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1 Shrnutí 

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova (dále PRV) za rok 2009 

podává informace o postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2009, tj. o průběhu 

jednotlivých kol výzev k předkládání ţádostí o dotaci pro projektová opatření PRV 

i o administraci nárokových opatření PRV. Dále informuje o souhrnném stavu schválených 

ţádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných plateb od počátku 

implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programovacího období.   

V roce 2009 byly přijímány ţádosti o dotaci pro 24 opatření z celkových 25 stávajících 

opatření Programu rozvoje venkova ČR, tj. příjem ţádostí o dotaci nebyl vyhlášen pouze 

pro opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142).  Oproti roku 2008 byly nově přijímány 

ţádosti o dotaci  pro opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  (kód 225).  

Během roku 2009 došlo k vyhlášení 3 nových výzev pro podávání ţádostí o dotaci 

pro projektová opatření PRV. Ţádosti o dotaci pro nároková opatření byly přijímány dle termínů 

uvedených v příslušných nařízeních vlády, případně měly kontinuální příjem. Rovněţ 

pro Technickou pomoc probíhá kontinuální příjem ţádostí o dotaci.  

Dosažený pokrok v čerpání finančních prostředků na úrovni jednotlivých os: 

V ose I „Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví“ byly v roce 2009 

vyhlášeny tři nové výzvy. V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 4 454 ţádostí s poţadavkem 

na spolufinancování ve výši 7,1 mld. Kč (265 mil. EUR)
1
.  V roce 2009 bylo podepsáno 3 293 

Dohod s částkou spolufinancování 4,6 mld. Kč (174 mil. EUR). Celková částka nárokována 

v roce 2009 na platbu z EZFRV činila 2 mld. Kč (76  mil. EUR).  
Celkově bylo pro osu I od počátku programového období  k 31. 12. 2009 vyhlášeno 8 

výzev pro předkládání projektů. V rámci těchto výzev bylo uzavřeno 6 992 Dohod o poskytnutí 

dotace o celkovém finančním objemu cca 10,9 mld. Kč  (405 mil. EUR). Proplaceno bylo dosud 

přes 3 tisíce projektů (resp. podnikatelských plánů) v částce dotace 3,5 mld. Kč (130 mil. EUR). 

Dále bylo v rámci kontinuálního příjmu ţádostí u nárokového opatření I.3.3 Předčasné ukončení 

zemědělské činnosti proplaceno 136 mil. Kč (5,3 mil. EUR), a to včetně závazků z minulého 

programového období. Podpořeno tak bylo 137 zemědělců v rámci nového programového 

období a  366 zemědělců se závazky ze starého programového období.  Za závazky v opatření 

I.4.2 Seskupení producentů z minulého programového období bylo uhrazeno 130 mil. Kč (4,9 

mil. EUR). Podporu obdrţelo  197 seskupení producentů. 

Z celkové alokace finančních prostředku na osu I  bylo k 31. 12. 2009 závazkováno cca 

47 % a proplaceno cca  16 %. 

Osa II „Zlepšování životního prostředí a krajiny“ zahrnuje zejména nároková opatření.  

V roce 2009 bylo podáno 24 556 ţádostí o poskytnutí dotace o celkovém finančním objemu 6,6 

mld. Kč (247 mil. EUR). Za stejné období bylo vyplaceno 7 566 ţádostí o dotaci ve výši 2,9 mld. 

Kč (110 mil. EUR). Za stejné období bylo podáno 3 271 ţádostí o podporu 369 mil. Kč (14 mil. 

EUR) na staré závazky programu HRDP. Vyplaceno na tyto staré závazky bylo 2,8 mld. Kč (105 

mil. EUR). 

                                                 
1
 Finanční částky ve výroční zprávě jsou uváděny v Kč případně EUR. Pro zaregistrované, ukončené (neschválené) 

a schválené žádosti jsou údaje z Kč přepočteny ročním kurzem uvedeným v Official Journal  k 2. 1.  2009 (případně 

k 2. 1. 2008, resp. 2. 1. 2007), proplacené částky jsou pak uváděny v předposledním kurzu vydaném ECB před 

měsícem v rámci kterého byly výdaje vykázány (Nařízení komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy 

výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV) 
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V rámci jedné výzvy pro nárokové opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu 

po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů bylo ke konci roku 2009 zaregistrováno 218 

projektů v částce 272 mil. Kč (10 mil. EUR), schváleno bylo 104 ţádostí o celkovém finančním 

objemu cca 128 mil. Kč (4,8 mil. EUR). Kumulativní závazkovaná částka na projektové opatření 

osy II činí 338 mil. Kč (12,6 mil. EUR) pro 219 podepsaných Dohod. 

 Celková částka nárokovaná v roce 2009 na platbu z EZFRV za osu II činila 

170 mil. EUR, kumulativní částka  dosud nárokovaná  z EZFRV za osu II činí 451 mil. EUR. 

Z celkové alokace finančních prostředku na osu II bylo k 31. 12. 2009 proplaceno cca 

29 %. 

 

V ose III „Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova“ byly v roce 2009 vyhlášeny tři nové výzvy. V rámci těchto výzev bylo v roce 2009 

zaregistrováno 2 352 ţádostí s poţadavkem na spolufinancování ve výši 10,5 mld. Kč 

(392 mil. EUR). V roce 2009 bylo podepsáno 997 Dohod s částkou spolufinancování 

3,3 mld. Kč (123 mil. EUR). Celková částka nárokována v roce 2009 na platbu z EZFRV činila 

51 mil. EUR.  
 Celkově bylo pro osu III od počátku programového období  k 31. 12. 2009 vyhlášeno 8 

výzev pro předkládání projektů. V rámci těchto výzev bylo ke konci roku 2009 uzavřeno 2 209 

Dohod o celkovém finančním objemu  8,5 mld. Kč (316 mil. EUR).  Dosud bylo v rámci osy III 

proplaceno z EZFRV  63 mil. EUR.  

Z celkové alokace finančních prostředku na osu III  bylo k 31. 12. 2009 závazkováno cca 

49 % finančních prostředků a proplaceno cca 13 %. 

 

V rámci osy IV „LEADER“ bylo v roce 2009 vybráno k podpoře dalších 64 místních 

akčních skupin. Celkově tak bude z opatření IV.1.1 Místní akční skupina podpořena realizace  

112 strategických plánů LEADER. Dotace v rámci opatření IV.1.2 je určena na podporu 

jednotlivých projektů v souladu se schváleným strategickým plánem. V roce 2009 bylo v rámci 

tohoto opatření zaregistrováno 1 867 projektů s celkovým finančním poţadavkem 1 mld. Kč 

(39 mil. EUR). Schváleno k podpoře bylo 585 projektů v částce 317 mil. Kč (11,8 mil. EUR). 

Realizováno bylo od roku 2007 celkem 130 projektů a nárokovaná platba z EZFRV činila 4,3 

mil. EUR. Celkové  nárokované platby v rámci osy IV činí 4,6 mil. EUR. 

Z  alokace na osu IV je tak k 31. 12. 2009 proplaceno cca 3 %.  

V rámci Technické pomoci byl příjem ţádostí o dotaci kontinuální. Za rok 2009 bylo 

schváleno k podpoře 79 ze zaregistrovaných 87 projektů, celkem je tedy k 31. 12. 2009 

závazkováno 136 projektů o celkovém finančním objemu cca 76 mil. Kč (2,8 mil. EUR). 

Celkové nárokované platby z EZFRV v roce 2009 činily 17 mil. Kč (646 tis. EUR), kumulativně 

bylo nárokováno 21 mil. Kč (808 tis. EUR). 

Z  alokace na Technickou pomoc je tak k 31. 12. 2009 proplaceno cca 6 %.  

 

K 31.12. 2009 bylo předloţeno Komisi k proplacení 624 mil. EUR z EZFRV souhrnně 

za všechna opatření PRV, coţ představuje 22 % rozpočtu programu. 
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2 Úvod 

Pro nové sedmileté programové období byl na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 

ze dne 21. června 2005 o financování Společné zemědělské politiky (dále SZP) zřízen Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)/ European Agricultural Fund for Rural 

Development (EAFRD). Obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj 

venkova financovanou z EZFRV stanoví nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Česká republika na základě tohoto nařízení zpracovala základní strategický dokument - 

Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013 (NSP) a následně 

programový dokument – Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (PRV), který blíţe 

specifikuje opatření k naplňování cílů rozvoje venkova České republiky. 

NSP byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 499 

a předloţen Evropské komisi (dále EK) na vědomí. PRV byl schválen usnesením vlády České 

republiky ze dne 16. srpna 2006 č. 948 a předloţen EK ke schválení. Po projednání dne 

23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova EK byl PRV schválen rozhodnutím Komise 

č. K(2007)3406 ze dne 17. července 2007 (CCI 2007CZ06RPO001). 

NSP vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta 2007 -  2013, vyjádřených 

nařízením Rady (ES) č. 1698/2005, s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření 

nových pracovních příleţitostí a udrţitelný ekonomický rozvoj. Dále navazuje na nařízení 

Rady (ES) č. 1290/2005, o financování SZP, a na rozhodnutí Rady (ES) č. 144/2006, 

o Strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova: programové období 2007–2013. 

NSP vyhodnocuje situaci a potenciál českého zemědělství a venkova, popisuje hlavní problémy 

a vymezuje evropské a národní strategické cíle. Obsahuje rozbor dosavadních zkušeností 

z HRDP, OP Zemědělství a programu SAPARD a definuje prostředky k zajištění koordinace 

mezi rezorty ve vazbě na ostatní evropské fondy. 

PRV obsahuje návrh řešení a podrobné vymezení priorit, souhrn a  popis všech opatření, 

popis administrativních a finančních souvislostí. Podrobnosti pak stanoví národní předpisy - 

nařízení vlády pro nároková opatření PRV a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (dále 

Pravidla) pro jednotlivá projektová opatření PRV. Česká republika předloţila jeden Program 

rozvoje venkova, který je vymezen a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města 

Prahy. Pouze agroenvironmentální opatření mohou být prováděna na celém území státu (v rámci 

cíle konvergence), včetně hlavního města Prahy (mimo cíl konvergence). 

V souladu s poţadavkem článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 zpracoval odbor 

Řídící orgán PRV Výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova ČR za rok 2009. 

Při zpracování zprávy vycházel z poţadavků na strukturu a věcný obsah, které jsou stanoveny 

v článku 60 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro pouţití 

nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV. Nejzazší termín 

odeslání výroční zprávy pro rok 2009 vychází z článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a je 

stanoven na 30. 6. 2010. 

Tuto Výroční zprávu schválil k předloţení Komisi Monitorovací výbor PRV v rámci 

procedury per rollam, která proběhla ve dnech 17. 6. 2010 - 25. 6. 2010. 

Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku PRV v České 

republice v roce 2009. Výroční zpráva spolu s přílohami shrnuje a popisuje stav k 31. 12. 2009, 

případně k datu jinému, které je pak vţdy uvedeno v komentářích. 
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3 Změny všeobecných podmínek 

3.1 Změny obecných socio-ekonomických podmínek, které mají přímý dopad na podmínky 

pro implementaci programu 

K nejvýznamnějším změnám socioekonomických podmínek v roce 2009 došlo 

v důsledku celosvětové finanční krize.  

Přestoţe se v ČR ekonomická krize objevila s určitým zpoţděním proti zahraničí, došlo 

v roce 2009  k celkovému poklesu výkonnosti české ekonomiky, na kterém měl největší podíl 

pokles produktivity práce, zejména pak ve zpracovatelském průmyslu, kde byl zaznamenán 

největší pokles cen  provázený nárůstem nezaměstnanosti.  

Hlavním faktorem, který zapříčinil propady produkce zemědělství, je prudké meziroční 

sníţení cen placených zemědělským prvovýrobcům, a to téměř u všech zemědělských komodit. 

Na poklesu tuzemské zemědělské produkce se podílely všechny nejvýznamnější zemědělské 

komodity z rostlinné i ţivočišné výroby. V průměru za celý rok 2009 v porovnání s rokem 2008 

byly ceny zemědělských výrobců niţší o 24,8 procenta. Například hodnota produkce obilovin 

loni meziročně klesla o 27,8 procenta na 19,1 miliardy korun a výroba mléka se sníţila o 29,5 

procenta na 16,1 miliardy korun. Tyto změny mají přímý dopad na ekonomiku podniku, coţ se 

rovněţ nepříznivě odráţí v moţnostech ţadatelů dokončit projekt. Výsledkem nepříznivého 

cenového vývoje je vedle poklesu stavů hospodářských zvířat také pokračující sniţování počtu 

pracovních míst v oboru. Zemědělství je nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává 

v úrovni průměrných mezd za průměrem ČR.  

