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1 Vývoj zemědělského poradenství a jeho role 

v 21. století 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) zavedlo v roce 2003, na základě Směrnice MZe 

o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe (dále jen „Směrnice“), systém 

akreditace zemědělských poradců a jejich vedení v Registru poradců MZe (dále jen 

„Registr“). V souladu s požadavky stanovenými pro zemědělský poradenský systém 

v nařízeních EU, s poznatky získanými v průběhu platnosti Směrnice i návrhy reformy 

Společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“), bylo nutné Směrnici několikráte 

novelizovat. Poslední úpravy byly provedeny k datu 12. února 2013.  

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 stanovilo nové priority při udělování podpor v rámci 

SZP, což vedlo k vytvoření nové Koncepce zemědělského poradenství na roky  

2004 - 2010 s cílem zřídit komplexní systém zemědělského poradenství zaměřený 

na podporu zákonných požadavků při hospodaření na zemědělské půdě a v lesích 

zejména v oblasti ochrany vod, NATURA 2000, dále na welfare zvířat, ekologický způsob 

hospodaření a optimalizaci hospodaření.  

V průběhu implementace Koncepce zemědělského poradenství na roky 2004-2010 

rozhodla vláda ČR v programovém prohlášení o změně poradenského systému a jeho 

rozšíření na všechny oblasti resortní působnosti. Komise MZe ustanovená pro přípravu 

reformy poradenského systému doporučila v  návrhu nové Koncepce poradenského 

systému MZe na léta 2009 – 2013 zachovat stávající funkční prvky zemědělského 

poradenství, tj. poskytování služeb privátními poradci, jejich akreditaci a vedení 

v Registru, obsahové zaměření zemědělských poradenských služeb, i využít dalších 

poradenských postupů (stupňů), které vytvářely ucelený systém resortního poradenství 

zaměřený na oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, vodního hospodářství a rozvoj 

venkova formou (i) vstupních konzultací, (ii) odborných konzultací, (iii) individuálního 

poradenství a (iv) poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových 

portálů. 

V předchozích více než deseti letech intenzivní práce v oblasti poradenství byla 

identifikována řada výzev, kterým je třeba se v dalším období věnovat. Zemědělství, 

potravinářství a lesnictví v ČR v dnešní době trpí několika slabinami, jako jsou nízká 

konkurenceschopnost, nedostatečná diverzifikace zemědělské výroby, nedostatečný 

transfer znalostí, zejména využívání výsledků vědy a výzkumu v praxi a další. Řešení 

jmenovaných slabin vyžaduje komplexní přístup, přičemž pilíři jsou poradenství ať již 
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konzultační či odborné, nebo řízený a podporovaný transfer technologií vědy a výzkumu 

do praxe. Správné a efektivní fungování těchto poradenství včetně transferu technologií 

přispěje k dynamičtějšímu rozvoji zemědělství a lesnictví v ČR stejně tak jako zvýšení 

jeho konkurenceschopnosti či zatraktivnění těchto odvětví pro zaměstnance. 
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2 SWOT analýza poradenského systému MZe  

Základní analýza poradenského systému vychází z rozborů provedených v rámci přípravy 

poradenství pro nové programovací období SZP v podmínkách ČR. Analýza ukázala jak 

na přínos stávajícího poradenského systému, tak i na potřeby, které je nutno řešit, např. 

finančně stabilizovat poradenství, nastavit kontinuitu podporované poradenské služby 

a udržet komplexnost poradenství, zlepšit soulad nabídky poradenství a poptávky 

podnikatelů, podporovat i nadále růst odbornosti poradců včetně zvýšení úrovně 

vzdělávání zemědělské veřejnosti, rozvíjet systémy transferu znalostí, posílit tvorbu 

a akumulaci znalostí v ČR, zlepšit propojení výzkumu a poradenství s praxí, zlepšit 

zpětnou vazbu o účinnosti transferu znalostí, či zvýšit úlohu nevládních neziskových 

organizací (dále jen „NNO“) při poskytování poradenství. 

Poradenský systém v současnosti nevystačí pouze s vlastními poradenskými aktivitami. 

Moderní produkce v zemědělství plní celou řadu funkcí, a tím se značně zvyšují i nároky 

na další podpůrné aktivity související s poradenstvím i v oblasti vzdělávání, kde 

je prvovýroba nucena neustále obměňovat, inovovat výrobní postupy, či zdokonalovat své 

produkty. To předpokládá podstatné zlepšení jak efektivnosti zemědělského výzkumu, 

poradenství a vzdělávání (na bázi AKIS1), zaměřeného na vztahy zemědělství k životnímu 

prostředí, tak i vazeb mezi výzkumem a transferem jeho výstupů do praxe (Strategie 

pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU 

po roce 2013). V zájmu zlepšení efektivnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje 

usiluje ČR o vytvoření podmínek mimo jiné pro aktivní zapojení českého zemědělství 

a potravinářství do EIP2.  

 

                                                
1 AKIS: Zemědělský znalostní a informační systém. Jeho implementace má za cíl podpořit vazby 

a vztahy mezi zemědělskými organizacemi/jednotlivci, které ovlivňují vznik, transformaci, přenos, 
uchování, následné vyhledávání, šíření a využívání znalostí a informací za účelem rozhodování, 
řešení problémů a zavádění inovací v zemědělství. 
2
 EIP: nový koncept navržený Evropskou komisí v jedné z iniciativ strategie Evropa 2020 – Unie 

inovací. Jedná se o společnou platformu pro partnerství a spolupráci, o opatření k řešení klíčových 
úkolů v oblastech, které jsou zásadní pro hospodářský růst Evropy. Cílem je především definice 
společných úkolů, koordinace aktivit napříč sektory a politikami, propojení evropské a národní 
roviny, posílení spolupráce soukromého a veřejného sektoru, odstranění přetrvávajících překážek 
systému výzkumu a inovací a rychlejší přenos inovativních myšlenek na trh. Operační skupiny jsou 
hlavním prvkem EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti. 
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Silné stránky Slabé stránky 

Existující poradenský systém a jeho 
koncepce. 

Nabídka komplexního poradenství 
zahrnující konzultační i technologické 
poradenství spolu s poradenstvím 
ke kontrole podmíněnosti. 

Systém akreditace zemědělských, 
lesnických a rostlinolékařských poradců 
upravený Směrnicí a zaměřený na širokou 
odbornou problematiku (3 oblasti/ 
9 podoblastí akreditace). 

Existence systému vzdělávání poradců. 

Existence kontrolního systému 
poradenské práce. 

Činnost Národní rady poradenství 
a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj 
venkova 

 

 

 

Nestabilní finanční podmínky poradenství 
z národních zdrojů. 

Nedostatek akreditovaných poradců 
v systému pro některé oblasti (př. 
v oblasti lesnictví v  Libereckém, 
Ústeckém a Karlovarském kraji). 

 Podceňování významu poradenství. 

Nedostatečně rozvinutý transfer znalostí 
a výsledků výzkumu do praxe a jeho 
roztříštěnost. 

Nepružnost zpětné vazby u stávajících 
systémů transferu znalostí. 

Nesoulad mezi nabídkou poradenství 
a poptávkou podnikatelů. 

Nesystémové a roztříštěné poradenství 
v lesnictví.  

 

Příležitosti Ohrožení 

Nabídka možnosti financování 
z Evropských strukturálních a investičních 
fondů a jiných zdrojů podpory. 

Zájem odborné veřejnosti o využívání 
poradenských služeb. 

Zájem poradců o akreditaci. 

Obecně funkční komerční systém 
transferu znalostí. 

Koncentrace zemědělských subjektů 
agrokomplexu v NNO. 

Zájem NNO o zvýšení jejich role 
v poradenském systému. 

Zastavení/přerušení podpory programů 
transferu (1. a 2. stupeň). 

Nedostatečná ochota a motivace 
i schopnost odborné veřejnosti přebírat 
znalosti, zkušenosti a nejnovější 
poznatky z výzkumu. 

Neochota cílových skupin platit 
za poradenství. 
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3 Právní rámec poradenského systému  

Do roku 2013 byla platná Koncepce poradenského systému MZe na léta 2009 – 2013, 

která vycházela z potřeb, znalostí a dokumentů platných v době jejího vzniku v roce 2008. 

V průběhu platnosti této koncepce došlo v oblasti poradenství, vzdělávání a výzkumu, 

vývoje a inovací k celé řadě významných změn, a je proto nutné stávající koncepci 

nahradit koncepcí novou, která bude tyto změny reflektovat. 

