
DOSAŽITELNÉ PODPORY OKRASNÉHO ZAHRADNICTVÍ  
 
Okrasné zahradnictví je plnohodnotnou součástí zemědělství na základě zákona č. 252/1997 
Sb. o zemědělství a jeho postavení se promítá adekvátně i do podpůrných programů, které 
zahrnují: 

1. Přímé platby 
2. EAFRD 
3. Státní podpory 
4. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 
 

Následující informace zahrnuje pouze podpůrné programy ve kterých lze podávat nové 
žádosti. Pokračující projekty, ve kterých byl příjem nových žádostí ukončen, zde uvedeny 
nejsou. 
 
Aktuální a detailní informace lze nalézt na adrese  http://www.mze.cz , odkaz Podpora z EU, 
Národní dotace, nebo v situační a výhledové zprávě „Okrasné rostliny“. 

1. PŘÍMÉ PLATBY  

a) jednotná platba na plochu SAPS 
Od roku 2004 aplikuje Česká republika systém přímých podpor zemědělcům formou jednotné 
platby na plochu (SAPS) a národní doplňkové platby k přímým podporám (TOP –UP) 
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1782/2003.Žadatelem je dle nařízení vlády č. 47/2007 
Sb., fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na  
žadatele 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 je možné 
podat na kultury - orná půda, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, zelinářská 
zahrada, jiná kultura, přičemž na druhu kultury výše podpory nezávisí. 
Podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení minimální výměry , na kterou může být 
poskytnuta podpora, která činí v součtu všech půdních bloků/dílů půdních bloků nejméně 1 
ha zemědělské půdy. Zemědělská půda, na kterou je požadováno poskytnutí finanční 
podpory, musí být na žadatele vedena v Evidenci nejméně od podání žádosti do 31. 8. 
kalendářního roku, ve kterém žádá o podporu, 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. 
 
b) národní doplňkové platby – TOP - UP 
Pro výplatu národních doplňkových plateb k přímým podporám byl navržen takový systém, 
který podporuje sektory, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na 
plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti systému přímých podpor v zemích E 15. 
K cílenému dorovnání byly vybrány citlivé komodity (len pěstovaný na vlákno, chmel, 
přežvýkavci, brambory pro výrobu škrobu a orná půda), které ale do roku 2007 zahrnovala 
okrasné rostliny pouze v případě, že byly pěstovány na orné půdě, evidované v LPIS. Od roku 
2008 je zahrnuta do TOP – UP zemědělská půda, opět je podmínkou evidence v LPIS, takže 
okrasné rostliny mohou být podporovány v širší míře. 
 
Podrobné informace k přímým platbám lze nalézt v „Příručce pro žadatele“, kterou lze nalézt 
a stáhnout z adresy www.szif.cz. 

 
 



2) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2007-2013 – EAFRD 
 
Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV), který je národní aplikací, vychází z hlavních 
strategických priorit EU pro léta 2007 – 2013, vyjádřené nařízením Rady ES č. 1698/2005, s důrazem 
na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický 
rozvoj. Program tvoří čtyři osy. 
 
Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
Podpora  v  rámci osy I směřuje  ke  zlepšení  konkurenceschopnosti  zemědělství  a  lesnictví  
a vytvoření silného a dynamického zemědělsko-potravinářského odvětví. K tomuto cíli jsou 
v ose I nastavena opatření převážně investičního charakteru (např. modernizace zemědělských 
podniků, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům), ve kterých je k 
získání podpory nutné předložit projekt. Opatření osy I navazují na podpory z předcházejícího 
programovacího období 2004 – 2006 a s ohledem na okrasné zahradnictví zahrnují např. 
 

• opatření I.1.1/podopatření I.1.1.1.  Modernizace zemědělských podniků , které je 
zaměřeno na podporu investic v rostlinné a živočišné výrobě, ať už stavebních nebo 
technologických. Žadatelem může být zemědělský podnikatel. Pokud jde o oblast 
rostlinné výroby, očekávají se zejména projekty na výstavbu/rekonstrukci skladů, 
skleníků a fóliovníků.  

• opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, směřuje ke stimulaci 
zemědělského podnikání v případě zemědělců do 40 let. Jedná se o příspěvek na 
zahájení činnosti, který se vyplácí na základě předložení a posouzení podnikatelského 
plánu.  

 Dále se tematický jedná např. o další odborné vzdělávání (I.3.1.) nebo podpora poradenství 
(I.3.4.). 

Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Podpory v ose II se zaměřují na zlepšování životního prostředí a krajiny s cílem vytvořit 
multifunkční zemědělské systémy šetrné nebo prospěšné životnímu prostředí, přírodě a 
krajině. Dále jde o zastavení úbytku biodiverzity,  ochranu vody a půdy a zmírňování změn 
klimatu, rozvoj ekologického zemědělství a zejména plné zavedení principů správného 
hospodaření na základě plnění požadavků tzv. cross compliance. Je podporováno hospodaření 
v méně příznivých oblastech k vyrovnání příjmů s produkčními oblastmi a k předcházení 
opouštění půdy, zachování péče o krajinu i pracovních míst. Podpory v ose II představují 
víceletý závazek žadatelů.  

Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
Předmětem je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 
venkova. Cílem podpor je vytvoření různorodých pracovních příležitostí a podmínek pro 
atraktivní život na venkově. Opatření nastavená v ose III jsou projektového charakteru a 
zahrnují např. 
 

• opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělského charakteru, se zaměřuje na 
podporu zemědělských subjektů, které se rozhodnout rozšířit svoji činnost mimo 
oblast zemědělské výroby, např. do zpracování biomasy k využití alternativních zdrojů 
energie. Předpokládají se projekty  na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic a 
tepláren na biomasu, investice do kotelen, výtopen, různé přidružené výroby atd. 

 



• opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, kde je podpora  
zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje 
mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské 
struktury nezemědělských aktivit. 

 
Osa IV Leader 
Průřezově doprovází předchozí opatření. Jejím cílem je iniciovat vytváření a rozvoj místních 
partnerství a podporovat využití vnitřního rozvojového potenciálu venkova. Leader umožní 
spojit cíle konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalitu života vč. diverzifikace 
hospodářství na venkově. Metodu Leader uplatňují tzv. místní akční skupiny, které s využitím 
přirozeného vnitřního potenciálu mikroregionu pomáhají realizovat projekty k naplnění místní 
strategie. 

 

3) STÁTNÍ PODPORY - STATE AID 
Pro rok 2008 stanovují dotační programy a podmínky pro poskytování dotací Zásady, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2a 
a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Pro okrasné zahradnictví přicházejí v úvahu: 

• 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a 
ve školkách. Účelem je zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných 
hroznů a školkařských výpěstků. Podmínkou je, že příjemce dotace bude s předmětem 
dotace podnikat min. 10 let. 

 
• 3.  Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
Účelem je zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence 
šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem. 
3. a) Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin  
3. c)  Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod 
a metod PCR. 
 
• 9. A. b.  Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu 
9.A.b.1) Publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací, poskytované pěstitelům 
zdarma. Subjektem je pěstitelský svaz.  
9.A.b.2)  Pořádání výstav pěstovaných rostlin. Subjektem je vystavovatel nebo pěstitelský 
svaz.  
9.A.b.3)  Podpora pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou veřejnost. Subjektem je 
pořadatel (se souhlasem MZe). 
 

•   9.E.  Školní závody 
Dotační titul podporuje propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce 
podnikatelských subjektů, které obdržely statut  „Školní závod“, se středními školami a 
vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu formou 
dotace k výsledku hospodaření. 
 
• 9. F.  Podpora poradenství v zemědělství 
Účelem je pomoc zemědělským podnikům při plnění zákonných požadavků a správné 
zemědělské praxe, šíření informací o opatřeních Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a o aktuálních problémech při realizaci společné zemědělské politiky. Zejména jde o: 



9.F.e. regionální přenos informací o realizaci společné zemědělské politiky, zejména 
požadavků na plnění cross compliance, zajišťovaný prostřednictvím Krajských 
informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS), 
9.F.g. metodickou činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, kterou ale musí 
zajišťovatveřejné vysoké školy a právnické subjekty, které mají v předmětu činnosti 
výzkumnou činnost a jsou zaměřeny na resortní působnost..  
 
• 9. H.  Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích 

a výstavách v zahraničí.  
Předmětem dotace je částečná úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení subjektů 
účastnících se české národní expozice, organizované pod gescí MZe.  
 

 
 
4) PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND (PGRLF) 

Investiční Programy Podpory podnikání jsou zaměřené zejména na realizaci dlouhodobých 
investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, 
snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.Podpora se 
poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Programu 
rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Aktuální informace 
lze nalézt na  http://www.pgrlf.cz/ 

Pro rok 2008 byly vyhlášeny tyto programy: 
 
C.1. Program Zemědělec  
Cílem je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce Podpory 
investuje zejména strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž 
podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení 
jakosti.   
 
C.2. Program Půda 
Cílem je podpořit nákup nestátní zemědělské půdy, včetně trvalých porostů (sadů, vinic, 
chmelnic) za účelem hospodaření (provozování zemědělské výroby) na této půdě. 
 
 