Aktuálním projevem dopadů ekonomické krize do zemědělství se ukázal nedostatek 

disponibilních provozních financí a rovněţ zhoršený přístup k provozním i investičním úvěrům. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe realizace projektů významně závisí na poskytnutí bankovních 

úvěrů, je důsledkem krize mnoţství ukončených administrací ze strany ţadatelů z důvodu 

neschopnosti financovat projekt.  Tato situace se nejvíce dotýká opatření I.1.1 Modernizace 

zemědělských podniků. Ke zjištění, do jaké míry jsou ţadatelé schopni dokončit svůj projekt,  do 

jaké míry předpokládají naplnění plánovaného rozpočtu a co je hlavní překáţkou v případě 

nerealizování projektu byla zadána analýza stavu realizace projektů PRV pro dané opatření 

(hlavní závěry viz. kapitola 8.2.5). S ohledem na zhoršené moţnosti získávání úvěru ţadatelů 

byla přehodnocena maximální lhůta pro realizaci projektu u projektových opatření PRV 

(s výjimkou opatření Pozemkové úpravy) z 18 měsíců na 24 měsíců a tím byla poskytnuta 

ţdatelům delší doba k zajištění financování projketů. Tato změna se promítla v aktualizaci 

Pravidel pro poskytování dotací od ledna 2009. 

Ve vztahu Kč vůči EUR v roce 2009 došlo k meziročnímu oslabení v průměru o 5,97 %  

(roční průměr pro rok 2009 je 26,45 Kč/EUR). Kurzový pohyb má vliv na disponibilní 

prostředky ke spolufinancování z EZFRV v Kč, zejména při posilování koruny oproti stavu 

v době schválení rozpočtových částek pro financování PRV (28,383 Kč/EUR) dochází 

k reálnému sníţení celkové částky ke spolufinancování. 
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3.2 Změny politik Společenství a národních politik, které mají vliv na soudržnost mezi 

EZFRV a ostatními finančními nástroji 

V roce 2009 nedošlo k takovým změnám, které by měly vliv na soudrţnost  mezi EZFRV 

a Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Fondem soudrţnosti (FS) a Evropským 

sociálním fondem (ESF). Vymezení, které je zajištěno většinou definicí ţadatele/příjemce 

podpory nebo způsobilostí výdajů ve strategických a  programových dokumentech a dále 

v implementačních dokumentech (Pravidlech, které stanovují podmínky pro poskytování dotace) 

zůstává stejné. Z institucionálního hlediska je doplňkovost programů (zamezení překryvů i 

eliminace tzv. „bílých míst“) zajištěna i vzájemnou účastí zástupců řídících orgánů v příslušných 

monitorovacích výborech. Jedná se o monitorovací výbory OPPI, OP LZZ, OP ŢP a MV 

regionálních operačních programů, jejichţ zasedání, při kterých byly projednávány podmínky 

podpory pro jednotlivé výzvy v rámci zmíněných programů, se v průběhu roku 2009 zúčastnili 

zástupci řídícího orgánu PRV.  

Pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období 2007 - 2013 byl 

usnesením vlády č. 245 ze dne 2. března 2005 zřízen Řídící a koordinační výbor, kde je rovněţ 

zastoupeno Ministerstvo zemědělství jako řídící orgán PRV. Centrálním koordinátorem 

jednotného rámce implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, 

kontroly, monitorování a evaluace operačních programů je Národní orgán pro koordinaci (NOK).  

Vzhledem k potřebě komunikace mezi řídícími orgány NOK plánuje vznik extranetu jako 

společného komunikačního nástroje pro subjekty implementační struktury EU fondů v ČR. 

K dispozici bude od března 2010. V roce 2009 proběhla 3 jednání ŘKV, účast MZe na jednáních 

je vzhledem neměnnému nastavení rozhraní mezi fondy spíše informativní a bez  přímého vlivu 

na implementaci PRV.   

Co se týká  Společné zemědělské politiky - jejího I. pilíře, zejména podpor Společných 

organizací trhu, bylo třeba v roce 2009 zpřesnit vymezení podpor poskytovaných v rámci PRV, 

aby nedocházelo k moţným překryvům s pětiletým programem na víno a národní strategií 

pro operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. V roce 2009 byl 

upraven PRV a příslušné prováděcí předpisy tak, ţe byly některé typy investic do vína vyloučeny 

z podpory v rámci  PRV. Jedná se o lis na hrozny, speciální kvasnou nádobu pro získávání 

červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku a filtr na víno.  

Vymezení podpor v rámci operačních programů organizací producentů v sektoru ovoce a 

zeleniny s PRV bylo stanoveno na základě definice příjemce podpory, kdy v rámci PRV 

nebudou podporovány producentské organizace definované  Nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 

a v rámci výdajů nejsou způsobilé kolektivní investice realizované organizacemi producentů 

v rámci jejich operačních programů podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.  
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3.3 Změny legislativního rámce ES, které mají přímý dopad na implementaci programu 

v roce 2009 

 

K řešení nastalé situace v důsledku krize na úrovni EU Evropská rada jiţ koncem roku 

2008 (11. a 12. prosince 2008) schválila plán evropské hospodářské obnovy, který předpokládá 

zavedení prioritních opatření, jeţ mají ekonomikám členských států umoţnit rychleji se 

přizpůsobit současným výzvám. Ten se opírá se o podporu, jejíţ celková výše odpovídá přibliţně 

1,5 % HDP Evropské unie, tedy částce dosahující zhruba 200 miliard EUR. Pro podporu 

venkovských oblasti prostřednictvím EZFRV byla vyčleněna částka cca 1,5 mld. EUR. 

Vzhledem k moţnosti vyuţít flexibilně částku 35,7 mil. EUR připadající České republice 

k podpoře nových výzev, bylo rozhodnuto o posílení rozpočtu těch opatření PRV, které naplňují 

cíle nových výzev (boj proti změně klimatu, podpora obnovitelných zdrojů energie, vodní 

hospodářství a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků) - blíţe viz kapitola 5. 

V roce 2009 byly na základě schváleného plánu evropské hospodářské obnovy aktualizovány 

příslušné právní předpisy EK (viz níţe) a návazně i programové a strategické dokumenty.  

- Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES 

o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 aţ 2013) 

(Rada 2009/61/ES), 

- Nařízení Rady (ES) č. 74/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV), 

- Nařízení Komise (ES) č. 363/2009 ze dne 4. května 2009 o změně nařízení (ES) 

č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro pouţití nařízení Rady (ES) 

č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV), 

- Nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky, 

- Nařízení Komise (ES) č. 482/2009 ze dne 8. června 2009 o změně nařízení (ES) 

č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro pouţití nařízení Rady (ES) 

č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV), a nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy 

výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV, 

- Nařízení Komise (ES) č. 484/2009 ze dne 9. 6. 2009, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud 

jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu 

rozvoje venkova.  

 

Mimo výše uvedené právní předpisy bylo dále aktualizováno: 

 

- Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla 

pro reţimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
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některé reţimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) 

č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003. 

- Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k reţimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se 

stanoví společná pravidla pro reţimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a 

kterým se zavádějí některé reţimy podpor pro zemědělce 

- Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o reţimy podpory pro zemědělce 

stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení. 

- Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný 

administrativní a kontrolní systém v rámci reţimů přímých podpor pro zemědělce 

stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde 

podmíněnost v rámci reţimu přímé podpory pro odvětví vína. 

 

Evropská nařízení (především nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění a nařízení Komise 

(ES) 1122/2009, v platném znění) zavádějí v roce 2009 plný systém kontrol podmíněnosti, který 

klade důraz na odpovědný přístup ke kvalitě a bezpečnosti potravin a na zajištění dobré pohody 

zvířat. Jedná se především o provázání dodrţování platných legislativních poţadavků na výplatu 

dotací z EU.  
 

3.4 Změny programového dokumentu v roce 2009 

V roce 2009 předloţila Česká republika dvě změny programového dokumentu. První 

z nich, předloţená 26. 6. 2009 se týkala zejména vymezení rozhraní mezi podporami z Programu 

rozvoje venkova a Operačními programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. 

U opatření, ve kterých by mohlo dojít k překryvu podpory (I.1.1. Modernizace zemědělských 

podniků,  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a I.3.1 Další odborné vzdělávání a 

informační činnost), byly jako příjemci podpory vyloučeny producentské organizace definované 

nařízením Rady č. 1234/2007, u opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům byly vyloučeny z podpory v PRV  specifické způsobilé výdaje (lis na 

víno, speciální kvasná nádoba, filtr na víno). Další úprava se týkala přesunů finančních 

prostředků z EZFRV ve výši 20,82 mil. EUR z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) ve 

prospěch opatření IV.1.1. MAS. U opatření IV.1.1. místní akční skupina došlo v této souvislosti 

k navýšení indikovaného počtu podporovaných MAS.  

Dne 14. 7. 2009 předloţila Česká republika aktualizovaný programový i strategický 

dokument v návaznosti na dodatečné navýšení rozpočtu v souvislosti s reformou společné 

zemědělské politiky a plánem evropské hospodářské obnovy. Jednalo se o celkovou částku ve 

výši 42 mil. EUR z evropských zdrojů. Česká republika tyto prostředky vyuţila na podporu 

nových výzev – zmírnění změny klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství a 

restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků prostřednictvím stávajících opatření (I.1.1 

Modernizace zemědělských podniků (kód 121), I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským podnikům (kód 123), I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125), Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy (kód 311) a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312).  
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Další provedené úpravy programového dokumentu se týkaly vymezení  rozhraní 

s Českým včelařským programem, tak aby nemohlo dojít ke dvojímu financování stejných 

výdajů.  

Zapracovány dále byly úpravy v opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (rozdělení 

sazeb v rámci titulu ekologické zemědělství, trvalé kultury, zemědělská kultura sad), a to 

zejména z následujících důvodů: v roce 2008 byl zaznamenán značný nárůst zemědělské kultury 

sad registrované do přechodného období v ekologickém zemědělství. Důvodem navrhované 

diferenciace sazby u kategorie trvalé kultury – zemědělské kultury sad je reakce na zvýšený 

zájem o podporu této kultury. Vzhledem k omezené finanční alokaci bylo schváleno rozdělení 

výše sazby na dvě kategorie, a to kategorii produkčních sadů (stávající výše sazby) a kategorii 

sadů plnících mimoprodukční funkce tzv. ostatních sadů (nově navrhovaná výše sazby).  

V návaznosti na výzvu Komise k aktualizaci a revizi cílových ukazatelů byly revidovány 

a aktualizovány některé ukazatele výchozího stavu, výstupu výsledků i dopadů zejména 

s ohledem na definici jednotek, případně  období za které mají být vykazovány a v případě 

dopadových indikátorů skutečný vliv spuštěných opatření programu na definovaný indikátor. 

Jako samostatná příloha byly do programového dokumentu zařazeny aktualizované tabulky 

ukazatelů výchozího stavu pro rok 2006. 

  Do opatření, která jsou upravena reţimem de minimis (I.1.2 Investice do lesů, III.3.1 

vzdělávání a informace a III.2.2 Ochrana a rozvoje kulturního dědictví venkova) byl doplněn 

v textu opatření legislativní rámec, který umoţňuje čerpání zvýšené podpory v souladu 

s dočasným rámcem společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování 

za současné finanční a hospodářské krize a návazně schváleném „Českým přechodným rámcem“ 

(veřejná podpora č. N 236/2009 – Česká republika – Limited amounts of compatible aid under 

the Temporary Framework schválená rozhodnutím Komise C(2009)3782 ze dne 7. 5. 2009. 
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4 Pokrok Programu  rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům 

4.1 Přehled opatření PRV a termíny pro příjem žádostí o dotaci  v průběhu roku 2009 a 

předchozích letech 

 

V roce 2009 byl vyhlášen příjem ţádostí  o dotaci pro projektová opatření obdobně jako 

v roce 2008 ve třech termínech („kolech“). Konkrétní termíny vyhlašování jednotlivých kol 

od začátku implementace PRV a termíny schvalování ţádostí o dotaci uvádí tabulka 1.   

 Dále byly přijímány ţádosti o dotace pro  nároková opatření PRV, pro něţ jsou termíny 

příjmu ţádostí o dotaci stanoveny příslušnými nařízeními vlády, případně je příjem ţádostí 

kontinuální (I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (113)).  

V  roce 2009 byl vyhlášen příjem pro  24  z  27 opatření PRV. Prozatím nejsou přijímány 

nové ţádosti o dotaci pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, které bude otevřeno aţ 

po dokončení administrace závazků z minulého programového období.   

Mimo opatření os I - IV byly rovněţ kontinuálně přijímány ţádosti o dotaci v rámci 

opatření osy V Technická pomoc.  

Přehled opatření PRV a termíny pro příjem ţádostí o dotaci v roce 2009 a předchozích 

letech uvádí  tabulka 2.  