Předkládaná Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 

2017 - 2025 (dále jen „Koncepce“) navazuje na analýzy poradenského systému MZe 

a akceptuje závazné dokumenty, kterými jsou:  

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013 čl. 12 - každý členský stát je povinen zřídit 

zemědělský poradenský systém pro poskytování poradenství příjemcům v oblasti 

obhospodařování půdy a řízení zemědělských podniků. 

Zemědělský poradenský systém zahrnuje: 

a) povinností na úrovni zemědělských podniků vyplývajících z povinných 

požadavků na hospodaření a norem dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu půdy; 

b) zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí;  

c) opatření na úrovni zemědělských podniků, která jsou stanovena v 

programech rozvoje venkova a jejichž cílem je modernizace zemědělských 

podniků, zvyšování konkurenceschopnosti, zapojení dalších odvětví, 

inovace a orientace na trh společně s podporou podnikání; 

d) požadavků na úrovni příjemců,  

e) požadavků na úrovni příjemců, jak jsou vymezeny členskými státy zejména 

dodržování obecných zásad integrované ochrany rostlin. 

Zemědělský poradenský systém se rovněž týká:  

a) podpory přeměny zemědělských podniků a diverzifikace jejich 

hospodářských činností;  

b) řízení rizik a zavádění vhodných preventivních opatření zaměřených na 

přírodní katastrofy, katastrofické události a choroby zvířat a rostlin;  

c) minimálních požadavků stanovených vnitrostátním právem podle čl. 28 

odst. 3 a čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013;  

d) informací týkajících se zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této 

změně, biologické rozmanitosti a ochrany vod, jak je stanoveno v příloze I 

tohoto nařízení. 
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 Zásady stanovené v Nařízeních EP a Rady (EU) - č. 1306/2013 o financování, 

řízení a sledování SZP a o zrušení nařízení rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, 

(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008; 

č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 

platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky 

a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) 

č. 73/2009 a nařízení EP a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 

z EZFRV a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

 Priority MZe definované v Programovém prohlášení vlády ČR  

ze dne 12. 2. 2014 (konkurenceschopnost českého zemědělství, potravinářství, 

soběstačnost ČR v základních zemědělských komoditách, zvýšení ochrany 

spotřebitelů a bezpečnosti potravin, posílení ochrany kvalitní orné půdy a půdního 

fondu atd.).  

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (Česká republika). 

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 

2030 (dále jen „Strategie resortu MZe“), schválená vládou dne 2. 5. 2016. 

 Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 

(dále jen „Koncepce VaVaI“), která byla schválena usnesením vlády České 

republiky dne 3. 2. 2016 č. 82. 

 Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 

12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných 

Ministerstvem zemědělství. 

 Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice.  

 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020. 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném 

znění. 

 Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. 

 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU 

pro lesnictví. 

 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ SDĚLENÍ 



10 

 

KOMISE Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená 

na lesnictví (2014). 

 Národní lesnický program II, včetně materiálu „Závěry a doporučení koordinační 

rady k NLP II.“. 

 

 

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program/doporuceni-koordinacni-rady-k-nlp-ii
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program/doporuceni-koordinacni-rady-k-nlp-ii
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4 Cíle poradenského systému MZe na období  

2017 - 2025 

Hlavní vizí poradenského systému je vytvoření uceleného systému resortního poradenství 

v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologického zemědělství, potravinářství, rybářství, 

myslivosti, vodního hospodářství a rozvoje venkova zahrnujícího všeobecné  informativní 

poradenství, odborné a individuální terénní poradenství i poradenství k podpoře transferu 

znalostí. 

Dílčí cíle:  

 zvýšení významu NNO3 a jejich zapojení do poradenství, 

 sjednocení úrovně a pravidel poradenského systému, 

 podpora technologického poradenství, 

 poradenství k nastavení podpor pro resortně zaměřené podnikatele, k evidenčním 

povinnostem podnikatelů, ke Cross Compliance (dále jen „C-C“) a implementace 

evropských předpisů na národní úroveň, zahrnující rovněž problematiku povinných 

požadavků na hospodaření, dobrého zemědělského a environmentálního stavu 

půdy i ozelenění, 

 Poradenství v rámci SZP k podmínkám dotací,  

 posílení technologického rozvoje, inovací a podpora spolupráce formou 

poradenství při tvorbě vazby mezi jednotlivými aktéry,  

 podpora transferu poznatků vědy, výzkumu a inovací (dále jen „VaVaI“) do praxe 

a inovačního procesu včetně poradenské podpory podnikatelům s resortním 

zaměřením, 

 přenos znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků za účelem přispění k dosažení konkurenceschopného zemědělství, 

potravinářství a lesnictví a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, 

 poskytování zpětné vazby MZe o poradenských potřebách cílových skupin 

a o dodávaných poradenských produktech a službách. 

                                                
3
 Pro účely Koncepce jsou za NNO považovány rovněž subjekty vzniklé podle zákona č. 301/19992 Sb., 

o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
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Dílčí cíle jsou ve shodě se Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky 

s výhledem do roku 2030, tj. zvýšit vzájemnou informovanost a motivaci pro spolupráci 

mezi podnikovým a VaVaI sektorem. 
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5 Pilíře poradenského systému 

Mezi hlavní pilíře poradenství zahrnujeme informativní všeobecné poradenství 

ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům, legislativním předpisům, podpůrným 

programům, vyžadovaným termínům, k problematice rozvoje venkova, sdílení příkladů 

dobré praxe atd., dále odborné konzultace a hromadné konzultace s cílem zlepšení 

transferu poznatků VaVaI do zemědělské praxe a inovací formou podpory příkladů dobré 

praxe a komplexního řešení způsobů hospodaření, které posilují konkurenceschopnost, 

udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí (s využitím i praktických ukázek) 

a rovněž poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových portálů.  

Potřebuje-li podnikatelský subjekt řešit problematiku do větší hloubky nebo komplexněji, 

než to umožňuje odborné poradenství, je nasměrován na významnou složku 

poradenského systému, tj. individuální poradenské služby, zaměřené na posílení 

znalostní základny a podporu předávání znalostí v resortu zemědělství a ve venkovských 

oblastech. Využívání těchto služeb se zaměřuje především na zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu, 

podporu konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zavádění inovativních 

technologií. 

Jako stěžejní pilíř byla definována podpora transferu poznatků VaVaI do praxe 

a inovačního procesu včetně poradenské podpory podnikatelům s resortním zaměřením - 

posílení technologického rozvoje, inovací, přenosu znalostí do praxe a zvýšení 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků za účelem přispění k dosažení 

konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a udržitelného hospodaření 

s přírodními zdroji. Jedná se zejména o podporu spolupráce formou poradenství při tvorbě 

vazby mezi jednotlivými aktéry spolupráce při předávání znalostí a zavádění inovací 

a nových poznatků do praxe. Hlavní pilíře poradenství jsou znázorněny na Obr. 1. 
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12 

Obr. 1: Hlavní pilíře Koncepce jsou složeny z konzultačního, individuálního a odborného poradenství, které na sebe vzájemně navazují 
a prolínají se.
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5.1 Konzultační poradenství 

Vstupní konzultace 

Zaměření:  

Všeobecné informace ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům (PRV, LPIS, IZR, 

atd.), legislativním předpisům, informace o podpůrných programech, o vyžadovaných 

termínech, pomoc při zpracování formulářů žádostí (např. Jednotná žádost) atd., případné 

nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální poradenské služby 

a poskytování zpětné vazby o potřebách praxe. Vstupní konzultace mohou mít formu 

telefonické, e-mailové, osobní konzultace. Konzultace může být rovněž prováděna na 

místě. Webové poradenství v rámci vstupních konzultací se zaměřuje na základní 

všeobecné informace a informační podporu poradenství v oblastech zemědělství včetně 

ekologického, lesnictví, potravinářství, rybářství, myslivosti, vodního hospodářství 

i rozvoje venkova, včetně zpřístupňování metodik, formulářů či doporučení pro praxi. 

Poskytovatelé: 

 NNO zabezpečují všeobecné informace o podpůrných programech, nezbytnosti 

dodržování podmínek správné výrobní praxe hlavně v souvislosti s dodržováním 

plnění požadavků C-C a programů poskytovaných v rámci evropských dotačních 

podpor, nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální 

poradenské služby apod. (telefonicky, elektronicky, webové stránky, osobně). 

