský kraj
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha
Telefon: +420 257 280 602
e-mail: info-rop@kr-s.cz
Ředitel Úřadu RR: Mgr. Marek Kupsa
Telefon: +420 257 280 642
e-mail: kupsa@kr-s.cz
www.ropstrednicechy.cz
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Olomoucký a Zlínský kraj
Adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
Ředitel Úřadu RR: Ing. Ivan Matulík
Telefon: +420 587 333 303
e-mail: ivan.matulik@rr-strednimorava.cz
www.nuts2strednimorava.cz/page/100.aktuality/
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno
Ředitelka Úřadu RR: Mgr. Marta Sargánková
Telefon: + 420 532 193 500
e-mail: sargankova@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY – PROGRAM LEADER
Místní akční skupiny (MAS) jsou dalším speciálním zdrojem podpor pro
venkovské podnikatele. V zásadě se jedná opět o prostředky EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jsou však distribuovány
velmi decentralizovaně prostřednictvím sdružení místních subjektů a na
základě místní strategie. Záleží na každé místní akční skupině, jaká témata
chce v rámci své strategie řešit a pokud uspěje, dostane na jejich realizaci
prostředky od Ministerstva zemědělství, které potom dále distribuuje prostřednictvím otevřených grantových řízení místním subjektům: obcím,
neziskovým organizacím a podnikatelům. Nelze zde ovšem vyjmenovat
všechny MAS, které v ČR působí, vznikají a zanikají. Nejednodušší je obrátit se na starostu obce, ve které působíte, s dotazem, zda je Vaše obec
členem některé místní akční skupiny a kdo může podat detailní informace o podmínkách místního programu.
MAS mají sloužit jako nástroj podpory, který je nejblíže lidem a podnikatelům na venkově, často poskytují i informační a poradenskou podporu
nejen ke svým programům v rámci LEADER, ale i k dalším dotačním a úvěrovým programům, které jsou pro podnikatele na venkově dostupné. MAS
se často snaží chovat jako místní rozvojová agentura.
Informace o MAS jsou dispozici na www.leaderplus.cz, nebo Vám je může
také poskytnout příslušná pobočka Centra pro komunitní práci – viz
www.cpkp.cz.
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PŘÍLOHA č. 1
SEZNAM VÝROBKŮ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do
oblasti Společné zemědělské politiky, Příloha I Smlouvy o ES – výroba,
zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES je
z programu vyloučena
Číslo
nomenklatury
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.03
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13

Název zboží
Živá zvířata
Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé
a jejich části
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté;
mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
Živé rostliny a květinářské produkty
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
nebo tavený drůbeží tuk
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla
a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též raﬁnované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné
nebo raﬁnované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
raﬁnované, ale jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky

Příloha č. 1

15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
17.01
17.02
17.03
17.05
Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20
Kapitola 22
22.04
22.05
22.07

ex 22.08
ex 22.09

22.10
Kapitola 23
Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01
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Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený
s přírodním medem); karamel
Melasa, též odbarvená
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv
s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo
z jiných částí rostlin
Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož
kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových
nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované
extrakty) pro výboru alkoholických nápojů
Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na
prach umletý

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný
avšak nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)

Kapitola 57
57.01

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel
a odpad (včetně trhaného materiálu)

Poznámky: Týká se částečně CZ-NACE D 15, 17, 24 (biolíh), G 51.11, 51.17, 51.2, 51.3,
52.1, 52.2, 52.48 – velkoobchod, maloobchod
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PŘÍLOHA č. 2
OBLASTI PODPOROVANÉ EKONOMICKÉ ČINNOSTI
(BEZ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY)
Podporované kategorie NACE
Symboly charakteru podporované činnosti:
průmyslová výroba – PV, stavební výroba – SV, služby – S, obchod – O, doprava – D
symbol
C.
14
D.
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Těžba nerostných surovin
Těžba a úprava ostatních nerostných surovin
Zpracovatelský průmysl1
Výroba potravinářských výrobků a nápojů2
Výroba textilií a textilních výrobků2
Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin
Činění a úprava usní, výroba brašnářských
a sedlářských výrobků a obuvi
Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,
proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu, jaderných paliv, raﬁnérské zpracování ropy3
Výroba chemických látek, přípravků, léčiv
a chemických vláken2
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů a hutních výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků
(kromě strojů a zařízení)
Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.
Výroba kancelářských strojů a počítačů
Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.
Výroba radiových, televizních a spojových
zařízení a přístrojů
Výroba zdravotnických, přesných, optických
a časoměrných přístrojů
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů),
výroba přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n.
Recyklace druhotných surovin

PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
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symbol
E.
40
41
F.
45
G.
50.2
50.3
50.4
51.3
51.4
51.5
51.8
51.9
52.1
52.2
52.3
52.4
52.7
H.
55
I.
60.21
60.23
60.24
61.2
63.1
63.21
63.3
64

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Stavebnictví
Stavebnictví
Obchod4; opravy motorových vozidel a výrobků pro
osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla
(kromě motocyklů)
Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím,
opravy a údržba motocyklů
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
výrobky5
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských),
odpadem a šrotem
Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami
Ostatní velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými
výrobky ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým,
kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím
ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím
ve specializovaných prodejnách
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně
pro domácnost
Ubytování a stravování6
Ubytování a stravování
Doprava, skladování a spoje
Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava7
Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava7
Silniční nákladní doprava7
Vnitrozemská vodní doprava7
Manipulace s nákladem a skladování
Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě
Činnosti cestovních kanceláří a agentur;
průvodcovské činnosti
Spoje8

PV
PV
SV

S
O
O resp. S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
D
D
D
D
S
S
S
S

| 58 | FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA

symbol
K.
70.1
72
73
74.1
74.2
74.3
74.7
74.8
M.
80.10 1
80.10 2
80.2
80.42 1
80.42 2
80.42 9
N.
85
O.
90
92.1
92.6
93.01
93.02
93.03
93.04

Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti
Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě
pronájmu)
Činnosti v oblasti výpočetní techniky
Výzkum a vývoj
Právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové
poradenství; průzkum trhu a veřej. mínění; poradenství
v oblasti podnikání a řízení, holdingové společnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související
technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Průmyslové čištění a všeobecný úklid
Různé podnikatelské činnosti j.n.
Vzdělávání9
Předškolní výchova
Základní vzdělávání
Střední (sekundární) vzdělávání
Vzdělávání v jazykových školách
Vzdělávání v základních uměleckých školách
Ostatní vzdělávání j. n.
Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města,
sanační a podobné činnosti
Činnosti v oblasti ﬁlmů a videozáznamů
Sportovní činnosti
Praní a chemické čištění textilních, kožených
a kožešinových výrobků
Kadeřnické a kosmetické a podobné služby
Pohřební a související služby
Služby v oblasti tělesné hygieny10

S resp. O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Poznámky:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

pokud se nejedná o výrobu erotického zboží
s výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadají
do oblasti Společné zemědělské politiky – Příloha I Smlouvy o ES
(viz Příloha č. 2 Národních programů podpory MSP)
s výjimkou 23.1 – Výroba koksárenských produktů
pokud se nejedná o obchod s erotickým zbožím
s výjimkou 51.35 – Velkoobchod s tabákovým zbožím
s výjimkou stánkového prodeje ve skupině 55.30 – Restaurace
s výjimkou nákupu dopravních prostředků
s výjimkou 64.11 – Státní poštovní služby
s výjimkou škol zřizovaných státem
pokud se nejedná o služby erotického charakteru
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