 

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV 

 Termín příjmu žádostí Termíny schvalování žádostí 

1. kolo 9. 7. – 20. 7. 2007
2
, 9. 7. - 27. 7. 2007 7. 9. 2007

2
,  8. 11. 2007 

2. kolo 5. 11. - 26. 11. 2007 20. 3. 2008 

3. kolo 3. 3. - 14. 3. 2008
2
, 26. 2. - 17. 3. 2008

3
 30. 4. 2008

2
, 3. 7. 2008 

4. kolo 10. 6. - 30. 6. 2008 23. 10. 2008, 26. 1. 2009
4
 

5. kolo 7. 10. - 27. 10. 2008 3. 3. 2009, 10. 2. 2009
5
 

6. kolo 
10. 2. - 9. 3. 2009, 17. 2. - 9. 3. 2009

2
, 

10. 3. - 31. 3. 2009
6
 

16. 4. 2009
2
, 23. 6. 2009

7
, 24. 6. 2009

8 
, 

22. 7. 2009
6
, 8. 12. 20099 

7. kolo 9. 6. - 29. 6. 2009 30. 10. 2009, 6. 11. 2009
10

 

8. kolo 6. 10. - 26. 10. 2009 4. 3. 2010 

                                                 
2
 Pro opatření I.3.2  

3
 Pro podopatření II.2.4.1a) byl prodloužen příjem z důvodu kalamity až do 28.3.2008 

4
 39 schválených projektů pro opatření I.1.3 

5
 Pro opatření I.1.4 (současně doschváleny i projekty 2.kola) 

6
 Pro opatření II.2.4  

7
 Pro opatření osy I 

8
 Pro opatření osy III 

9
 Dodatečné schválení 9 žádostí pro III.1.1 a III.1.2(po doplnění požadovaných informací  u projektů) 

10
 Pro podopatření I.1.3.2 
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Tabulka 2: Přehled  opatření PRV a termínů příjmu ţádostí 

Opatření / podopatření Příjem žádostí 

I.1.1  Modernizace zemědělských podniků 1., 3., 6. kolo  

I.1.2  Investice do lesů 2., 5., 8. kolo  

I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským  a potravin. produktům 2., 4., 7. kolo  

I.1.4  Pozemkové úpravy 2., 5., 7. kolo  

I.2.1  Seskupení producentů nevyhlášen 

I.3.1  Další odborné vzdělávání a informační činnost 2., 4., 7. kolo  

I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců 1., 3., 6. kolo 

I.3.3  Předčasné ukončení zemědělské činnosti 
kontinuální příjem od ledna 

2008 

I.3.4  Vyuţívání poradenských sluţeb 4., 6. kolo  

II.1.1  Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských 

oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných 

oblastech (LFA) 

do 15. května  

II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě do 15. května 

II.1.3  Agroenvironmentální opatření do 15. května  

II.2.1  Zalesňování zemědělské půdy 
do 15. května 

11
,  

do 30. listopadu 
12

 

II.2.2  Platba v rámci Natury 2000 v lesích do 15. května  

II.2.3    Lesnicko-environmentální platby do 15. května 

II.2.4  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 

společenských funkcí lesů 
3.,6.  kolo 

III.1.1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy 1., 2., 3., 6. kolo  

III.1.2  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 2., 3., 6. kolo  

III.1.3  Podpora cestovního ruchu 2., 4., 7. kolo  

III.2.1  Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby 2., 5., 8. kolo  

III.2.2  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 2., 5., 8. kolo  

III.3.1  Vzdělávání a informace 2., 5. ,8. kolo  

IV.1.1  Místní akční skupina 
19. 11. -21. 12. 2007, 

7. 11. - 27. 11. 2008 

IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie 5.13, 6., 7., 8. kolo  

IV.2.1  Realizace projektů spolupráce 5.13, 7., 8. kolo  

V.1  Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola 

v rámci programu 

kontinuální příjem od ledna 

2008 

V.2  Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov kontinuální příjem od října 2008 

 

 

                                                 
11

 Příjem žádostí o dotaci na péči o porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti, pro podpořené zalesnění 

předchozího roku 
12

 Příjem žádostí o dotaci na zalesnění 
13

 Příjem žádostí  od 7. 10. - 10. 11. 2008 
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4.2 Realizace jednotlivých opatření Osy I -  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví 

Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení 

dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční alokace 

na osu I činí 22,53% celkových prostředků EZFRV, tedy podílu EU. Prioritní oblastí je 

modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským 

produktům, proto je na tyto účely soustředěno největší mnoţství finančních prostředků. 

Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita 

Priorita „Modernizace, inovace a kvalita“ zahrnuje skupiny opatření na podporu 

zemědělských podniků a jejich činnosti, zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských 

a potravinářských produktů, lesního hospodářství a posílení přizpůsobivosti a rozvoje 

venkovských oblastí. Na tuto prioritu je soustředěno maximální mnoţství finančních prostředků 

– 85,5%  prostředků určených pro osu I. V rámci toho je nejdůleţitější oblastí podpora 

modernizace zemědělských podniků. 

Priorita 1.2 Přenos znalostí 

Priorita „Přenos znalostí“ zahrnuje skupiny opatření na podporu odborného vzdělávání 

a vyuţívání poradenských sluţeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví 

a dále opatření na podporu mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti. 

Na tuto prioritu připadá v rámci osy I  14,5% finančních prostředků. 
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4.2.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124) 

Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 

a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je 

nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak technologických, v rostlinné i ţivočišné výrobě.  

Toto opatření se skládá ze tří podopatření:  

 Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) 

 Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v zemědělství (kód 124) 

 Podopatření I.1.1.3 Zaloţení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické 

vyuţití (kód 121) 

Příjem projektů v rámci pododopatření  I.1.1.3 nebyl v roce 2009 vyhlášen. 

4.2.1.1 Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) 

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice, které zlepšují celkovou 

výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti, konkrétně 

na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb) 

včetně nezbytných manipulačních ploch pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu. Podopatření je dále 

zaměřeno na vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.  

Lze konstatovat, ţe implementace opatření probíhá úspěšně s velkým zájmem ţadatelů a 

jsou průběţně plněny stanovené cíle na úrovni výstupů. V rámci podopatření I.1.1.1 je plánováno 

podpořit 3 155 podniků za období 2007 - 2013 (z toho 215 v rámci nových výzev, blíţe viz 

kapitola 6). Cílová hodnota pro celkový objem investic včetně soukromých výdajů ţadatele byla 

stanovena na 627 mil. EUR za období 2007 - 2013.  Dle schváleného počtu projektů lze 

usuzovat, ţe stanovených cílů výstupů bude dosaţeno. Dosud bylo podpořeno 607 zemědělských 

podniků, které realizovaly 755 projektů v celkové výši investic 228 mil. EUR. Co se týče 

výrobního zaměření podniku, převaţovala smíšená činnost a cílem téměř poloviny projektů byla 

výstavba či rekonstrukce budov slouţících pro rostlinnou či ţivočišnou výrobu. Projekty 

zaměřené na ţivočišnou výrobu tvoří tři čtvrtiny všech schválených projektů. Z členění 

monitorovací tabulky indikátorů výstupů je patrné, ţe zhruba 20 % schválených projektů tvořily 

projekty z oblasti ekologického zemědělství. Téměř 70 % podpořených ţadatelů tvoří právnické 

osoby, z fyzických osob pouze 13% podpořených subjektů jsou ţeny. Z porovnání typu území, 

na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost u LFA oblastí a ostatních 

oblastí. V rámci opatření jsou rovněţ realizovány projekty na zpracování biomasy (zejména 

výstavba kotelen a výtopen na biomasu), ale vzhledem k omezení vyuţití energií pouze 

na vlastní potřebu není o tyto výdaje výrazný zájem ve srovnání s investicemi do ţivočišné 

výroby. 

Z vyhodnocení výsledkového indikátoru HPH pro opatření je patrný pokles hodnot 

u podporovaných podniků jak meziroční, tak ve vztahu k roku 2007 a to 215 mil. EUR.  Tento 

pokles lze vysvětlit obecným trendem hospodářského propadu odvětví způsobeným 

ekonomickou krizí. Z prováděného průběţného hodnocení je patrné, ţe podpořené investice mají 

významný vliv na výrobní faktory z hlediska sníţení energetické a materiálové  náročnosti a 

náročnosti na lidskou práci. Analýza ukazatelů hospodářské činnosti ukazuje na sníţení 

konkurenceschopnosti podpořených podniků, toto sníţení je však mírnější neţ u srovnávací 

skupiny nepodpořených podniků. Podrobnější analýza propadu HPH bude součástí 

střednědobého hodnocení PRV. 
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Příjem ţádostí v roce 2009 probíhal v termínu 10. 2. - 9. 3. 2009. V rámci podopatření 

bylo zaregistrováno 1 103 projektů s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 3 117 mil. Kč 

(116  mil. EUR), coţ je zhruba dvojnásobek průměrné roční částky alokované na opatření a o cca 

800 mil. Kč (30 mil. EUR) více neţ v předchozím roce.  

Více neţ dvě třetiny předloţených projektů byly zaměřeny na ţivočišnou výrobu, 

zejména pak na stáje pro skot, stavby pro skladování krmiv a steliv a jímky na kejdu. Projekty 

zaměřené na rostlinnou výrobu se týkaly zejména skladování obilovin a olejnin, ovoce a zeleniny 

a nosných konstrukcí pro trvalé kultury.   

SZIF dne 23. 6. 2009 schválil k podpoře 740 ţádostí o dotaci pro záměr a) Stavby a 

technologie pro ţivočišnou výrobu v celkové výši 2 234 mil. Kč (83 mil. EUR) a 285 ţádostí 

o dotaci pro záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši 730 mil. Kč 

(27 mil. EUR). Data uvedená v tabulce 3 zohledňují ukončené projekty po schválení, 

k 31. 12. 2009 tak bylo v administraci celkem 998 ţádostí registrovaných v roce 2009. 

Proplaceno bylo v roce 2009 21  projektů (odpovídá 21 jednotlivým zemědělským podnikům) 

v částce  dotace 1 362 tis. EUR.  

Z ţádostí o dotaci zaregistrovaných a schválených v 3. kole příjmu ţádostí (rok 2008) 

bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno 246 projektů (podpořeno bylo 234 podniků). 

Vyplacená částka dotace činila 530 mil. Kč (20 mil. EUR). Z ţádostí o dotaci zaregistrovaných 

a schválených v 1. kole příjmu ţádostí (rok 2007) bylo realizováno v roce 2009 262 projektů 

a proplacena částka dotace 650 mil. Kč (24 mil. EUR) celkem pro 237 podniků. 

Tabulka 6 shrnuje kumulativní stav podopatření k 31. 12. 2009. Realizováno bylo dosud 

755 projektů v celkové částce dotace 1 561 mil. Kč  (60 mil. EUR). V roce 2009 byly u třech 

realizovaných projektů vymáhány na základě kontrol finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč 

(1 tis. EUR).  

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 3: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/   

podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských 

podniků (kód 121) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  1103 116 208 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  105 7 696 

Schválené ţádosti  998 108 512 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Podepsané Dohody  998 108 512 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty) 21 1 362 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 4: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008   

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/   

podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských 

podniků (kód 121) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty) 246 20 178 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 5: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/   

podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských 

podniků (kód 121) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty) 262 24 350     

Zdroj: IS SZIF 

 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 6: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků/   

podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských 

podniků (kód 121) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  2 112 203 518 

Podepsané Dohody 2 112 203 518 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  755 59 898 

Zdroj: IS SZIF 

 

Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o 

dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 
 

Z grafu je patrný stálý nárůst počtu ţadatelů o dotaci, který kaţdoročně převyšuje 

průměrnou roční alokovanou částku na opatření. Dále lze sledovat rozdíl mezi původním 

schváleným počtem ţádostí a aktuálním stavem schválených ţádostí v administraci k 31. 12. 

2009, který v případě prvního roku administrace činí cca 16 % , a to zejména důvodu nedodrţení 

termínu pro předloţení ţádosti o proplacení, případně odstoupení ţadatele po podpisu Dohody.   
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4.2.1.2 Podopatření I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v zemědělství (kód 124) 

Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice spojené s vývojem 

a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo ţivočišné 

výrobě (způsobilé výdaje jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky 

výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo 

výzkumu). 

V roce 2009 byl v rámci příjmu ţádostí pro toto podopatření  zaregistrován pouze jeden 

projekt v částce 0,8 mil. Kč (30 tis. EUR). Po projednání obsahu projektu Hodnotitelskou komisí 

dne  1. 7. 2009 nebyl projekt shledán jako inovativní. Vzhledem k tomu, ţe projekt tak nesplnil 

kritérium přijatelnosti, byla mu ukončena administrace. V roce 2008 nebyl vyhlášen příjem 

ţádostí pro dané podopatření a v roce 2007 nebyla podána v rámci výzvy ţádná ţádost o dotaci, 

k 31. 12. 2009 tak není schválena ţádná ţádost o dotaci. 

S ohledem na tuto skutečnost bude nutné přehodnotit stanovené cíle pro podopatření, tj. 

plánovaných 140 podpořených iniciativ spolupráce a případně realokovat nevyčerpaný finanční  

podíl na podopatření ve výši cca 9 mil. EUR celkových veřejných prostředků. 

 

4.2.2 Opatření I.1. 2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125) 

Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se 

zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických 

podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany ţivotního prostředí 

v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematické oblasti jako nízkou úroveň investic 

v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále 

podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.  

Opatření se skládá ze tří podopatření, kterým přísluší samostatné kódy dle NK (ES) č. 

1974/2006:  

 I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) 

 I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) 

 I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) 

4.2.2.1 Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) 

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údrţbu lesních 

cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrţí a strojů a zařízení 

slouţících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými 

technologiemi.  