 Odborné útvary MZe poskytují konzultační činnost v oblasti rostlinné a živočišné 

výroby, ekologického zemědělství, vodního hospodářství, rybářství, lesního 

hospodářství a myslivosti, potravinářství, atd. (telefonicky, elektronicky, webové 

stránky, osobně).  

 Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké 

školy) poskytují poradenství telefonicky, elektronicky, osobně a na webových 

stránkách. 

 Organizace podřízené MZe – Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen 

„ÚZEI“), Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“), Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Česká plemenářská 

inspekce (dále jen „ČPI“), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen 

„SZPI“), Státní veterinární správa (dále jen „SVS“), Státní pozemkový úřad (dále 

jen „SPÚ“), Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen 
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„ÚSKVBL“) – nabízejí informační podporu převážně v oblastech zaměření dané 

instituce (telefonicky, elektronicky, osobně, webová podpora). 

 Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) včetně regionálních pracovišť 

je kontaktním místem mimo jiné pro poskytování konzultací k programům podpor, 

zajištění agendy Celostátní sítě pro venkov na regionální úrovni atd. (telefonicky, 

elektronicky, osobně, webová podpora). 

 Celostátní síť pro venkov (dále jen „CSV“) - informační činnosti k problematice 

rozvoje venkova, k Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 -2020 (dále jen 

„PRV 2014 - 2020“) důležitá role z pohledu iniciace zavádění inovací. Nástroje 

a aktivity pro naplňování cílů CSV -  internetový portál CSV, komunikační aktivity 

dle komunikačního plánu, sdílení příkladů dobré praxe, podpora vytváření sítí 

(organizace odborných seminářů, workshopů či exkurzí) a přenosu inovací, 

komunikační aktivity směrem k PRV 2014 - 2020 a publicitě politiky rozvoje 

venkova. 

Forma podpory:  

Národní dotace; prostředky MZe; prostředky podřízených organizací; PRV 2014 – 2020; 

institucionální podpora ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kapitola MZe. 

Odborné konzultace 

Zaměření: 

Poradenství (konzultace) ve veřejném zájmu poskytované vědecko-výzkumnými 

institucemi včetně vysokých škol, profesními sdruženími NNO a odbornými útvary MZe 

s propojením na jednotlivé aktéry rozvoje venkova a zázemím a prostředky k šíření 

příkladů dobré praxe formou osobních konzultací, elektronicky a telefonicky. Důležitým 

zdrojem odborně zaměřených informací je též webové poradenství. 

Poskytovatelé:  

 Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké 

školy).  

 Odborné útvary MZe.  

 Organizace podřízené MZe - ÚZEI, ÚHÚL, ÚKZÚZ, ČPI, SZPI, SVS, SPÚ, 

ÚSKVBL – informační podpora převážně v oblastech zaměření dané instituce. 

 NNO (profesní svazy). 



15 

 

Forma podpory:  

Národní dotace (podpora pouze pro vědeckovýzkumné instituce včetně vysokých škol). 

Speciální poradenství 

Zaměření 

Speciální poradenství pro živočišnou a rostlinnou výrobu poskytované komoditním 

úsekem MZe a zajišťované prostřednictvím uznaných chovatelských sdružení, 

pěstitelských svazů, případně oprávněných osob formou odborných publikací, seminářů, 

školení, zveřejňování výsledků plemenářské práce, výstav atd. 

Poskytovatelé:  

 Odborné útvary MZe.  

Forma podpory:  

Národní dotace. 

Hromadné konzultace  

Zaměření: 

Dostupnost všeobecných i odborných znalostí i metodických postupů vycházejících 

z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, zaměřených zejména na zlepšování řízení 

zemědělských podniků, zavádění technologických postupů šetrných k životnímu prostředí, 

k národním a EU programům – zemědělství s využitím hlavně praktických ukázek 

s postupy a technologiemi majícími příznivý vliv například na omezování půdní eroze a 

snížení sedimentace ve vodních tocích či přiblížení integrované produkce rostlin praxi, 

nebo prezentace postupů podporujících konkurenceschopnost zemědělských podniků. 

Jedná se o následující formy poradenství:   

 Odborné semináře a workshopy 

 Exkurze a polní dny 

 Demonstrační podnik (Poskytovateli jsou podnikatelé, kterým MZe udělilo statut 

„Demonstrační farma/pracoviště“) 

Poskytovatelé: 

 NNO zabezpečují všeobecné informace o podpůrných programech, nezbytnosti 

dodržování podmínek správné výrobní praxe hlavně v souvislosti s dodržováním 

plnění požadavků C-C a programů poskytovaných v rámci evropských dotačních 
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podpor, nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální 

poradenské služby apod., 

 Odborné útvary MZe poskytují hromadnou konzultační činnost v oblasti vodního 

hospodářství, rybářství, myslivosti, potravinářství, energetického využití biomasy 

atd., 

 Organizace podřízené MZe - ÚZEI, ÚHÚL, ÚKZÚZ, ČPI, SZPI, SVS, SPÚ, 

ÚSKVBL – informační podpora převážně v oblastech zaměření dané instituce, 

 SZIF včetně regionálních pracovišť - kontaktní místo mimo jiné pro poskytování 

konzultací k programům podpor, zajištění agendy CSV na regionální úrovni atd., 

 CSV - informační činnosti k problematice rozvoje venkova, k PRV 2014 – 2020, 

důležitá role z pohledu iniciace zavádění inovací. Nástroje a aktivity 

pro naplňování cílů CSV -  internetový portál CSV, komunikační aktivity 

dle komunikačního plánu, sdílení příkladů dobré praxe, podpora vytváření sítí 

(organizace odborných seminářů, workshopů či exkurzí), a přenosu inovací, 

komunikační aktivity směrem k PRV 2014 - 2020 a publicitě politiky rozvoje 

venkova, 

 Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké 

školy). 

Forma podpory:  

Národní dotace; prostředky NNO; PRV 2014-2020; prostředky MZe, SZIF; prostředky 

podřízených organizací. 

5.2 Individuální poradenství 

Zaměření 

Odborné poradenské služby mj. ke zvýšení životaschopnosti zemědělských a lesnických 

podniků a konkurenceschopnosti s ohledem na životní prostředí, k usnadnění 

restrukturalizace a modernizace podniků, pro implementaci národních i evropských 

právních předpisů při hospodaření, poradenská podpora hospodaření podle zásad 

ekologického zemědělství, zmírňování vlivů změn klimatu, k podpoře přenosu znalostí 

a inovací, ke zvyšování odborné úrovně zemědělských podnikatelů, vlastníků lesa 

či nájemců lesa, nebo k podpoře bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Poradenství k souladu hospodaření podnikatelů s legislativními a dalšími požadavky na 

principu prevence. 
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Poradenství poskytují poradenské firmy a poradci včetně poradců akreditovaných MZe 

na základě Směrnice. 

Administrací akreditačního řízení a vedením poradců v Registru je pověřen ÚZEI. Poradci 

se mohou akreditovat v následujících oblastech, resp. podoblastech:  

 Zemědělství: rostlinná výroba; živočišná výroba; optimalizace hospodaření 

zemědělského podniku; ekologické zemědělství; zemědělství a ochrana přírody 

a krajiny; energetické využití agrárních produktů; péče o půdu; zemědělské stavby, 

technologie výroby a mechanizace. 

 Lesnictví (nedělí se na podoblasti). 

 Rostlinolékařství: rostlinolékařství v zemědělství; rostlinolékařství v lesnictví. 

Žadatelé akreditující se v podoblasti rostlinná výroba, živočišná výroba a oblasti 

rostlinolékařství, musí před podáním přihlášky obdržet osvědčení dokladující získání 

profesní kvalifikace v dané podoblasti; zkoušku je možno složit u příslušné autorizované 

osoby. Akreditace poradců se řídí Směrnicí. Žadatelé o akreditaci po splnění formálních 

náležitostí a kvalifikačních předpokladů vypracují akreditační projekt, který se týká 

zvolené oblasti/podoblasti akreditace. Správce Registru zajistí oponenturu projektu; je-li 

projekt doporučen oponenty, žadatel přistoupí k obhajobě před akreditační komisí. 

Po úspěšném absolvování akreditačního řízení je akreditovaná podoblast zapsána 

do Registru a poradce obdrží akreditační certifikát.  

Odbornost poradců vedených v Registru je každoročně zlepšována a rozšiřována.  Z toho 

důvodu jsou povinni účastnit se registrovaných vzdělávacích akcí podle vlastního výběru 

i akcí k prioritním tématům, která stanovuje odborný útvar MZe odpovědný 

za poradenství. Zvyšování odborné způsobilosti poradců, vedení Registru i kontrolu 

poradců při provádění poradenské služby organizačně zajišťuje Správce Registru. 

