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Jméno/ Instituce Připomínka Vypořádání 

Pavel Povolný / Evropská komise 

 Ve větě od sebe na str. 3., změny vyznačeny červeně P. Povolný (EK) přivítal 
účastníky, informoval, že probíhá schvalování legislativy nového 
programového období a informoval, že se bohužel letos neuskutečnilo výroční 
zasedání s EK z důvodů přísných karanténních opatření v Belgii. Pokusíme se 
ale ještě do konce roku najít termín.  

Na straně 5. ve větě proběhly úpravy: Dále požádal o potvrzení, zda  se již 
v příštím roce nebude vyhlašovat podpora pro mladé zemědělce.  

Na str. 5 dole proběhly tyto úpravy:  zdůraznil, že je důležité respektovat 
podmínky, které jsou stanoveny na začátku kola příjmu žádostí, kdy se mohou 
žadatelé přihlásit o dotaci. Dále doplnil informaci, že Plán obnovy bude 
projednáván na začátku prosince a k financování je ze strany MZe navrženo 
šest různých aktivit. DG Agri je přizváno k interní diskuzi, nicméně jednání 
vede DG Recover. 

U věty na str.5  „P. Sekáč (předseda MV PRV, MZe) doplnil, že 10. kolo bylo 
financováno z národních prostředků a platí tam jiná pravidla a vyzval pana 
Povolného k vyjádření.“ Upozornil na nepřesnost formulace a doporučil text 
odstranit nebo přeformulovat 
Vypořádání připomínky: S ohledem na složitost celé problematiky, která 
nebyla v rámci jednání detailněji vysvětlena, je text odstraněn. 

 

str. 15 u svého vyjádření:  V rámci trialogů k přechodnému období bude nutné 
věnovat pozornost nastavení přechodného nařízení v roce 2022, neboť tento 
rok nebyl v původním návrhu Komise součástí přechodného období. Je tady 
také problém s ostatními fondy v případě LEADERu, kde nastane souběh 
realizace v rámci přechodného období PRV a nového programovacího období 
ostatních EU fondů. V rámci Zelené dohody (Green Deal)  předloží EK pro ČR 
14 doporučení, která budou projednána v pátek. EK má ambici tento proces 
dokončit a publikovat doporučení pro  všechny členské státy do konce roku. 

Připomínky budou upraveny v textu. 