Podopatření je realizováno úspěšně s vysokým zájmem ţadatelů o dotaci. Během období 

2007-2009 byly podpořeny zejména univerzální kolové traktory, ale také motorové pily, 

křovinořezy, nakladače, návěsy, přívěsy, valníky, vleky, navijáky na soustřeďování dříví a 

lanovky. Podpora pomohla nejen k šetrnému obhospodařování lesních pozemků, ale i ke zvýšení 

nezávislosti příjemců na dodavatelích sluţeb. Z důvodu nasycení trhu harvestorovými 

technologiemi byl tento typ stroje vyřazen ze způsobilých výdajů. Podpora dalších vybraných 

technologií byla vzhledem k vyuţitelnosti stroje omezena velikostí obhospodařovaných lesních 

pozemků, kdy např. odvozní soupravy můţe získat ţadatel s více neţ 2 000 ha 

obhospodařovaných lesních pozemků. 
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 V rámci podopatření I.1.2.1 je plánováno podpořit 490 lesnických podniků za období, cíl 

pro objem investic byl stanoven ve výši 51 087 tis. EUR. Dosud bylo podpořeno 273 podniků 

(bez dvojího započítání), které realizovaly 288 projektů v celkovém objemu investic 19 161 tis. 

EUR. Vzhledem k počtu schválených projektů lze tedy předpokládat překročení stanoveného 

cíle. Z celkového počtu schválených ţádostí tvoří 70 % ţadatelů soukromí vlastníci lesa (fyzické 

i právnické osoby)  oproti 30 % vlastníků obecních lesů. Při porovnání typu území na kterém 

jsou realizovány schválené projekty, je patrná vyrovnanost mezi LFA a ostatními územími. 

Z šetření výsledkového indikátoru HPH  u podpořených podniků v roce 2009 je zřejmý pokles 

způsobený ekonomickou krizí. Z porovnání mezi roky 2007 a 2009 vyplývá rozdíl ve výši  16 

mil. EUR.  

V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.1 zaregistrováno 456 projektů v částce dotace 

234 mil. Kč (8 740 tis. EUR), coţ je srovnatelné mnoţství s rokem 2008. Největší zájem ţadatelé 

projevili o univerzální kolové traktory a jejich příslušenství a motorové pily. Schvalování  

ţádostí ke spolufinancování proběhne v roce 2010. 

Z projektů registrovaných v rámci 5. kola (2008) bylo 3. 3. 2009 schváleno celkem 244 

projektů, vzhledem k nedostavení se ţadatele k podpisu Dohody byly ukončeny administrace u 4 

ţadatelů, k 31. 12. 2009 tak bylo schválených 240 projektů v částce 112 mil. Kč 

(4 159 tis. EUR). Z těchto projektů pak v roce 2009 bylo realizováno a proplaceno 122 projektů 

(podpořeno bylo 122 podniků) v částce 40 mil. Kč (1 536 tis. EUR).  

Z projektů zaregistrovaných v roce 2007 bylo v roce 2009 proplaceno 47 projektů 

(podpořeno bylo 47 podniků) v částce 41 mil. Kč  (1 499 tis. EUR). 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 7: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.1.2 Investice do lesů/Podopatření I.1.2.1 

Lesnická technika (kód 122) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  456 8 740  

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  4 29 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  452 8 710 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty) 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 8: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 

Lesnická technika (kód 122) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   240 4 159 

Podepsané Dohody  240 4 159 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  122 1 536 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 9: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 

Lesnická technika (kód 122) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  47 1 499 

Zdroj: IS SZIF 
 

Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
 

Tabulka 10: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - souhrn administrace (kumulativně 

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.1 

Lesnická technika (kód 122) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 418 9 267 

Podepsané Dohody 418 9 267 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  452 8 710 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  288 6 364 

Zdroj: IS SZIF 

 

Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - stav 

schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 

Z grafu je patrný setrvalý velký zájem ţadatelů o opatření, který v roce 2009 více neţ 

dvakrát překročil průměrnou roční částku alokovanou na opatření. Procento ukončených 

administrací dosahuje průměrně 2,5%, a to zejména z důvodu staţení ţádosti ţadatelem. 
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4.2.2.2 Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) 

Toto podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných 

investic), které umoţní zpracování a vyuţití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. 

Dále je podporováno vybudování či modernizace malokapacitních venkovských provozů, které 

budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic). 

V rámci podopatření I.1.2.2 je plánováno podpořit celkem 315 podniků  s celkovou výší 

investic 51 087 tis EUR. Dosud bylo podpořeno 15 podniků, které realizovaly 17 projektů 

v celkové výši investice 1 105 tis. EUR (částka dotace činila 10 mil. Kč (409 tis. EUR)). 

Realizované projekty jsou zaměřeny především na nákup manipulační techniky do pilařských 

provozoven. Přestoţe počet zaregistrovaných projektů stoupá (viz graf 3), o opatření je celkově 

menší zájem, který lze vysvětlit stagnací cen prvotně zpracovaného dřeva a sníţením marţe 

dřevozpracujících podniků a tedy prostoru pro investice. Výsledná hodnota HPH u podpořených 

podniků dosáhla v roce 2009 422 tis. EUR, coţ znamená oproti roku 2007 pokles o 187 tis. EUR. 

V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.2 zaregistrováno 35 projektů v částce dotace 

28 mil. Kč (1 035 tis. EUR). Projekty budou schvalovány v roce 2010. 

Z projektů zaregistrovaných v 5. kole (rok 2008) bylo schváleno ke spolufinancování 22 

projektů. Vzhledem ke skutečnosti, ţe dva ţadatelé se nedostavili k podpisu Dohody, bylo 

k 31. 12. 2009 schváleno 20 projektů v částce 27 mil. Kč (1 006 tis. EUR). Z těchto projektů 

bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno 10 (podpora byla poskytnuta 10 podnikům) 

a poskytnuta dotace 7 mil. Kč (277 tis. EUR). 

Z projektů zaregistrovaných v roce 2007 bylo proplaceno a realizováno v roce 2009 

5 projektů, které realizovalo 5 podniků s dotací 2 mil. Kč (78 tis. EUR). 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 11: Podopatření I.1.2.2  Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2  

Technické vybavení provozoven (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  35 1 035 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  3 61 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  32 974 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 12: Podopatření I.1.2.2  Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2  

Technické vybavení provozoven (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   20 1 006 

Podepsané Dohody  20 1 006 

Proplacené ţádosti  (t.j realizované projekty) 10 277 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 13: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2  

Technické vybavení provozoven (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (t.j realizované projekty)  5 78 

Zdroj: IS SZIF 
 

Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
 

Tabulka 14: Podopatření I.1.2.2  Technické vybavení provozoven (kód 123) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.2  

Technické vybavení provozoven (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 30 1 221 

Podepsané Dohody 30 1 221 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 32 974 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  17 409 

Zdroj: IS SZIF 
 

Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí 

o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 

Přestoţe o opatření je patrný rostoucí zájem, poţadavek na spolufinancování 

u zaregistrovaných projektů v roce 2009 byl pouze třetinový, neţ je částka  průměrné  roční 

alokace. 
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4.2.2.3 Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) 

Toto podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy 

lesních cest, včetně souvisejících objektů. Jsou také podporovány investice do zařízení 

upravujících vodní reţim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních 

objektů a zařízení slouţících lesnímu hospodářství. 

V rámci podopatření I.1.2.3 je plánováno podpořit 392 projektů s výší investic 

34 058 tis. EUR za období. Dosud bylo zrealizováno a proplaceno 86 projektů, s celkovou výší 

investic 11 683 tis. EUR. S ohledem na počet schválených projektů a časovou náročnost 

realizace projektů lesnické infrastruktury lze předpokládat překročení stanoveného cíle. Převáţná 

část projektů byla zaměřena na rekonstrukce či budování lesních cest, pouze 4 projekty se týkaly 

retenčních nádrţí.  
 

 V  roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 206 projektů (srovnatelné 

mnoţství s rokem 2008) v částce dotace 629 mil. Kč (24 917 tis. EUR). Schvalování těchto 

projektů proběhne v roce 2010.  

Ze ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 jich bylo 3. 3. 2009 schváleno 123, 

k 31. 12. 2009 bylo v administraci 115 schválených ţádostí s podepsanými Dohodami v částce 

dotace 278 mil. Kč (10 376 tis. EUR). Z nich pak bylo 22 realizováno v roce 2009 a proplacena 

částka 50 mil. Kč (1 927 tis. EUR). 

Dále bylo v roce 2009 proplaceno 40 projektů zaregistrovaných v roce 2007 v částce 

112 mil. Kč (4 144 tis. EUR). 

Celkem bylo tedy k 31. 12. 2009 realizováno a proplaceno 86 projektů v částce 

206 mil. Kč (7 834 tis. EUR). 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

 

Tabulka 15: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3  

Lesnická infrastruktura (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  206 24 917 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  11 1 467 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  195 23 451 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 16: Podopatření I.1.2.3  Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3  

Lesnická infrastruktura (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   115 10 376 

Podepsané Dohody  115 10 376 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  22 1 927 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 17: Podopatření I.1.2.3  Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3  

Lesnická infrastruktura (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  40 4 144 

Zdroj: IS SZIF 
 

Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
 

Tabulka 18: Podopatření I.1.2.3  Lesnická infrastruktura (kód 125) - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.1.2 Investice do lesů /Podopatření I.1.2.3  

Lesnická infrastruktura (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 183 17 170 

Podepsané Dohody 183 17 170 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 195 23 451 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  86 7 834 

Zdroj: IS SZIF 
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Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci  - 

stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 

Z grafu je patrný výrazný zájem ţadatelů o opatření, v roce 2009 pětkrát převýšil roční 

průměrnou  částku alokovanou na podopatření. 

4.2.3 Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 

123, 124) 

Opatření má za cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, 

zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových 

odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků a na rozvoj 

inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, a to formou spolupráce se subjekty 

podílejícími se na výzkumu a vývoji.  

Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo 

uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztaţených k produktům 

uvedeným v Příloze I. Smlouvy o zaloţení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodrţují 

standardy ES vztahující se k dotyčné investici.  

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:  

 I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123) 

 I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství (kód 124) 

4.2.3.1 Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 

123) 

Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových 

odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování 

kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. 

V rámci podopatření I.1.3.1 je plánováno podpořit 750 podniků (včetně 50 v rámci nových výzev 

Health Check) za období, odhadovaná výše celkových investic činí  210 856 tis. EUR za období.  

Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle. Podpořeno 

bylo dosud 155 podniků, které realizovaly 177 projektů v celkové výši investic 47 319 tis. EUR. 

Podpořené projekty jsou zaměřeny zejména na technologie zpracování vína, masa  a masných 
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výrobků. Při porovnání dosaţených  hodnot výsledkového indikátorů HPH pro podporované 

podniky je patrný pokles hodnoty oproti  roku 2007. Absolutní hodnota HPH vytvořená v roce 

2009 u podpořených podniků je o 28 mil. EUR niţší neţ v roce 2007. 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 257 projektů v celkové 

částce dotace 848 mil. Kč (31 607 tis. EUR), coţ znamená srovnatelný zájem jako v roce 2008.  

Co se týká sektorového zaměření podaných projektů, největší zájem byl obdobně jako v roce 

2008 o investice do zpracování vína, masa, ovoce, zeleniny a mléka. Schváleno k realizaci  bylo 

k 30. 10. 2009 230 projektů v celkové částce 747 mil. Kč (27 829 tis. EUR). Ze zaregistrovaných 

projektů nebyl v roce 2009 realizován a proplacen ţádný projekt. 

Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 (26. 1. 2009) schváleno 

ke spolufinancování z PRV 39 projektů za 77 mil. Kč (2 865 tis. EU), a to díky uvolněným 

finančním prostředkům alokovaným původně na podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji 

nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (kód 124). Zrealizováno 

a proplaceno  bylo 59 projektů (podpořeno bylo 59 podniků)  ve výši 94 mil. Kč (3 531 tis. 

EUR). 

Z projektů zaregistrovaných v roce 2007 bylo proplaceno 73 projektů  (podpořeno bylo 

68 podniků) ve výši 228 mil Kč (8 648 tis. EUR). 

 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 19: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1  

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  257 31 607 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  27 3 777 

Schválené ţádosti  230 27 829 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Podepsané Dohody  207
14

 25 301 

Proplacené  (tj. realizované projekty)  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 20: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1  

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  39 2 865 

Podepsané Dohody  39 2 865 

Proplacené (tj.realizované projekty)  59 3 531 

Zdroj: IS SZIF 

                                                 
14

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 23 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace  
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Tabulka 21: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1  

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené (tj.realizované projekty) 73 8 648 

Zdroj: IS SZIF 

 

Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
 

Tabulka 22: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.1  

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům (kód 123) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 523 61 079 

Podepsané Dohody 500
15

 58 551 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené (tj.realizované projekty) 177 15 671 

Zdroj: IS SZIF 
 

Graf 5: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání 

jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci 

 
Z grafu je vidět setrvalý zájem ţadatelů, který překračuje finanční alokaci opatření. 