Forma podpory:  

PRV 2014 – 2020, případně následný program; program Národní dotace. V případě že 

nebudou uvolněny veřejné prostředky, bude poradenství bez finanční podpory z veřejných 

zdrojů.  

Rovněž bez podpory z veřejných zdrojů. 
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5.3 Odborné poradenství 

Zaměření 

Podpora přenosu výsledků výzkumu mezi vědecko-výzkumným pracovištěm a  praxí 

v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví a zajištění 

informační a propagační činnosti sloužící k zviditelnění cílů, aktivit a výsledků vědy 

a výzkumu, kam především patří patent (P), odrůda, plemeno, poloprovoz (Z), užitný 

a průmyslový vzor (F), prototyp, funkční vzorek (G), poskytovatelem realizované výsledky 

(H), certifikovaná metodika, specializovaná mapa (N), software (R) a výzkumná zpráva 

(V). Mezi odborné poradenství dále patří budování dlouhodobých vztahů s průmyslovými 

partnery, spolupráce se sítí kontaktních osob pro duševní vlastnictví, zavedení 

podpůrných nástrojů pro zvyšování aplikačního využití výzkumného potenciálu a další 

rozvoj servisu pro výzkumníky a partnery z aplikační sféry. Pozornost je věnována 

výsledkům vysokého inovačního potenciálu, vedoucím k posílení stability, objemu 

a kvality produkce, uplatnitelných v nových produktech, technologiích a výrobních 

postupech, přičemž výsledky vysokého inovačního potenciály vznikají jako odpověď 

na definované potřeby praxe nebo jako výstup dlouhodobého rozvoje výzkumné 

organizace, ať již veřejné či soukromé. Potřeby praxe mohou ovlivnit výzkumné směry 

přímo nebo prostřednictvím zastřešujících českých technologických platforem sdružujících 

např. oblasti potravin, biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, ekologickém 

zemědělství, chovu hospodářských zvířat, rostlinných biotechnologií a zemědělství. 

Odborné poradenství podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových 

poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního 

sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost. 

Poskytovatelé 

 Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké 

školy) spolupracují na výzkumu, vývoji a inovacích s praxí, předkládají výstupy, 

pomáhají s ochranou duševního vlastnictví atd. 

 Podniky se spolupodílejí na přípravě výzkumné agendy v oblasti aplikovaného 

výzkumu a vývoje, převádějí výsledky výzkumu a vývoje do praxe, poskytují 

zpětnou vazbu výzkumným organizacím. 

 NNO spolupracují na dalším rozvoji servisu pro výzkumníky a partnery z aplikační 

sféry, na zavedení podpůrných nástrojů pro zvyšování aplikačního využití 

výzkumného potenciálu apod. 
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 Technologické platformy podporují budování dlouhodobých vztahů s průmyslovými 

partnery, navazují spolupráci se sítí kontaktních osob pro duševní vlastnictví, 

pomáhají definovat potřeby praxe za definované oblasti. 

Forma podpory 

Národní dotace; účelová dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kapitola 

MZe; PRV 2014 – 2020. 
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6 Institucionální zajištění poradenského systému MZe 

Ve všech pilířích poradenského systému MZe zaujímají důležitou úlohu NNO svým 

odborným zaměřením a úzkým sepjetím s praxí.  MZe v rámci poradenského systému plní 

především koordinační a metodickou úlohu a rovněž akredituje poradce. Pro podporu 

těchto aktivit využívá expertní a servisní organizaci ÚZEI, který bude pověřen koordinační 

a certifikační činností právnických poradenských subjektů. Další podřízené organizace 

v souladu se svými kompetencemi plní specifické konzultační aktivity. MZe dále 

metodicky řídí výzkumné organizace a poskytuje finanční podporu na řešení výzkumných 

programů. Schéma institucionální zajištění poradenského systému MZe je zobrazeno 

na Obr. 2.  

 

Obr. 2: Schéma institucionálního zajištění poradenského systému MZe  

6.1 Ministerstvo zemědělství 

Odbor MZe, věcně příslušný pro oblast poradenství a vzdělávání, který mimo jiné vytváří 

a realizuje koncepci poradenství, navrhuje, zabezpečuje a realizuje administraci 

podpůrných programů v oblasti poradenství a Zemědělského poradenského systému 

(Farm advisory system4, dále jen „FAS“) podle nařízení EU, koordinuje činnost 

výzkumných ústavů, univerzit a NNO v oblasti podpory poradenství, spolupracuje 

jak na přípravě opatření k podpoře poradenství z PRV, tak i s ostatními členskými státy 

                                                
4
 Zemědělský poradenský systém ČR popsaný v Koncepci je budován jako nsoučást evropského 

Zemědělského poradenského systému (FAS). Všechny pilíře i jednotlivá opatření jsou navrženy 
v souladu s tímto systémem. 
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EU na sjednocení obsahu poradenských služeb, stanovení poradenských potřeb 

a využívání poradenských zkušeností, zapojuje se do mezinárodních poradenských 

programů apod. Odbor dále metodicky usměrňuje a podporuje činnost jednotlivých prvků 

systému a akredituje poradce (fyzické osoby). Přímo nebo prostřednictvím pověřené 

organizace poskytuje zemědělské praxi informační materiály a nabízí vzdělávací aktivity. 

Všechny odborné útvary MZe v rámci své odborné náplně a kompetencí rovněž poskytují 

potřebné informace i příslušnou poradenskou podporu resortním podnikatelům i ostatní 

odborné i laické veřejnosti. Informační a poradenské aktivity ve všech pilířích 

poradenského systému probíhají v součinnosti nebo přímé účasti příslušných pracovníků 

nebo garantů (např. Národní rada, program Národních dotací, akreditace poradců, 

vzdělávání poradců, Roční vzdělávací plán MZe pro odborné vzdělávání veřejnosti atd.) 

6.2 Ústav zemědělské ekonomiky a informací  

ÚZEI je státní příspěvková organizace zřízená MZe, zajišťující kromě jiného funkce 

vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti zemědělství, potravinářství 

a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením 

informací. Dále vytváří kvalifikační zázemí pro FAS včetně jeho propagace, realizuje další 

vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru atd. Od roku 2003 

přenáší MZe část svých pravomocí v oblasti akreditace poradců na tento ústav, který 

spolupracuje v oblasti lesnictví s ÚHÚL a v oblasti rostlinolékařství s ÚKZÚZ, dále 

s odbornými pracovníky MZe i pracovníky dalších organizací. Je též kontrolním orgánem 

pro zemědělské, lesnické a rostlinolékařské poradenství vykonávané poradci vedenými 

v Registru (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a je pověřen funkcí Správce Registru.  

V rámci poradenského systému plní dále funkci koordinátora poradenských činností 

prováděného jednotlivými právnickými osobami s cílem zajištění stejné úrovně 

poradenských služeb a sběru zpětné vazby pro MZe. Nestranné, objektivní a nezávislé 

posouzení způsobilosti právnických osob a jejich certifikace bude vycházet z principů 

jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními 

orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných 

mezinárodně uznávaných norem (ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067). 

6.3 Státní zemědělský intervenční fond 

SZIF je státní instituce, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie 

a národních zdrojů a zajišťuje následnou kontrolu oprávněnosti užívání dotací. SZIF 

je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření SZP financovaných 
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z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EAFRD) a v rámci Společné rybářské politiky z Evropského 

námořního a rybářského fondu (ENRF). Administruje a kontroluje Přímé platby, 

PRV 2014 - 2020, Společnou organizaci trhu, Operační program Rybářství 2014 - 2020, 

Národní dotace, Značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. 

SZIF se svými regionálními pracovišti je kontaktním místem mimo jiné pro poskytování 

konzultací k programům podpor, zajištění agendy CSV na regionální úrovni atd. CSV 

provádí informační činnosti k problematice rozvoje venkova, k PRV 2014 – 2020. Nástroji 

a aktivitami pro naplňování cílů CSV jsou internetový portál CSV, komunikační aktivity 

dle komunikačního plánu, sdílení příkladů dobré praxe, podpora vytváření sítí (organizace 

odborných seminářů, workshopů či exkurzí), podpora zakládání operačních skupin 

a přenos inovací, komunikační aktivity směrem k PRV 2014 - 2020  a publicitě politiky 

rozvoje venkova. 