                                                 
15

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 23 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace  
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4.2.3.2 Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství (kód 124) 

 

Podopatření I.1.3.2 je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské 

výroby formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních 

odborných škol). Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového 

výrobního postupu či výrobku. Dále také zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, 

které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska produkovaného mnoţství), 

zvýšení konkurenceschopnosti, ke sníţení rizika porušení bezpečnosti a jakosti produktu. 

V roce 2009 bylo v tomto podopatření zaregistrováno 10 projektů v celkové částce dotace 

200 mil.Kč (7 474 mil. EUR). Na základě posouzení projektů hodnotitelskou komisí bylo 

doporučeno ke schválení 8 projektů v částce dotace 119 mil. Kč (4 428 tis. EUR).  

 Projekty schválené v roce 2008 (v rámci zaregistrovaných ţádostí v roce 2007 a 2008) 

jsou rovněţ dosud v realizaci a nebyly k 31. 12. 2009 dokončeny, a to vzhledem k větší časové 

náročnosti realizace projektů zaměřených na vývoj inovativních postupů oproti investičním 

opatřením. V roce 2009 byly ze strany ţadatele ukončeny administrace u dvou projektů 

schválených v roce 2008, v administraci tak bylo k 31. 12. 2009 celkem 11 schválených projektů 

s poţadovanou částkou dotace 134 mil. Kč (4 995 tis. EUR).  Zaměření  inovativních projektů 

má široké spektrum od optimalizace procesů výroby přes inovaci technologií pro zlepšení 

senzorických vlastností a trvanlivosti potravin aţ  po návrhy nových produktů. 

V rámci podopatření I.1.3.2 je plánováno podpořit průměrně 20 iniciativ spolupráce 

ročně. Skutečně realizovaných iniciativ spolupráce je oproti plánovanému počtu niţší. Tento stav 

lze přisuzovat poměrně náročné přípravě projektů jak časové, tak finanční. Z dosavadního příjmu 

ţádostí však lze konstatovat, ţe se zájem ţadatelů o tento typ projektů zvyšuje. 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 23: Podopatření I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům /Podopatření I.1.3.2  

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a 

technologií (resp. inovací) v potravinářství  
(kód 124) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  10 7 474 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  2 3 046 

Schválené ţádosti  8 4 428 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Podepsané Dohody  8 4 428 

Proplacené  ţádosti (tj. realizované projekty) 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
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Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
 

Tabulka 24: Podopatření I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství (kód 124)  - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 

12. 2009) 

Opatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům / Podopatření I.1.3.2  

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a 

technologií (resp. inovací) v potravinářství 

 (kód 124) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 11 4 995 

Podepsané Dohody 11 4 995 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty) 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

4.2.4 Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) 

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím 

tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové drţby, nedostatečná 

zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Opatření také nepřímo 

napomáhá rozvoji podnikání a má nesporný efekt v oblasti udrţitelného rozvoje krajiny. 

Opatření Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech 

vlastníků půdy v daném katastrálním území. Slouţí k zaměření řešeného území, k reálnému 

vytyčení pozemků v terénu a k realizaci potřebných opatření v území (plán společných zařízení). 

V rámci opatření I.1.4 je plánováno podpořit 1210 akcí (včetně 20 akcí v rámci Health 

Check) za programové období. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat 

naplnění stanoveného cíle, přestoţe dosud bylo proplaceno jen 91 projektů, a to z důvodu velké 

časové náročnosti při realizaci projektů pozemkových úprav. Převáţná většina eralizovaných 

projektů je zaměřena na rekonstrukce polních cest v rámci záměru d) realizace společných 

zařízení pozemkových úprav. 

V roce 2009 bylo zaregistrováno 178 ţádostí o dotaci  s poţadavkem na dotaci ve výši  

1 144 mil. Kč (43 mil. EUR). Projekty budou schvalovány v roce 2010.  

Z 57 projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo 10. 2. 2009 schváleno 56 projektů, 

jedna ţádost o dotaci byla následně staţena ţadatelem. K 31. 12. 2009 tak bylo schváleno 55 

projektů v částce 306 mil. Kč (11 mil. EUR). Proplacen nebyl dosud ţádný projekt.  

10. 2. 2009 bylo doschváleno dalších 49 projektů v částce 313 mil. Kč (12 mil. EUR). 

z ţádostí podaných  v roce 2007. Z projektů registrovaných v rámci 2. kola je tak v administraci 

celkem 265 schválených projektů v částce 1 559 mil. Kč. (58 mil. EUR).  

K 31. 12. 2009   bylo realizováno a proplaceno 91 projektů v částce 343 mil. Kč 

(13 mil. EUR), celkové investice u podpořených projektů dosáhly 16 mil. EUR, coţ představuje 

cca 9 % naplnění stanoveného cíle (174 mil. EUR celkových investic). 
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Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 25: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy  

(kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  178 42 643 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  0 0 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  178 42 643 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti (tj.realizované projekty)   0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 26: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   55 11 394 

Podepsané Dohody  55 11 394 

Proplacené  ţádosti (tj.realizované projekty)  0 0 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 27: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   49 11 671 

Podepsané Dohody  49 11 671 

Proplacené ţádosti (tj.realizované projekty) 90 12 580 

Zdroj: IS SZIF 
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Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
 

Tabulka 28: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 

1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 320 69 508 

Podepsané Dohody 320 69 508 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 178 42 643 

Proplacené ţádosti (tj.realizované projekty)   91 12 842 

Zdroj: IS SZIF 
 

Graf 6: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci 

 

Z grafu je patrná nevyrovnanost zaregistrovaných ţádostí, nicméně není způsobena 

poklesem zájmu ţadatelů o dotaci. Po prvním kole příjmu ţádostí, kdy poţadovaná částka dotace 

výrazně převýšila alokaci na opatření, proběhla jednání mezi  Ústředním pozemkovým úřadem 

(dále (ÚPÚ)) a  Řídícím orgánem PRV. Vzhledem ke skutečnosti, ţe příjemcem podpory jsou 

pouze pozemkové úřady, bylo podávání ţádostí  pro 5. kolo koordinováno ÚPÚ s přihlédnutím 

na finanční alokace pro opatření, tak aby nedocházelo ke zbytečné administraci projektů, které 

nemohou být schváleny kvůli nedostatečným finančním prostředkům. 
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4.2.5 Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) 

Opatření řeší zejména problém slabého postavení zemědělců na trhu, slabou vyjednávací 

pozici vůči zpracovatelům a odběratelům. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost 

organizací výrobců, zejména na přizpůsobení produkce členů seskupení poţadavkům trhu, 

společné uvádění zboţí na trh, včetně jeho přípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky 

odběratelům a stanovení společných pravidel pro informace o produkci.  

Příjem ţádostí v rámci tohoto opatření nebyl v roce 2009 vyhlášen. Spuštění opatření 

předpokládáme po doplacení závazků v rámci HRDP z minulého programovacího období. 

V roce 2009 byly  proto pouze propláceny závazky z předchozího programového období, a to ve 

výši 73 mil. Kč  (2 833 tis. EUR) za ţádosti registrované v roce 2008 a 2009. Kumulativně tak 

bylo proplaceno z alokace opatření v PRV 124 mil. Kč (4 885 tis. EUR) celkových veřejných 

výdajů.  Podpořeno bylo bez kumulativního započítání v roce 2009  197  seskupení výrobců  

Původní plánované cílové hodnoty pro opatření v rámci PRV byly 60 seskupení 

producentů s obratem 168 mil. EUR. Vzhledem k dosavadnímu nespuštění opatření budou 

v rámci střednědobého hodnocení plánované cíle přehodnoceny a případně upraveny.   

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 29: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142). 
Celkem 

Počet žádostí  Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  225 2 529 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti 27 - 

Schválené ţádosti /vydaná Rozhodnutí 198 2 220 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti 197
16

 2 209 

Zdroj: IS SZIF 
 

Celkový stav administrace podopatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 30: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)  - souhrn administrace (kumulativně 

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142). 
Celkem 

Počet žádostí  Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  835 24 339 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  260 0 

Schválené ţádosti /vydaná Rozhodnutí 575 13 071
17

 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti kumulativně 574 13 059
17 

Proplacené ţádosti z rozpočtu PRV 395 4 885 

Zdroj: IS SZIF 

                                                 
16

 1 schválená žádost  dosud  nebyla proplacena. 
17

 V roce 2007 a 2008 byly ještě částečně hrazeny platby z rozpočtu HRDP 
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4.2.6 Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111) 

Opatření sleduje jeden ze strategických cílů Společenství, kterým jsou investice do 

lidského kapitálu. Proto je podpora zaměřena na připravenost a informovanost v oblasti inovací 

vedoucích jak ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, tak k potřebné a 

různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti. Opatření má průřezový charakter a kromě osy I 

bude vyuţíváno také v rámci témat osy II. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na 

získávání a  prohlubování znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením PRV 

a k cílům Společné zemědělské politiky a to především v oblasti: 

 zákonných poţadavků na hospodaření, dobrých zemědělských a ekologických podmínek 

a správné zemědělské praxe včetně poţadavků na cross-compliance, 

 přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické poţadavky 

na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické 

praxe, 

 zavádění nových  výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale 

udrţitelným rozvojem, 

 zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících 

v resortu, 

 zaměření na problematiku zachování a údrţby krajiny a ochrany ţivotního prostředí 

v souvislosti se zemědělským/lesnickým hospodařením, poţadavků správného lesnického 

a lesnicko-environmentálního hospodaření, na problémy související s erozí půdy, 

znečišťováním vod, na pomoc při sniţování energetické zátěţe, zvyšování biodiverzity a 

rozmanitosti krajiny. 

V rámci opatření I.3.1 je plánováno podpořit 17 000 účastníků vzdělávacích a informačních akcí 

za programové období. V rámci dosud realizovaných projektů bylo proškoleno přes 18 tisíc 

účastníků informačních a vzdělávacích akcí (realizované a proplacené projekty) většina z nich 

byla školena v sektoru zemědělství. Podstatně vyšší podíl účastníků tvořili muţi.  Účastníkům 

bylo poskytnuto více neţ 25 tisíc dní školení. Z průběţného hodnocení vyplývá, ţe  opatření plní 

ssvůj cíl – na základě dotazníkových šetření respondenti konstatovali, ţe získané informace 

napomohly při zvýšení produktivity práce či zavedení opatření ke zlepšení kvality výrobků, coţ 

je předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 100 projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 64  mil. Kč (2 385 tis. EUR).  Dne 30. 10. 2009 bylo schváleno 

ke spolufinancování 80 projektů, vzhledem k ukončení administrace u 2 projektů bylo k 31. 12. 

2009 v administraci 78 schválených projektů v částce 52 mil. Kč (1 930 tis. EUR).  

 Z projektů registrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno 15 

projektů v částce 6 mil. Kč (241 tis. EUR).  

K 31. 12. 2009 bylo realizováno celkem 61 projektů v celkové částce dotace 36 mil. Kč 

(1 283 tis. EUR). 
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Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 31: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a 

informační akce (kód 111) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  100 2 385     

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  22 455     

Schválené ţádosti  78 1 930     

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0       

Podepsané Dohody  71
18

 1 747 

Proplacené ţádosti (tj.realizované projekty)  0 0 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 32: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a 

informační akce (kód 111) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (tj.realizované projekty)  15 241 

Zdroj: IS SZIF 

Tabulka 33: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a 

informační akce (kód 111) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/ (tj.realizované projekty)  37 858 

Zdroj: IS SZIF 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 34: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a 

informační akce (kód 111) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 178 4 159 

Podepsané Dohody 171
18

 3 975 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené ţádosti (tj. realizované projekty)  61 1 283 

 Zdroj: IS SZIF 

                                                 
18

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 7 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace  
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Graf 7: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů 

ţádostí o dotaci 

  
Z grafu je zřejmý zvýšený nárůst zájmu ţadatelům oproti předchozím rokům, kdy byly 

poţadavky na poskytnutí dotace vyrovnané s průměrnou roční alokovanou částkou. V roce 2009 

jiţ poţadavky o třetinu přesáhly alokované prostředky. Důvodem ukončení významného podílu 

ţádostí v roce 2008 je staţení ţádosti ţadatelem, nebo odstoupení od Dohody. 

4.2.7 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) 

Opatření je spojeno se strategickým cílem zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství.   

Zaměřuje se na podporu rozvoje dynamického podnikání u zemědělců v niţší věkové kategorii a 

tím bude příznivě ovlivňovat věkovou strukturu zemědělců. Bude tak působit proti odchodu 

mladých pracovníků ze zemědělství a zlepšovat procento zaměstnanosti ve venkovských 

oblastech.  

Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě a je určena mladým začínajícím 

zemědělským podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení 

a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu ve dvou splátkách (1. splátka  

= zálohová platba a 2. splátka = doplatek).  

Zájem o zahájení zemědělské činnosti je ze strany mladých osob vysoký, coţ dokládá 

trvalý převis ţádostí o dotaci nad finanční moţností jednotlivých kol. Aktuální stav schválených 

podnikatelských plánů je 850 dosud schválených plánů v celkové částce dotace cca 35 mil. EUR. 

V rámci opatření I.3.2 je plánováno podpořit celkem  1 500 subjektů v průběhu programovacího 

období.  Dosud bylo kompletně podpořeno 352 podnikatelských plánů (179 registrovaných 

v roce 2008 a 173 registrovaných v roce 2007). Vzhledem k počtu schválených podnikatelských 

plánů lze usuzovat, ţe cíl opatření bude naplněn. Téměř dvě třetiny mladých začínajících 

zemědělců fyzických osob tvoří muţi. Pouze cca 7 % mladých začínajících zemědělců navazuje 

svou činností na předané hospodaření v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské 

činnosti, a cca dvě třetiny zahajují svou činnost na tzv. „zelené louce“. Co se týká zaměření 

zemědělských podniků, pak převaţujícím typem odvětví podnikání je smíšená rostlinná a 

ţivočišná výroba, dále pasoucí se hospodářská zvířata a polní plodiny. Minimální zájem 

začínajících podnikatelů je o samostatný chov prasat a drůbeţe, či o odvětví mléka. 

Celkové investice vyvolané podporou z PRV u schválených projektů dosáhly výše 46 

mil. EUR, coţ ve srovnání s plánovanou hodnotou cca 58 mil. EUR znamená úspěšné 
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naplňování cílů. Celkové investice  u kompletně realizovaných projektů  dosáhly 19 mil. EUR. 

Podpora z opatření s sebou přináší vyšší investice zemědělců realizované z vlastních zdrojů jako 

doplněk  k limitované výši dotace 40 tis. EUR.  Hodnota sledovaného výsledkového indikátoru – 

nárůst HPH u podporovaných podniků - dosáhla  v roce 2009 679 tis. EUR.  

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 693 podnikatelských plánů 

s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 757 mil. Kč (28 mil. EUR), coţ znamená stálý 

nárůst ţádostí od roku 2007, který násobně převyšuje roční alokaci opatření. Ze ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 bylo ke spolufinancování schváleno dne 16. 4. 2009 celkem 398 

podnikatelských plánů, vzhledem k ukončení administrace u 8 ţadatelů bylo k 31. 12. 2009 

v administraci 390 schválených ţádostí v celkové částce dotace 427 mil. Kč (16 mil. EUR). 

Zálohové platby byly poskytnuty celkem 389 subjektům s podepsanou Dohodou, a to ve výši 

194 mil. Kč (7 293 tis. EUR). U jednoho ţadatele k 31. 12. 2009 dosud nebyla podepsána 

Dohoda a proplacena zálohová  platba. 

Dále byly v roce 2009 propláceny po kontrole plnění podnikatelského plánu druhé 

splátky ţadatelům registrovaným v roce 2008 a 2007. K 31. 12. 2009 bylo v rámci těchto splátek  

proplaceno 179 ţádostí v částce 100 mil. Kč (3 799 tis. EUR) u podnikatelských plánů 

předloţených v roce 2008 a 44 ţádostí v částce 25 mil Kč (941 tis. EUR) u podnikatelských 

plánů předloţených v roce 2007. Vzhledem ke skutečnosti, ţe někteří ţadatelé odstoupili 

od Dohody, případně bylo zjištěno nedodrţení Pravidel aţ po proplacení záloh, byly v roce 2009 

vráceny finanční prostředky zpět do rozpočtu opatření, a to ve výši 148 tis. EUR. 

V kumulativní tabulce je rovněţ uveden počet plateb zahrnující zálohové platby, 

2. splátky i platby k dorovnání kurzových rozdílů s celkovou dosud proplacenou částkou 

za opatření ve výši 24 mil. EUR. 

 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 35: Opatření I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled 

administrace Ţádostí  o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.3.2  Zahájení činnosti mladých 

zemědělců (kód 112) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  693 28 218 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  303 12 291 

Schválené ţádosti  390 15 927 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Podepsané Dohody  389 15 886 

Proplacené ţádosti (zálohové platby) 389 7 293 

Realizované podnikatelské plány
19

 0 0 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Projekty se zálohovou platbou i doplatkem vyplacenými v roce 2009 
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Tabulka 36: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých 

zemědělců (kód 112) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (2.splátky) 179 3 799    

Realizované podnikatelské plány  179 7 441
20

 

Zdroj: IS SZIF 

Tabulka 37: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých 

zemědělců (kód 112) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti (2.splátky) 44 941 

Realizované podnikatelské plány  44 1 749
21

 

Dorovnání kurzových rozdílů
22

 85 69 

Zdroj: IS SZIF 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 38: Opatření I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých 

zemědělců (kód 112)  

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 850     34 597     

Podepsané Dohody 849 34 556 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené ţádosti (zálohové platby i 2.splátky) 1 310 24 183 

Realizované podnikatelské plány 352 12 689 

Zdroj: IS SZIF 

                                                 
20

 Částka  zahrnuje zálohu z roku 2008 a doplatek vyplacený v roce 2009 
21

 Částka zahrnuje zálohu z roku 2007 a doplatek vyplacený v roce 2009 
22

 Na základě požadavku auditu BDO byly žadatelům zaregistrovaným v roce 2007 pro 2. splátku dorovnány formou 

třetí platby kurzové rozdíly plateb původně vypočtených dle měsíčního kurzu (doplatek byl přepočten na roční 

kurz ECB) 
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Graf 8: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí 

o dotaci 

 

Trvale stejný scénář vývoje lze za poslední 3 roky sledovat u opatření pro mladé 

začínající zemědělce, kdy je zaznamenáván enormní a zároveň narůstající zájem o toto opatření. 

V současné nepříznivé ekonomické situaci bylo ţádoucí podpořit existující investiční zájem – 

v příštím roce se dá předpokládat útlum investování, proto byla závazkována částka  

představující 150% roční alokace na opatření. 

 

4.2.8 Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113) 

Podporou v rámci tohoto opatření je zejména řešen problém nepříznivé věkové struktury 

zemědělců a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství. Obdobně jako u opatření I.3.2 

Zahájení činnosti mladých zemědělců má opatření I.3.3 za cíl zlepšení věkové struktury 

zemědělců a přispěje tak k vyšší výkonnosti zemědělských podniků a intenzivnějšímu zavádění 

inovací. Opatření motivuje starší zemědělce po dosaţení věku 55 let ukončit aktivní 

zemědělskou činnost a předat (postoupit) svůj podnik mladším zemědělcům, coţ můţe přispět 

k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udrţitelnosti zemědělství a venkova. 

Zájemci o dotaci mohou podávat Ţádosti o dotaci (vstup do programu) kontinuálně 

na příslušných regionálních odborech SZIF.  

Následně ţadatel (postupitel zemědělského podniku) podává První ţádost o proplacení 

(dále jen „PŢoP“) společně s doloţením převodu podniku, a to v termínu stanoveném v Projektu, 

nejpozději však do 12 měsíců ode dne podání Ţádosti o dotaci. V případě, ţe SZIF dojde 

kontrolou ţádosti k závěru, ţe podmínky pro schválení PŢoP jsou splněny, je ţadatel písemně 

vyzván k podpisu Dohody a následně dojde k proplacení dotace. K PŢoP je vţdy vztaţena také 

plocha převedené zemědělské půdy (počet uvolněných hektarů). 

Vzhledem k víceletému typu podpory, podává ţadatel (postupitel podniku) pro vyplacení 

dotace v následujících letech účasti v opatření Ţádost o proplacení (dále jen „ŢoP“), a to 

kaţdoročně vţdy do 15.2. daného roku účasti v opatření. Dotace je proplacena na základě 

provedení administrativní kontroly, která ověřuje splnění podmínek pro schválení ţádosti. 
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Ţadateli je tato skutečnost oznámena formou Sdělení o výši přiznané dotace pro daný kalendářní 

rok. 

V roce 2009 bylo zaregistrováno s PŢoP celkem  153 zájemců s výměrou 7 694 ha, 

k 31.12 2009 bylo schváleno k proplacení 86 PŢoP v částce 12 mil. Kč (430 tis. EUR ), ke 

stejnému datu bylo proplaceno 85 ţádostí v částce 12 mil. Kč (409 tis. EUR). Počet uvolněných 

hektarů u schválených ţádostí činí 4 731 ha a u proplacených 4701 ha. 

V roce 2009 pokračovala také administrace PŢoP zaregistrovaných v roce 2008. K 31. 

12. 2009 bylo schváleno celkem 61 PŢoP, z čehoţ 52 bylo v roce 2009 také proplaceno, a to 

v částce dotace 4 mil. Kč (158 tis. EUR).  

V roce 2009 byly rovněţ poprvé administrovány ŢoP. K 31. 12. 2009 bylo schváleno 57 

ţádostí, z čehoţ 46 bylo v roce 2009 proplaceno, a to  v částce 9 mil. Kč (358 tis. EUR). 

Z rozpočtu PRV jsou hrazeny i závazky z minulého programového období z HRDP, 

v roce 2009 se jednalo o částku ve výši 60 mil. Kč (2 291 tis. EUR). Celkem bylo včetně roku 

2008 vyplaceno z rozpočtu PRV na závazky HRDP  111 mil. Kč (4 384 tis. EUR).     

Kumulativně (a včetně závazků z HRDP) bylo z rozpočtu opatření od roku 2007 do 31. 

12. 2009 proplaceno 135 mil. Kč (5,3 mil. EUR).  

V rámci opatření I.3.3 je plánováno podpořit 250 subjektů za období 2007 - 2013, které 

převedou cca 19 tis. ha zemědělské půdy. Vzhledem k počtu podpořených ţadatelů a dosud 

převedených hektarů  lze soudit, ţe stanovený cíl bude naplněn. Dosud bylo převedeno 7 640 ha 

zemědělské půdy (ve vazbě na proplacené ţádosti) a podpořeno 137 subjektů. Při srovnání 

věkových kategorií je zřejmé, ţe podporováni jsou pouze zemědělci mladší 64 let, mezi 

podpořenými výrazně převaţují muţi. 

 

Přehled administrace opatření v roce 2009  - závazky PRV (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 39: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace 

u ţadatelů s první Ţádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2009  

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

(kód 113) 

Celkem 

počet žádostí 
počet  

uvolněných ha 

Veřejné výdaje 

 (tis. EUR) 

Zaregistrované  PŢoP 153 7 694 582 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti 1 - - 

Schválené ţádosti /podepsané Dohody 86 4 731 430 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  66 2 963 152 

Proplacené ţádosti  85 4 701 409 

Zdroj:IS SZIF  

Tabulka 40: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace 

u ţadatelů s první Ţádostí o proplacení zaregistrovanou  v roce 2008  

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

(kód 113) 

Celkem 

počet žádostí 
počet  

uvolněných ha 

Veřejné výdaje  

(tis. EUR) 

Proplacené ţádosti  52 2 939 158 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 41: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  - přehled administrace 

dalších Ţádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

(kód 113) 

Celkem 

počet žádostí Veřejné výdaje (tis. EUR) 

Zaregistrované  ŢoP  64 457 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  4 0 

Schválené ţádosti
23

  57 433 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  3 24 

Proplacené ţádosti 46 358 

Zdroj: IS SZIF 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 - závazky PRV (aktuální data k 31. 12. 

2009) 

Tabulka 42: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  - souhrn administrace 

závazků PRV (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)  

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

(kód 113) 

Celkem 

počet žádostí  
počet  

uvolněných ha 

Veřejné výdaje 

(tis. EUR) 

Schválené první ţádosti o proplacení 147 8 179 592 

Schválené ţádosti o proplacení 57 - 433 

PŢOP ke schválení (v administraci) 66 2 963 152 

ŢOP ke schválení (v administraci) 3 - 24 

Proplacené PŢoP  137 7 640 567 

Proplacené ŢoP  46 - 358 

Zdroj: IS SZIF 

Přehled administrace opatření v roce 2009  - závazky HRDP (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 43: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace 

ţádostí zaregistrovaných v roce 2009  

Ţádosti o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2009 

Počet podpořených zemědělců) 360 

Výměra (ha) 19  363 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 642 

Zdroj:IS SZIF  

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 - závazky HRDP  

Tabulka 44: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace 

závazků HRDP (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)  

Ţádosti o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) kumulativně 

Počet podpořených zemědělců 366 

Výměra (ha) 20 468 

Finanční prostředky (000 EUR) 4 384  
Zdroj:IS SZIF  

 

 

                                                 
23

 V rámci administrace Žádosti o proplacení není s žadatelem podepisována Dohoda, pouze se zasílá Sdělení o 

poskytování dotace 
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4.2.9 Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114) 

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I je vyuţíváno také v rámci témat osy II. 

Předmětem dotace je:  

 finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při vyuţívání sluţeb zemědělského 

poradenského systému, který zemědělcům poskytuje poradenské sluţby k hospodaření a 

dodrţování zásad SZP, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně 

v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti ţivotního prostředí, ochrany přírody a 

krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora dále slouţí k podpoře šetrného 

způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,  

 finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné 

legislativy. Finanční podpora dále slouţí k podpoře šetrného způsobu hospodaření 

v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními. 