6.4 Organizace podřízené MZe 

Organizační složky státu vykonávají správní řízení, odborné a zkušební úkony, kontrolní 

a zkušební činnosti ve stanovených oblastech, monitoring, metodické vedení, odborné 

posudky. K těmto organizacím patří např. ÚKZÚZ, ČPI, SZPI, SVS, SPÚ, ÚSKVBL, 

PGRLF. 

V oblasti lesního hospodářství významně působí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 

jenž plní funkci servisní a expertní organizace MZe. Ústav poskytuje poradenskou 

a osvětovou činnost na základě Zřizovací listiny a v souladu s naplňováním platné 

Koncepce. Poradenství se zaměřuje zejména na finanční podpory v lesnictví a zákonné 

požadavky na hospodaření v lesích. Ve spolupráci s ÚZEI vykonává pro oblast lesnictví 

kontroly činnosti poradců vedených v Registru. Vydává informační materiály v tištěné 

i elektronické podobě a konzultační činnost všeobecného i odborného charakteru zajišťuje 

pomocí webových stránek, telefonicky a částečně i osobním kontaktem. 

Důležitou organizací, která působí v oblasti vyhodnocování a popularizace výsledků 

vědecké a výzkumné činnosti a přispívá k využití těchto výsledků v praxi, je Česká 

akademie zemědělských věd. 

6.5 Výzkumné organizace 

Veřejné a soukromé výzkumné instituce plní funkci odborného poradenství spojeného 

s transferem výsledků výzkumu do praxe.  Výzkumné ústavy poskytují poradenskou a 

osvětovou činnost dle Zřizovací listiny a dle platné Strategie resortu MZe a Koncepce 
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VaVaI. Telefonickou či elektronickou formou poskytují odborné konzultace. Na naplňování 

Koncepce se rovněž budou podílet i další subjekty např. AV ČR, veřejné vysoké školy, aj. 

V dnešní době MZe prostřednictvím své institucionální a účelové podpory zajišťuje 

finanční dotaci na výzkum a vývoj v oblastech (i) Udržitelné hospodaření s přírodními 

zdroji, (ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví a (iii) Udržitelná produkce potravin. 

Institucionální podpora je směřována pro následující státem zřízené výzkumné organizace 

– Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v. v. i., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Výzkumný ústav 

zemědělské techniky, v. v. i., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Ústav zemědělské 

ekonomiky a informací, Národní zemědělské muzeum Praha. Dále pro soukromé 

výzkumné organizace: Agritec Plant Research s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Agrovýzkum 

Rapotín s.r.o., Chmelařský institut s.r.o., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Výzkumné 

centrum SELTON, s.r.o., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav mlékárenský 

s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. 

Vyjmenované výzkumné organizace tvoří základní pilíře pro odborné poradenství, 

na jehož naplňování se budou podílet i další subjekty např. AV ČR, veřejné vysoké školy, 

aj. Účelová podpora je oproti institucionální poskytována formou dotace na uznané 

náklady právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačním složkám 

státu, organizačním složkám územních samosprávných celků nebo organizačním 

jednotkám MZe zabývajícím se výzkumem a vývojem, přičemž tvoří nedílnou součást 

odborného poradenství v oblasti transferu technologií. 

6.6 Nevládní neziskové organizace 

NNO nejsou zřizovány státem a jsou na státu nezávislé. Jsou založeny za účelem obecně 

prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Obecná definice 

NNO není v České republice ukotvena v zákoně.  V resortu především hájí zájmy svých 

členů, poskytují všestrannou podporu podnikatelských aktivit, dohlíží na odbornost 

vykonávaných profesí, organizují vzdělávací, poradenskou, publikační a vydavatelskou 

činnost atd.  

Vzhledem k tomu, že činnost NNO je pro resort významná, MZe této činnosti poskytuje 

všestrannou podporu. Podpora se vztahuje např. na projekty z hlavních oblastí státní 

dotační politiky schvalovaných usnesením vlády a zároveň spadajících do působnosti 

MZe.  
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Velkou část svých aktivit NNO zaměřují na poradenství. Pro zkvalitnění poradenských 

služeb a zajištění jednotné úrovně poradenství počítá MZe s certifikací NNO - právnických 

osob jako poradenských subjektů v souladu s Certifikační směrnicí MZe. Tato směrnice 

upravuje výběr nejvhodnějších subjektů, podmínky certifikace a způsob kontroly jejich 

činnosti. Certifikované právnické subjekty budou zajišťovat vstupní konzultace (telefonní, 

mailové, osobní konzultace, webové poradenství, pořádání seminářů a workshopů) 

a zprostředkovávat individuální poradenství a transfer výsledků výzkumu do praxe. 

Schéma zapojení NNO do poradenského systému včetně požadovaných aktivit 

je znázorněno na Obr. 3. 

 

Obr. 3: Zapojení NNO do systému poradenství včetně předpokládaného financování 
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7 Finanční nástroje poradenského systému MZe 

na období 2017 - 2025 

Jednotlivé finanční nástroje napomohou uplatnění poradenství a  zkvalitnění činnosti 

a získávání potřebných informací resortně zaměřeným podnikatelům, poradcům, lektorům 

a konzultantům poradenského systému MZe, učitelům středních odborných škol, případně 

pracovníkům veřejné správy.  

7.1 Národní dotace 

MZe na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vydává každoročně Zásady, kterými 

se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona 

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

Podpora poradenství v zemědělství  

Podpora poradenství v zemědělství je zaměřena na cílený přenos všeobecných informací 

o realizaci SZP v souladu s regionálními prioritami formou vstupních konzultací, které 

zahrnují telefonické, e-mailové, osobní konzultace, webové poradenství včetně pořádání 

seminářů a workshopů. Horká linka bude k dispozici pro základní poradenství v krizových 

situacích a aktivní kontaktování zemědělců v daném regionu s nabídkou informací 

na míru, organizování seminářů. Podpora je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise (EU) 

č. 702/2014.  

Odborné konzultace v zemědělství, lesnictví, potravinářství, vodním hospodářství budou 

zaměřená na konzultace (odborná témata/inovace) formou telefonického, elektronického, 

písemného či osobního kontaktu časově limitovaného (do jedné hodiny), které pomohou 

tazateli, tj. mikro, malým a středním podnikům (podle Přílohy I nařízení Komise (EU) 

č. 651/2014), zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru. 

Podpora je poskytována dle čl. 18 a čl. 28 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.  

Speciální poradenství je zaměřeno na pořádání aktivit pro chovatelskou veřejnost 

ve vztahu k Plemenářskému zákonu a rovněž pro pěstitele tj. seminářů, školení, výstav 

a přehlídek hospodářských zvířat, odrůdových zkoušek a vydávání publikací.  

Důležitou součástí podpory předávání znalostí v zemědělství, zaměřená na pomoc 

zemědělským subjektům, je forma názorných praktických ukázek ucelených postupů 
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udržitelných způsobů hospodaření, například postupů a technologií snižujících vodní 

a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, dále postupů přispívajících k zadržování vody 

v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření.  

Podpora technologických platforem v působnosti resortu MZe  

Obecným cílem je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování 

podmínek pro podnikání a inovace díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, vysokými 

školami a podnikatelskou sférou. Vznik a rozvoj národních technologických platforem 

působících v agrárním sektoru, tj. kooperačních odvětvových seskupení na národní úrovni 

jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu, 

je podporováno. Dále bude aktivně propojován veřejný (např. veřejné výzkumné instituce) 

a soukromý sektor v oblasti VaVaI v technologických oblastech významných 

pro podnikatelskou sféru, budou vytvořeny strategické dokumenty a jejich implementace 

a bude akcentováno zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských 

technologických platforem a iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční 

i veřejné sféře. Uznání české technologické platformy (dále jen „ČTP“) podléhá Metodice 

pro vytvoření, uznání a podporu ČTP v působnosti MZe z roku 2009 a je nezbytnou 

podmínkou pro následné poskytnutí podpory na její činnost ze strany MZe. Při splnění 

stanovených podmínek je možné financovat ČTP z národních dotací. Poskytovatelem 

podpory pro ČTP a správcem dotačního programu ČTP je věcně příslušný odborný útvar 

MZe dle zaměření ČTP. 

7.2 Národní agentura pro zemědělský výzkum 

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ 

(dále jen „Program ZEMĚ“) jako finanční nástroj pro podporu inovací 

ve výše definovaných klíčových oblastech je návrhem na podporu výzkumných řešení 

problematik ve specifických podmínkách agrárního komplexu České republiky 

a je zaměřen na zlepšení pozice českého zemědělství, potravinářství a lesního a vodního 

hospodářství pomocí podpory průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.  

Pro naplnění vize a výše zmíněných cílů je Program ZEMĚ rozdělen na dva podprogramy: 

Hlavním cílem Podprogramu I „Podpora inovativního zemědělství a lesnictví 

prostřednictvím pokročilých postupů a technologií“ je získat prakticky využitelné poznatky 

pro rentabilní zvýšení zemědělské a lesnické produkce při zavedení adaptačních 

a zmírňujících opatření v reakci na změnu klimatu se zřetelem na zachování kvality 

přírodních zdrojů a životního prostředí a zajištění zdravé výživy populace pro kvalitní 
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život. Hlavním příjemcem v tomto podprogramu bude vždy výzkumná organizace, v roli 

dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik.  

Hlavní cíle Podprogramu II „Podpora státní politiky v agrárním sektoru“ jsou definovány 

jako oblasti výzkumných potřeb útvarů státní správy a samosprávy, jednotlivých 

odborných útvarů MZe, včetně organizačních složek státu a státních příspěvkových 

organizací. V tomto podprogramu budou přednostně řešena témata, která jsou potřebná 

pro stát, ale soukromé podniky nejsou ochotné je spolufinancovat, protože by to pro ně 

mohlo být ztrátové. Očekávané přínosy tohoto podprogramu jsou především v zaměření 

jednotlivých projektů na konkrétní potřeby MZe.  

Délka trvání Programu ZEMĚ je navržena na 9 let (2017 – 2025). Veřejná soutěž byla 

vyhlášena poprvé v roce 2016 se zahájením poskytování podpory v roce 2017. Následně 

budou veřejné soutěže vyhlašovány v letech 2017, 2018, 2020, 2021 a 2022 se 

zahajováním poskytování podpory v letech 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023. S ohledem 

na dosavadní zkušenosti s projekty výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství a lesnictví 

a zaměření programu je maximální délka řešení projektů 60 měsíců, tj. 5 let a nesmí 

přesáhnout dobu trvání Programu.  

Celkové výdaje na Program ZEMĚ činí 3 666 548 tis. Kč, z toho výdaje ze státního 

rozpočtu celkem 3 556 709 tis. Kč, tj. intenzita podpory ze státního rozpočtu na celý 

program bude maximálně ve výši 97 % celkových způsobilých nákladů. Nejvyšší povolená 

intenzita podpory na jeden projekt bude v případě, že bude využito pravidel podpory 

výzkumu a vývoje v zemědělství a lesnictví podle čl. 31 ABER a v odvětví rybolovu 

a akvakultury podle článku 30 GBER, až 100%, v ostatních případech v Podprogramu I 

max. 85%, a v Podprogramu II až 100%. V návaznosti na vyhlášené cíle Programu 

ZEMĚ, požadovanou komplexnost projektů a zkušenosti z dosud řešených výzkumných 

projektů v působnosti MZe se očekává průměrná výše celkových uznaných nákladů 

na jeden projekt cca 20 mil. Kč v Podprogramu I a 12 mil. Kč v Podprogramu II 

(tj. 4 mil. Kč na jeden rok řešení projektu). 

Program Země plynule navazuje na program „Komplexní udržitelné systémy 

v zemědělství 2012 – 2018 KUS,“ jehož výsledky budou rovněž využity v inovačním 

procesu. 

Výsledky podpořených a úspěšně řešených projektů budou tvořit jeden z hlavních zdrojů 

inovací pro podporu zemědělství a lesnictví ČR, kdy bude snahou MZe zajistit 

prostřednictvím poradenského systému transfer výsledků do praxe. Systém a hlavní aktéři 

individuálního odborného poradenství budou pravidelně informováni o dosahovaných 
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výstupech tak, aby informace mohly být včas a ve zpracované formě předávány 

potenciálním uživatelům. 

7.3 Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

Hlavním cílem PRV 2014 – 2020 je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 

na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice 

pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí 

do zemědělství, lesnictví nebo krajinná infrastruktura. Horizontální prioritou je předávání 

znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti 

zemědělství a lesnictví. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku 

k získávání dovedností a do celoživotního učení přispěje k dosažení 

konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a rovněž k zajištění 

udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. 

V PRV 2014 - 2020 bylo definováno několik Priorit, a to (1) Podpora předávání poznatků 

a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, (2) Zvýšení 

životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování lesů, (3) Podpora organizace potravinového 

řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých 

životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, (4) Obnova, zachování a zlepšení 

ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, (5) Podpora účinného využívání 

zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, 

potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu a (6) Podpora sociálního 

začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech.  

Jednotlivá opatření PRV 2014 – 2020 znalostní povahy: 

 Vzdělávací akce, tj. školení, odborné vzdělávání pracovníků směřující ke zvýšení 

jejich kvalifikace v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (např. získání min. 

zemědělské kvalifikace, zlepšení hospodářské výkonnosti pomocí 

restrukturalizace a modernizace zemědělských podniků, zlepšení 

konkurenceschopnosti prvovýrobců, lepší hospodaření s vodou, vč. nakládání 

s hnojivy a pesticidy v zemědělství a lesnictví, podpora ukládání  

a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví.  

 Informační akce spojené s poskytováním informací, včetně informací o možnosti 

využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy, výzkumu  
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a inovačních postupech a dále zajištěním předáváním zkušeností  z oblasti 

zemědělství, potravinářství a lesnictví.  

 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství podle Nařízení EP a Rady 

(EU) č. 1306/2013 čl. 12 s cílem zlepšení přenosu znalostí, podpory inovací a 

technologického rozvoje formou poskytnutí poradenské služby podnikatelům 

v oblasti zemědělství k zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na 

životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu. Míra podpory v rámci opatření 

Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství je ve výši 80 % způsobilých 

výdajů max. 1500 EUR na jednu poradenskou službu pro jeden podnik a rok. 

 Spolupráce - zacíleno na posílení přenosu poznatků výzkumu, technologického 

rozvoje a inovací do praxe. Účelem je přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti 

zemědělství a potravinářství při současném dodržení principů udržitelného 

hospodaření s přírodními zdroji. Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných výdajů, 

ČR činí 50,5 % veřejných výdajů. V opatření Podpora operačních skupin 

a projektů EIP  se poskytuje příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje 

na spolupráci operační skupiny ve výši 85 % způsobilých výdajů; v případě 

investičních a neinvestičních nákladů činí míra podpory 50 % způsobilých výdajů. 

V opatřeních Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělské prvovýrobě a Podpora vývoje nových produktů, postupů 

a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

se podpora poskytuje ve výši 50 % způsobilých výdajů. 
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8 Financování poradenského systému MZe 

na období 2017 – 2025 

Financování poradenského systému probíhá na několika úrovních. Významným zdrojem 

jsou prostředky EAFRD, který spadá do SZP EU a je součástí ESI fondů, jeho prostředky 

slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního 

prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do PRV 2014 - 2020, 

jehož řídícím orgánem je MZe, platební agenturou je  SZIF.  

Dalším významným finančním zdrojem na národní úrovni jsou prostředky kapitoly MZe 

vyčleněné na Národní dotace zaměřené na poradenství. MZe vydává každoročně Zásady, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro daný rok. 

Finance na VaVaI jsou poskytované ve formě institucionální nebo účelové podpory 

v Programu ZEMĚ na období 2017 – 2025. Resortně zaměřené problematiky mohou být 

podpořeny i od ostatních poskytovatelů, ke kterým patří např. TAČR, GAČR, MŠMT, MK, 

MO.  

V některých programech podporovaných z veřejných zdrojů je nezbytnou součástí rovněž 

finanční spoluúčast příjemců podpory při realizaci poradenství, případně uchazečů 

v programech výzkumu.  

Komerční poradenství je poskytováno při prodeji výrobků a zboží či jako součást 

nabízených služeb, a to většinou bezplatně. Tento typ poradenství poskytují za úplatu 

rovněž specializované poradenské subjekty, právnické i fyzické osoby, zaměřené 

na zpracování technologických a jiných projektů, žádostí do podpůrných programů, studií 

atd.  