V roce 2009 bylo zaregistrováno  celkem 1 416 ţádostí  o poradenskou sluţbu / z toho 

1 312 ţádostí o poradenskou sluţbu pro zemědělce a  104 ţádostí pro lesní hospodářství) , coţ je 

o cca 200 vyšší počet proti roku 2008, s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 44 mil. Kč 

(1 629 tis. EUR). Oproti  roku 2008 se výrazněji zvýšil počet ţadatelů o poradenské sluţby 

týkající se lesního hospodářství. Schváleno k financování bylo dne 30. 10 2009 celkem 1 398 

ţádostí Vzhledem k ukončení administrace některých ţádostí bylo k 31. 12. 2009 v administraci 

1 309 ţádostí (1 214 pro zemědělství a 95 pro lesnictví). v částce 40 mil. Kč (1 479 tis. EUR). 

Hlavním důvodem ukončení administrace ţádostí bylo nedostavení se ţadatele k podpisu 

Dohody nebo nepředloţení ţádosti o proplacení v daném termínu. Realizováno a proplaceno 

bylo celkem 241  poradenských sluţeb (z toho 59 pro oblast lesnictví  a 182 pro zemědělství) 

za 7 mil. Kč (277 tis. EUR).  

Z ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 bylo zrealizováno a proplaceno v roce 2009 

celkem 945 poradenských sluţeb (942 pro zemědělce a 3 pro lesníky) v částce 27 mil. Kč (1 021 

tis. EUR). K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno 1 206 poradenských sluţeb (z toho 1 144 

pro zemědělce a 62 pro lesníky) v  částce dotace  35 mil. Kč (1 323 tis. EUR). 

V rámci opatření I.3.4 je plánováno podpořit 7 000 zemědělských podniků a 3 500 

vlastníků lesa za období. Dosud bylo podpořeno 1 144 poradenských sluţeb pro zemědělce a 62 

poradenských sluţeb pro lesníky.Vzhledem k počtu schválených ţádostí lze předpokládat splnění 

stanovených cílů pro poradenství v oblasti zemědělství, v případě poradenství pro oblast lesnictví 

není průběţný cíl dosahován. 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 45: Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb  

 (kód 114)  

Celkem 

Počet žádostí /projektů 

zemědělství/lesnictví 

Veřejné výdaje (000 EUR) 

zemědělství/lesnictví 

Zaregistrované ţádosti  1 312/ 104 1 512/ 117 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  98/ 9 154/ 9 

Schválené ţádosti / podepsané Dohody 1 214/ 95 1 371/ 108 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Realizované/ proplacené poradenské sluţby  182/ 59 209/ 68 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 46: Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb  

 (kód 114)  

Celkem 

Počet žádostí /projektů 

zemědělství/lesnictví 

Veřejné výdaje (000 EUR) 

zemědělství/lesnictví 

Realizované/ proplacené poradenské sluţby 942/ 3 1 018/ 3 

Zdroj: IS SZIF 

 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 47: Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  - souhrn administrace (kumulativně 

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)  

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb  

 (kód 114)  

Celkem 

Počet žádostí /projektů 

zemědělství/lesnictví 

Veřejné výdaje (000 EUR) 

zemědělství/lesnictví 

Schválené ţádosti / podepsané Dohody 2 300/ 98 2 558/ 112 

Realizované/ proplacené poradenské sluţby 1 144/ 62 1 251/ 72 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Graf 9: I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o 

dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 
  

Z grafu je zřejmý zvýšený počet zaregistrovaných projektů oproti roku 2008, nicméně 

výše poţadavku na dotaci zůstává pod hranicí roční průměrné alokace opatření.  



43 

 

 
 

 

4.3 Realizace jednotlivých opatření Osy II -  Zlepšování životního prostředí a krajiny 

Osa II obsahuje tři priority, a její váha na celkové finanční alokaci EZFRV, tedy podílu 

EU, činí 55,2 %. 

Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů 

s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin 

Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a opatření jsou zaměřená na ochranu 

přírodních zdrojů. Je na ni alokováno 80,10 % prostředků osy II. 

Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy 

Tato priorita podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního reţimu 

v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů. V rámci osy II je na ni určeno 14,76 % 

prostředků. 

Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn 

Priorita podporuje sniţování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Podíl 

priority na celkovém objemu osy II činí 5,14 %. 
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Níţe uvedené přehledové tabulky dle jednotlivých nárokových opatření popisují průběh 

veškeré administrace v časovém období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a informují tak o průběhu 

plnění PRV 2007 – 2013 za osu II v kalendářním roce 2009.  

Uváděna je kategorie ţádostí „Zaregistrované“, která zahrnuje všechny ţádosti 

o zařazení, respektive o dotaci, v uváděném období dle termínu stanoveného pro příjem ţádostí 

jednotlivých opatření. V kategorii „Schválené“ ţádosti jsou uváděny informace o všech 

ţádostech, u kterých úspěšně proběhla 1. i 2. softwarová kontrola, byly ukončeny kontroly 

na místě a ţádost naplnila všechny stanovené podmínky opatření a je tak schválená k proplacení. 

Dále je uvedena informace o ţádostech zamítnutých a ţádostech, které jsou „k vyřízení“. 

Poslední uváděnou kategorií jsou ţádosti „Proplacené“. V této kategorii jsou zahrnuty ţádosti, 

které byly v daném roce zaregistrovány, schváleny a proplaceny. Pro všechny kategorie ţádostí 

je uváděna informace o počtu ţádostí, výši finančních prostředků na které jsou ţádosti podány, a 

to v EUR a u vyplacených prostředků jsou v souhrnných tabulkách pro období 1. 1. 2007 – 31. 

12. 2009 zohledněny vratky ( popř. nesrovnalosti). 

 

 Pro lepší porovnání a moţné sledování vývoje administrace ţádostí jsou uváděné 

přehledy vyplácení ţádostí členěny dle roku zaregistrování ţádosti. Pro převod finančních 

prostředků je pouţit kurz k 2. 1. roku 2007, 2008 a 2009 v Kč/EUR (pro HRDP kurz 2006 – 

28,343 Kč/EUR, 2007 – 27,762 Kč/EUR, 2008 – 26,364 Kč/EUR a 2009 – 26,285 Kč/EUR). 

Kumulativní částka finančních prostředků je uváděna v EUR dle uţitého kurzu pří výplatě kaţdé 

ţádosti. Tato částka odpovídá nárokovaným finančním prostředkům vůči EK. Dále jsou uváděny 

informace o podpořené výměře za jednotlivá opatření v hektarech a celková plocha podpořená 

v rámci jednotlivých opatření. V případě, ţe u některých opatření (LFA, AEO, Zalesňování 

zemědělské půdy) jsou vypláceny z finanční obálky PRV závazky z minulého programového 

období 2004  -  2006, jsou uváděny stejně strukturované tabulky pro „staré závazky“ – data jsou 

uváděna odděleně. Jedna tabulka tak vypovídá o plnění Programu rozvoje venkova 2007  -  2013 

a druhá informuje o proplácení starých závazků předcházejícího programu HRDP 2004 -  2006 

v souladu s NK (ES) č.1320/2006. 
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4.3.1 II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech („Méně příznivé oblasti“ - LFA) 

(kód 211, 212) 

 

Podpory na opatření „Méně příznivé oblasti“ jsou v ČR vypláceny na travní porosty a 

směřují k udrţení příjmové stability zemědělců hospodařících v horších přírodních podmínkách a 

podporují chov skotu a dalších hospodářských zvířat ve venkovských oblastech při vyuţití 

travních porostů. 

V rámci tohoto opatření je podpora poskytována celkem do třech znevýhodněných 

oblastí, které jsou ještě dále členěny na typy dle stanovených podmínek. Tyto oblasti jsou 

vymezeny na základě konkrétních kritérií a jejich vymezení je vedeno v evidenci půdy (LPIS). 

 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 11 549 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 2 754 mil. Kč (103 mil. EUR)  na výměru 775,6 tis. ha.  

 

Graf 10: II.1.1 LFA - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II  

 
 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Závazky PRV 

 

V roce 2009 bylo vyplaceno celkem 2 118 ţádostí o dotaci v celkové výši 1 287 mil. Kč 

(48 mil. EUR) na výměru  520,37 tis. ha.  
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Tabulka 48:  Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) -  průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 11 549 

Výměra (ha) 775 619 

Finanční prostředky (000 EUR) 102 638,59 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 85 

Výměra (ha) 489 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 965 

Výměra (ha) 27 410 

Finanční prostředky (000 EUR) 3 483,08 

Schválené 

Ţádosti (ks) 10 499 

Výměra (ha) 747 720 

Finanční prostředky (000 EUR) 99 094,01 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 1 793 

Výměra (ha) 518 849 

Finanční prostředky (000 EUR) 45 676,04 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Tabulka 49: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)  - průběh administrace ţádostí na závazky PRV 

zaregistrované v roce 2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 319 

Výměra (000 ha) 21,42 

Finanční prostředky (000 EUR) 2 235,58 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2008/2009 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 50: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)   -  průběh administrace ţádostí na závazky PRV 

zaregistrované v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 6 

Výměra (000 ha)  1,52 

Finanční prostředky (000 EUR) 39,34 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2007/2009 

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR 

 

Tabulka 51: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)  - přehled o dotacích vyplacených na závazky 

PRV v roce 2009 celkem 

Počet ţádostí proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 2 118 

Výměra (000 ha)  520,37 

Finanční prostředky (000 EUR) 47 911,62 

 

Kumulativní údaje závazky PRV 

 

Tabulka 52: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled administrace 

Opatření II.1.1 LFA (kódy 211, 212) 
Počet podniků se schválenou 

podporou 
Výměra (ha) 

2007 9 874 /vše vyplaceno 757 600 

2008 10 316 /vše vyplaceno 766 864 

2009 10 499/ 8706 bude vyplaceno 518 849/747 720 

- 27 410ha roku 2009 zbývá k administraci 
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Závazky HRDP 

Tabulka 53: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)  - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v předchozím programovém období (HRDP) 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) předloţených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha) 0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

V roce 2009 bylo vyplaceno 70 206 Kč (2 617 EUR) na poslední závazek  

z předcházejícího programového období (HRDP).  

 

Tabulka 54: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v předchozím programovém období (HRDP) 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 1 

Výměra (ha) 2,38 

Finanční prostředky (000 EUR) 2,617 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Kumulativní údaje závazky HRDP 

Celkově bylo z finančních zdrojů EZFRV proplaceno 6 závazků minulého programovacího 

období. Celkem tak bylo proplaceno 449 tis. Kč. 

 

Tabulka 55: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v předchozím programovém období (HRDP) 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 6 

Finanční prostředky (000 EUR) 16,75 

 

Kumulativní údaje o opatření 

Tabulka 56: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - 

PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech  

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 257 784 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Celkově je alokace tohoto opatření čerpána na 36,5 % s tím, ţe převáţná část závazků roku 2009  

- 1,6 mld. Kč (56,9 mil. EUR)  - bude administrována a vyplácena v roce 2010. V roce 2010 

bude také proplacena poslední ţádost z předchozího období HRDP. 

 

Tabulka 57: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) – přehled jedinečně podpořených podniků a 

plochy 

Druh oblasti Počet podniků Výměra (ha) 

Horské oblasti (H) 4 319 394 111 

Ostatní znevýhodněné oblasti (O) 4 790 305 427 

Oblasti postiţené zvláštními nevýhodami (S) 1 753 131 044 

Celkem 10 862 830 582 
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Od počátku programového období bylo celkem podpořeno 10 862 ţadatelů finanční částkou 

257 784 tis. EUR. Celkem byla podpořena plocha 830, 58 tis. ha. V roce 2009 bylo nově 

podpořeno 197 nových ţadatelů. Celkem bylo jedinečně podpořená plocha v rámci celého 

opatření všemi ţadateli roku 2009 rozšířena o 46,57 tis. ha. Míra naplňování cíle plochy, stejně 

jako cíle počtu podpořených podniků je k 31. 12. 2009  119 %  původního předpokladu. 

 

Horské oblasti (H) (kód 211) 
V oblastech typu H

 
bylo v roce 2009 zaţádáno o dotaci na celkovou částku 1 493 mil. Kč (56 

mil. EUR) a výměru 358,89 tis. ha. Jedná se o nejrozšířenější typ LFA oblastí. V roce 2009 bylo 

59 ţadatelů nových a plocha byla rozšířena o 25,4 tis. ha. Do roku 2009 bylo podpořeno 4 319 

podniků v horských oblastech, coţ představuje 123 % plánovaného počtu podpořených podniků 

(plánováno 3 500 podniků). Co se týká podporované plochy v horských oblastech LFA, bylo 

podpořeno 394,11 tis. ha, coţ je 131 % plánované plochy zemědělské půdy v těchto oblastech 

(300 tis. ha). 

 

Ostatní méně příznivé oblasti (O) a oblasti se specifickými omezeními (S) (součástí kódu 

212) 
V typu O

 
bylo celkem zaţádáno o dotaci na celkovou částku 894 mil. Kč (33 mil. EUR) a 

výměru 295,64 tis. ha, coţ představuje druhý největší objem zaţádaných finančních prostředků 

v rámci LFA.  

Ve specifických oblastech (typ S) byly v roce 2009  podány ţádosti o dotaci na celkovou částku 

366 mil. Kč (14 mil. EUR) a výměru 121,08 tis. ha.  