Celkový přehled plánovaných finančních prostředků ze zdrojů MZe na poradenský systém 

je znázorněn v následující tabulce. 
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Tabulka 1: Financování poradenského systému MZe 

Pilíře poradenského 
systému MZe 

Předpokládané finanční 
prostředky 

Předpokládané 
finanční prostředky 
za období 2017 - 
2019 

Zdroj financování Gesce (odbor MZe) 

Konzultační poradenství 

Vstupní konzultace 

Odborné útvary 
V rámci činnosti 
odborných útvarů 

- MZe MZe 

Podřízené organizace 
V rámci činnosti těchto 
organizací 

- MZe MZe 

NNO 18,0 mil. Kč/rok 54,0 mil. Kč Národní dotace – program 9.F.e. 14150 

CSV 
cca 20,0 mil. Kč/období 
PRV 2014-2020 

cca 8,6 mil. Kč 
PRV 2014-2020 (Technická 
pomoc) 

14110, SZIF 

Odborné konzultace 

Výzkumné instituce a 
univerzity 

7,5 mil. Kč/rok 22,5 mil. Kč Národní dotace -program 9.F.i. 14150 

Speciální poradenství 

Speciální poradenství pro 
RV a ŽV 

cca 40,0 mil. Kč/rok 120,0 mil. Kč Národní dotace – program 9.A. 17211,1722 

Hromadné konzultace 

Odborné semináře a 
workshopy 

Bez podpory ze zdrojů 
MZe 

Bez podpory ze 
zdrojů MZe 

-   

Demonstrační podnik, 
farma 

5,0 mil. Kč/rok 2017, 10,0 
mil. Kč/rok 2018, 15,0 mil. 
Kč/rok 2019 - 2020 

30,0 mil. Kč Národní dotace – program 9.F.m. 10052 

Ostatní hromadné 
konzultace 

Bez podpory ze zdrojů 
MZe 

Bez podpory ze 
zdrojů MZe 

-   

 



32 

 

Pilíře poradenského 
systému MZe 

Předpokládané finanční 
prostředky 

Předpokládané 
finanční prostředky 
za období 2017 - 
2019 

Zdroj financování Gesce (odbor MZe) 

Individuální poradenství 

Poradenské, řídící a 
pomocné služby pro 
zemědělství 

60,0 mil. Kč/1 kolo PRV (2 
kola celkem za období 
2014 - 2020)  

60,0 mil. Kč PRV 2014-2020 14110 

Poradenské služby v lesním 
hospodářství 

5,0 mil. Kč/rok 15,0 mil. Kč Národní dotace – program P. 16220 

Odborné poradenství 

Podpora operačních skupin 
a projektů EIP. 

3 735,0 mil. Kč/období 
2016-2020 

cca 2 241,0 mil. Kč PRV 2014 - 2020 14110 

Podpora vývoje nových 
produktů, postupů a 
technologií v zemědělské 
prvovýrobě. 

Podpora nových produktů, 
postupů a technologií při 
zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění 
na trh. 

Program aplikovaného 
výzkumu na období 2017-
2025, ZEMĚ 

3 557,0 mil. Kč/období 
2017-2025 

706,7 mil. Kč MZe – program ZEMĚ 14150 

Česká technologická 
platforma 

cca 29,0 mil. Kč/rok cca 87,0 mil. Kč Národní dotace -program 10.E. 14150 (metodicky), 17250, 
18120 
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Programové období PRV 2014 – 2020 bude v roce 2020 ukončeno. Podoba následného 

programu v současnosti není známa. Podpora opatření PRV 2014 – 2020 uvedených 

v Koncepci může být po tomto období uskutečněna z následného programu, případně 

z programu Národních dotací. V případě, že nebudou uvolněny veřejné prostředky, bude 

poradenství bez finanční podpory. 
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9 Implementace Koncepce  

Implementační struktura Koncepce stojí na třech základnách: řízení implementace, 

monitoring a hodnocení dopadů. Za účelem řízení implementace budou definovány tyto 

struktury: (i) Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova, (ii) 

Koordinační výbor MZe. 

i. Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova (Dále jen 

„Národní rada“) projednává hlavní vizi, dílčí cíle a aktivity Koncepce. Národní rada 

jedná dle vlastního jednacího řádu, její členové byli jmenováni ministrem 

zemědělství. V Národní radě jsou zastoupeny útvary MZe formulující požadavky 

na poradenský systém, dále ÚZEI, ÚHÚL a SZIF - jakožto kontrolní orgány, 

Komora zemědělských poradců České republiky, z.s., NNO, které reprezentují 

potřeby a zájmy podnikatelských subjektů působících v resortu zemědělství, dále 

zemědělské výzkumné organizace, univerzity, střední odborné školy i školní 

statky, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Rada se 

podílí na vyhodnocování zpětné vazby a na základě získaných výsledků předkládá 

doporučení vedoucí i ke zlepšení poradenských služeb. 

ii. Koordinační výbor MZe pro svoji činnost využívá poskytnutá doporučení, náměty 

a připomínky členů Národní rady, podílí se na tvorbě a stanovení poradenských 

cílů, postupů a hodnocení, projednává návrhy vzešlé z institucí provádějících 

poradenskou činnost a následně je předkládá Národní radě. Koordinační výbor 

MZe je složen ze zástupců MZe a ÚZEI. Bližší podmínky jeho fungování budou 

stanoveny jednacím řádem, který bude schválen na prvním zasedání. 

Evaluace dopadů Koncepce bude probíhat ve třech fázích - první evaluace implementace 

Koncepce proběhne v roce 2020 a druhá evaluace v roce 2023 tak, aby byla možnost 

nástroje/směr Koncepce revidovat. Současně bude sloužit jako ex-post evaluace 

Koncepce. Po ukončení implementace Koncepce proběhne v roce 2026 její ex-post 

hodnocení nezávislými experty.  

 

Časový rámec jednotlivých pilířů poradenství: 

První pilíř - Konzultační poradenství průběžně pokračuje z přechozího období. 

Od roku 2017 je nově připravován program Národních dotací s názvem Demonstrační 

farmy. Financování tohoto programu je zatím nastaveno do r. 2019.  
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Druhý pilíř -  Individuální poradenství je podporováno od roku 1998 a počítá se s jeho 

existencí i po skončení podpory z PRV 2014 – 2020 i v případě, že nebude podporováno 

z veřejných zdrojů. 

Třetí pilíř - Odborné poradenství spočívající především v podpoře transferu poznatků 

do praxe a inovací pokračuje z předchozího období, mění se zaměření podpůrných 

programů (PRV 2014 – 2020, programy podpory výzkumu, program Národních dotací). 

Po skončení PRV 2014 – 2020 může být využit následný program (jeho podoba 

v současné době není známa).  S podporou České technologické platformy je počítáno 

po celou dobu platnosti Koncepce. 
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10 Strategické cíle Koncepce  

Hlavním cílem implementace Koncepce je prostřednictvím systémových manažerských 

řídících nástrojů zvýšit efektivnost využívání veřejných prostředků investovaných 

do vzdělávání a poradenství a přispět tak k rozvoji českého zemědělství, potravinářství 

a lesnictví v kontextu evropských a světových trendů v podmínkách očekávaných 

globálních změn a současně také zajistit efektivní investování veřejných prostředků 

do agrárního výzkumu a s ním spojeného transferu VaVaI do praxe tak, aby přinášelo 

výsledky aktuálně využitelné pro rozvoj agrárního sektoru. Pro dosažení uvedených cílů 

je nezbytné nastavit účinná opatření a kontrolní mechanismy. 

Klíčová aktivita A: Zajištění řízení realizace Koncepce  

Vyhodnocení jednotlivých aktivit přijímání opatření vedoucích ke zlepšení řídící činnosti 

při realizaci Koncepce. 

Cíl A1: Zajištění činnosti Národní rady  

Indikátor: Počty zasedání Národní rady Gestor: MZe, odbor 14150 

 Termín realizace: od roku 2017 průběžně 

Cíl A2: Zajištění činnosti Koordinačního výboru MZe 

Indikátor: Počty zasedání Koordinačního výboru MZe 

 Gestor: MZe, odbor 14150, ÚZEI 

 Termín realizace: od roku 2017 průběžně 

Cíl A3: Sjednocení úrovně a pravidel poradenského systému 

Indikátor: Akreditace ÚZEI dle ČSN ISO EN/IEC 17065 

 Gestor: ÚZEI 

 Termín realizace: rok 2017 

Cíl A4: Zvýšení významu NNO v rámci jejich zapojení do poradenství 

Indikátor: Počet certifikovaných právnických subjektů dle ČSN ISO EN/IEC 17067 

 Gestor: ÚZEI, spolugestor MZe, odbor 14150 

 Termín realizace: od roku 2018 průběžně 

Klíčová aktivita B: Podpora podnikatelských aktivit prostřednictvím poradenství 
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Zlepšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti zemědělských a lesnických podniků, 

usnadnění restrukturalizace a modernizace podniků, implementace národních 

i evropských právních předpisů zaměřených na hospodaření, podpora přenosu znalostí 

a inovací, zvyšování odborné úrovně zemědělských podnikatelů, vlastníků lesa 

či nájemců lesa.  

Cíl B1: Posílení technologického poradenství s přihlédnutím k požadavkům  

C-C 

Indikátor: Počet akreditovaných poradců zapojených v PRV 2014 - 2020 

 Gestor: MZe, Odbor 14150, ÚZEI 

 Termín realizace: od roku 2018 do konce programového období 

Indikátor: Počet poradenských služeb poskytnutých akreditovanými poradci 

 Gestor: MZe, Odbor 14150 

 Termín realizace: od roku 2018 do konce programového období 

Klíčová aktivita C: Posílení technologického rozvoje a inovací 

Cíl C1: Podpora inovačního procesu prostřednictvím PRV 2014 - 2020 

Indikátor:  Počet podpořených operačních skupin 

 Gestor: MZe, Odbor 14110, 14150 

 Termín realizace: od roku 2017 do konce programového období 

Indikátor:  Počet podpořených projektů v rámci opatření Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. 

 Gestor: MZe, Odbor 14110 

 Termín realizace: od roku 2017 do konce programového období 

Indikátor:  Počet podpořených projektů v rámci opatření Podpora nových produktů, 

postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

 Gestor: MZe, Odbor 14110 

 Termín realizace: od roku 2017 do konce programového období 

Cíl C2: Podpora inovačního procesu prostřednictvím Národních dotací 

Indikátor:  Počet a zaměření realizovaných národních dotačních titulů 
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 Gestor: MZe, Odbor 10050, 10040, 14150, 16220, 17210, 17220, 18120 

 Termín realizace: od roku 2017 průběžně 

Cíl C3: Podpora inovačního procesu prostřednictvím Národní agentury pro 

zemědělský výzkum 

Indikátor:  Počet nových projektů podpořených z účelové podpory  

 Gestor: MZe, Odbor 14150 

 Termín realizace: zahájení řešení projektů v roce: 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 

2023 

Indikátor: Počet smluv o využití výsledku zemědělských subjektem financovaným 

z účelové podpory NAZV. 

 Gestor: MZe, Odbor 14150 

 Termín realizace: průběžně dle ukončených projektů financovaných z účelové 

podpory 

Indikátor: Počet aplikovaných výsledků vzniklých z projektů financovaných z účelové 

podpory NAZV 

 Gestor: MZe, Odbor 14150 

 Termín realizace: průběžně dle ukončených projektů financovaných z účelové 

podpory 
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11 Závěr 

Na naplnění cílů stanovených pro MZe se významně podílí i FAS, který je součástí 

reformy SZP a jeho úloha je stanovena i na základě přímo aplikovatelných předpisů EU 

s několika ambiciózními cíli, s jejichž pomocí bude možné dosáhnout v příštím desetiletí 

nového růstu - vytvořit inteligentní a udržitelnou ekonomiku, která podporuje sociální 

začleňování.  

Koncepce přispívá k přímé podpoře konkurenceschopnosti a udržitelnosti v zemědělství, 

lesnictví, ekologickém zemědělství, potravinářství, rybářství, myslivosti, vodním 

hospodářství a rozvoji venkova posílením transferu poznatků VaVaI do praxe včetně 

inovačního procesu. Významná je rovněž tvorba informačního zázemí pro zemědělské 

podnikatele (podpora šíření informací všeobecného charakteru, poskytování odborných 

konzultací, webové poradenství atd.) a podpora individuálních poradenských služeb 

prováděných přímo u zemědělce poradenskými subjekty, které mají zkušenosti 

s poradenstvím, a jsou řádně kvalifikovány a pravidelně školeny.  

Koncepce klade nejen zvýšený důraz na poradenství organizované NNO a stanovuje 

potřebu jejich certifikace, ale nově podporuje i zřízení a činnost vzorových subjektů (např. 

demonstračních farem/podniků) s cílem zlepšení transferu poznatků VaVaI do praxe, a to 

formou jak osvěty, tak praktickými ukázkami s postupy a technologiemi majícími příznivý 

vliv např. na omezování půdní eroze, snížení sedimentace ve vodních tocích, 

přispívajícími k zadržování vody v krajině, dále s postupy šetrnými k životnímu prostředí 

např. aplikovanými v ekologickém zemědělství či přiblížení integrované produkce rostlin 

praxi, nebo prezentace postupů podporujících konkurenceschopnost zemědělských 

podniků. Vzorové subjekty budou vybírány a certifikovány MZe.  

Součástí poradenského systému MZe je též poskytování zpětné vazby MZe 

o poradenských potřebách cílových skupin a o dodávaných poradenských produktech 

a službách. Zpětnou vazbu předávají MZe poskytovatelé podporovaných poradenských 

a konzultačních služeb formou periodických zpráv v programech vstupních konzultací, 

odborných konzultací, a hromadných konzultací. U individuálního poradenství zpětnou 

vazbu zajišťují certifikované právnické subjekty. V rámci odborného poradenství je zpětná 

vazba požadována u opatření Česká technologická platforma. 

Zdroje pro financování Koncepce pochází z veřejných prostředků v programu Národní 

dotace i PRV 2014-2020, kde může být požadována spoluúčast žadatele nebo konečného 

příjemce dotace. Poradenské služby v oblastech, na které se neváže veřejná podpora, 
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jsou plně hrazeny příjemci těchto služeb nebo jsou u komerčního poradenství součástí 

nabízených služeb a produktů. Koncepce neupravuje poradenství poskytované 

komerčními subjekty. Činnost státních institucí v rámci poradenského systému je finančně 

podpořena z jejich rozpočtu. Některé poradenské aktivity, např. u NNO, jsou financovány 

ze zdrojů poskytovatelů těchto aktivit.  
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12 Seznam použitých zkratek 

AZV    Agentury pro zemědělství a venkov 

C-C    Cross Compliance 

CSV    Celostátní síť pro venkov 

ČAZV    Česká akademie zemědělských věd 

ČPI    Česká plemenářská inspekce 

ČTPZ    Česká technologická platforma pro zemědělství 

DP    Dotační program 

DZES    Dobrý zemědělský a environmentální stav 

EIP    Evropské inovační partnerství 

EP    Evropský parlament 

ES    Evropské společenství  

EU    Evropská unie 

EZFRV   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EZ    Ekologické zemědělství 

FAS    Farm Advisory System (Zemědělský poradenský systém) 

GAČR   Grantová agentura ČR 

IOR    Integrovaná ochrana rostlin 

IZR   Integrovaný registr zvířat 

KIS    Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova  

Koncepce  Koncepce poradenského systému MZe na období 2017 – 2025 

Koncepce VaVaI  Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na 

léta 2016 – 2022 

MZe    Ministerstvo zemědělství 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

MŠMT Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

MK Ministerstvo kultury 
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MO Ministerstvo obrany 

Národní rada Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj 

venkova 

NNO  Nevládní nezisková organizace (za NNO jsou pro účely Koncepce 

považovány rovněž subjekty vzniklé podle zákona č. 301/19992 Sb., 

o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky) 

PK ČR   Potravinářská komora ČR  

PPH    Povinné požadavky na hospodaření 

Program ZEMĚ  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 

2017–2025, ZEMĚ  

PRV    Program rozvoje venkova 2014-2020 

Registr   Registr poradců MZe  

Směrnice  Směrnice MZe o akreditaci poradců vedených v Registru poradců 

MZe  

SPÚ    Státní pozemkový úřad 

Strategie  
resortu MZe  Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky 

s výhledem do roku 2030  

SVS    Státní veterinární správa  

SZIF    Státní zemědělský intervenční fond 

SZP    Společná zemědělská politika  

SZPI    Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

TAČR   Technologická agentura ČR 

ÚHÚL   Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ÚKZÚZ   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚSKVBL   Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv   

ÚZEI    Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

VaVaI    Výzkum, vývoj a inovace 

VÚLHM  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
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VÚMOP    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.  

VÚPP    Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.  

VÚRV    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 

VÚVeL   Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

VÚZT    Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. 

VÚŽV    Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 

VVI    Veřejná výzkumná instituce 