Nově bylo v jiných neţ horských LFA oblastech podpořeno 138 ţadatelů a podporovaná plocha 

byla rozšířena o 21,17 tis. ha 

V případě oblastí jiných neţ horských bylo  do roku 2009 podpořeno celkem 6 543 podniků, coţ 

dosahuje 117 % plánovaného počtu podpořených podniků.(cílem je 5 600 podpořených  

podniků). U jiných oblastí neţ horských bylo podpořeno v roce 2009 celkem 436,47 tis. ha, coţ 

představuje  109 % plánované podpořené plochy (400 tis. ha). 

 

4.3.2 II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) 

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího 

z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní 

politiku ES. 

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření: 

 Podopatření II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě 

 Podopatření II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES 

Podopatření II.1.2.2. bude spuštěno po roce 2010. 

4.3.2.1 II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě 

Toto podopatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech Natura 

2000 (oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 79/409/EHS a oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 

92/43/EHS) a současně v 1. zónách NP a CHKO, s cílem přispět k zachování venkovské krajiny, 

podpořit systémy hospodaření šetrné k ţivotnímu prostředí a pomoci zajistit pro zemědělce 

odpovídající úroveň příjmů.  
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V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem  223 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 11 mil. Kč (417 tis. EUR) na výměru 3,74 tis. ha.  

Graf 11: II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě -přehled ţádostí o dotaci 

v jednotlivých regionech NUTS II 

 
 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Závazky PRV 
V roce 2009 bylo vyplaceno 36 ţádostí na výměru 342,56 ha na zbylé ţádosti o dotaci 

podané v roce 2008 ve výši 947 tis. Kč (36 tis. EUR). Očekává se, ţe zbylé finanční prostředky 

budou vyplaceny v průběhu roku 2010. 

 

Tabulka 58: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2009 

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové 

směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD)  

(kód 213)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 223 

Výměra (ha)  3 740,58 

Finanční prostředky (000 EUR)  417,36 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 34 

Výměra (ha)  512 

Finanční prostředky (000 EUR) 57,32 

Schválené 

Ţádosti (ks) 189 

Výměra (ha)  3 398 

Finanční prostředky (000 EUR) 380,37 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 
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Tabulka 59: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) -průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 36 

Výměra (ha)  342,56 

Finanční prostředky (000 EUR) 35,94 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2008/2009 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

Všechny ţádosti zaregistrované v roce 2007 jiţ byly proplaceny, a proto jsou  ve výroční zprávě 

2009 uvedeny pouze v přehledu kumulativních hodnot za celé programové období. 

 

Tabulka 60: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2009 celkem 

Počet ţádostí proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 36 

Výměra (ha) 342,56 

Finanční prostředky (000 EUR) 35,94 

Zdroj: IS SZIF 

 

Kumulativní údaje o opatření 

Tabulka 61: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech 

 (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 745,49 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Celkově je alokace tohoto podopatření čerpána na 13 % s tím, ţe závazky vzniklé v roce 2009 

budou administrovány a vypláceny v roce 2010. Z celkové alokace opatření se jedná o cca 1% 

čerpání rozpočtu, a to z důvodu nespuštění druhého podopatření souvisejícího s WFD 

(2000/60/ES). 
 

Tabulka 62: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled administrace 

Opatření  II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a 

Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES 

(WFD)  (kód 213) 

Počet podniků  

se schválenou podporou 

Výměra 

(ha) 

2007 147 / vše vyplaceno 2 651,60 

2008 200 / vše vyplaceno 3 720,00 

2009 189 / bude vyplaceno 2010  3 398,00 

34 ţádostí roku 2009 bude administrováno v roce 2010 

 

Všechny zbývající závazkované ţádosti z roku 2007 a 2008 jiţ byly v roce 2009 

vyplaceny. Dále k 31. 12. 2009 zbývá z nových ţádostí přijatých v roce 2009 vyplatit 189 

doposud schválených ţádostí a u 34 ţádosti zbývá dokončit administraci.  

 

Tabulka 63: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a WFD 2000/60/ES (kód 213) - přehled 

podpořených podniků a plochy (1. 1. 2007 – 31. 12. 2009) 
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Druh oblasti 
Počet podporovaných 

hospodářství 
Podporovaná ZVP (ha) 

Oblasti Natura 2000 204 3 819,4 

 

Od počátku programového období bylo bez dvojího započítávání podpořeno 204 podniků na 

celkovou plochu 3 819,41 ha. V roce 2009 bylo nově podpořeno 12 podniků a celková 

podporovaná ploch v rámci tohoto podopatření se rozšířila o 90 ha. 

V rámci opatření II.1.2 je plánováno podpořit 300 podniků (ţadatelů) a výměru 

zemědělské půdy ve výši 4 tis. ha. Do roku 2009 bylo podpořeno 204 ţadatelů (68% plánu) 

s celkovou výměrou zemědělské půdy 3,82 tis. ha (95 % plánu). Na základě zkušeností 

s průběhem implementace tohoto opatření byla sníţena hodnota nastavení indikátorů plochy u 

podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě z původních 8 tis. ha na 

4 tis. ha. 

4.3.3 II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) 

Opatření má za úkol podpořit způsoby vyuţití zemědělské půdy, které jsou v souladu 

s ochranou a zlepšením ţivotního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování 

obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti 

a údrţbu krajiny. 

Toto opatření se skládá ze třech podopatření: 

 Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí 

 Podopatření II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů 

 Podopatření II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Závazky PRV 

 

V rámci závazků PRV bylo v roce 2009 podáno 11 988 ţádostí  o dotaci u 9 857 ţadatelů 

v celkové výši 3 816 mil. Kč (142 mil. EUR) na 1 235,68 tis. ha. 

 

Graf 12: II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých 

regionech NUTS II  
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V roce  2009 bylo na závazky PRV vyplaceno 1 576 mil. Kč (60 mil. EUR) na plochu 

580,18 tis. ha. Jedná se o podporu poskytnutou na ţádosti zaregistrované v roce 2007 a 2008. 

Z hlediska podmínek opatření končí kontrolní období pro rok 2009 k 31. 12. 2009, respektive 

k 31. 3.  2010 u titulu pěstování meziplodin a biopásy. Z tohoto důvodu bude vyplácení 

finančních prostředků pokračovat v následujících letech.  Celkem bylo podpořeno 4 869 

podniků. 

 

Tabulka 64: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí  PRV zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření  II.1.3 Agroenvironmentální opatření  

(kód 214)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 11 988 

Výměra (ha 000)  1 235,68 

Finanční prostředky (mil. EUR) 142,27 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 11 988 

Výměra (ha 000)  1 235,68 

Finanční prostředky (mil. EUR) 142,27 

Schválené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (mil EUR) 0 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (mil. EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825CZK/EUR 

 

Tabulka 65: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 4 840 

Výměra (ha)  575 269,56 

Finanční prostředky (000 EUR) 59 547,16 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2009 / 2008 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 66: Opatření  II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 29 

Výměra (ha)  4 910,00 

Finanční prostředky (000 EUR) 212,38 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2009 / 2007 

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR 

 

Tabulka 67: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled o dotacích 

vyplacených v roce 2009 - PRV celkem 

Počet ţádostí proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 4 869 

Smlouvy (ks) 10 366 

Výměra (ha) 580 179,56 

Finanční prostředky (000 EUR) 59 759,54 

Zdroj: IS SZIF 
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Kumulativní údaje PRV 

Tabulka 68: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV 

Opatření  II.1.3 Agroenvironmentální opatření  

(kód 214) 

Počet podniků se schválenou 

podporou 

Výměra  

(ha) 

2007 3 368 / vše vyplaceno 380 193 

2008 4 845 / 12 bude vyplaceno 441 178 

2009 11 988 ţádostí zaregistrováno  1 235 680  

 

Veškeré závazky vzniklé v roce 2007 z PRV jiţ byly vyplaceny. Převáţná část závazků 

(4 833) roku 2008 byla vyplacena v roce 2009 a zbylých 12 závazků v hodnotě 2,4 mil. Kč (93 

tis. EUR) bude proplaceno v roce 2010. Závazky roku 2009 budou vypláceny od roku 2010 po 

ukončení období kontrol. 

 

Závazky HRDP 
 

V roce 2009  bylo podáno celkem 2 327 ţádostí o dotaci na staré závazky předchozího 

období - HRDP v celkové výši 369 mil. Kč (14 mil. EUR) na výměru 71,38 tis. ha. Od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2009 bylo na závazky AEO - HRDP vyplaceno celkem 2 791 mil. Kč (104 mil. EUR) 

na 10 730 ţádostí o celkové ploše  545,07 tis. ha. 

 

Tabulka 69: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)  -  předloţené v roce 2009 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) předloţených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 2 327 

Výměra (ha)  71 375,77 

Finanční prostředky (000. EUR) 13 766,44 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Tabulka 70: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 10 730 

Výměra (ha)  545 064,45 

Finanční prostředky (000 EUR) 104 055,06 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Kumulativní údaje HRDP 

 

Kumulativní finanční částka obsahuje i finanční prostředky vyplacené na staré závazky 

programovacího období HRDP. Při výplatě uvedených 296,34 mil. EUR se jedná o 28% čerpání 

finanční alokace po vyplacená závazku let 2007 a 2008. Celkem je tedy zazávazkováno cca 438 

mil. EUR, coţ odpovídá 42 % alokace po 3 letech průběhu programu. 

 

 Tabulka 71: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV 

Opatření  II.1.3 Agroenvironmentální opatření  

(kód 214) 
V roce 2009 Celkem 

Počet podporovaných hospodářství 1 233 4 508 

Celkově podporovaná plocha (ha) 204 639 580 517 

Skutečně podpořená plocha (ha) 50 230 443 723 
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Kumulativní údaje o opatření 

Tabulka 72: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - kumulativní data 

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Kumulativní data o proplacených ţádostech  

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 296 343,95 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Od počátku programového období bylo v rámci PRV bez dvojího započítávání podpořeno 

4 508 ţadatelů na celkovou plochu 443 tis. ha. Z toho nově za rok 2009 přibylo 1 233 ţadatelů a 

fyzicky podpořená plocha v rámci ČR se rozšířila o 50 tis. ha. V příštím roce se očekává nárůst 

podpořené plochy na cca dvojnásobné mnoţství a to z důvodu  vyplácení závazků roku 2009, 

které obsahují jiţ velké mnoţství ţadatelů kteří vstoupili do tohoto programu po ukončení 

závazků z předchozího programového období. 

Celkem bylo v rámci tohoto opatření vyplaceno celkem 10 730 ţádostí o dotaci na staré 

závazky HRDP v celkové výši 2 791 mil. Kč (104 mil. EUR) na výměru 545,07 tis. ha. Dále 

bylo podpořeno 4 508 ţadatelů v celkové výši dotace 1 576 mil. Kč (60 mil. EUR) na 580,52 tis. 

ha na závazky PRV.  K 31.12.2009 je tak dosaţeno míry u stanovených cílů 58 % co se týče 

výměry půdy a  47,5 %  co se týče počtu podpořených podniků. 

V rámci opatření II.1.3 je plánováno podpořit 9 500 podniků (ţadatelů), dále dosáhnout 

celkově 1 300 tis. ha podpořené plochy, 1 000 tis. ha skutečně podporované plochy v AEO 

a celkový počet závazků v rámci AEO by měl dosáhnout 18 000 závazků. 

4.3.3.1 II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí  

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 2 393 ţádostí o dotaci 

v celkové výši  608 mil. Kč (23 mil. EUR) na výměru  109,56 tis. ha.  

 

Tabulka 73: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí - průběh 

administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření II.1.3  Agroenvironmentální podopatření/ 

II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu 

prostředí    

Zaregistrované  

Smlouvy (ks) 2 393 

Výměra (ha)  109 556,79 

Finanční prostředky (000 EUR) 22 678,65 

Ukončená administrace 
Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Smlouvy (ks) 2 393 

Výměra (ha)  109 556,79 

Finanční prostředky (000 EUR) 22 678,65 

Schválené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Proplacené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825CZK/EUR 
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Tabulka 74: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí  - průběh 

administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007, 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 2 249 

Výměra (ha)  191 752,93 

Finanční prostředky (000 EUR) 17 043 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2007-2008 / 2009 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Ţádosti podané v tomto podopatření v roce 2007 jiţ byly vyplaceny v roce 2008 a jsou tedy 

zahrnuty pouze  v kumulativních údajích. 

Tabulka 75: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí  - kumulativní 

data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 

do 31.12.2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 40 903,24 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí zahrnuje dva tituly:  

 Ekologické zemědělství (EZ)  

 Integrovaná produkce (IP).  

 

 

Titul Ekologické zemědělství – A1 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 428 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 577,9 mil. Kč (21,5 mil. EUR) na výměru 166,15 tis. ha.  

 

Obrázek 13: Kumulativní výměra titulu A1 – Ekologické zemědělství 
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Titul Integrovaná produkce – A2 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 821 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 519 mil. Kč (19,4 mil. EUR) na výměru 25,61 tis. ha.  

 

Obrázek 14: Kumulativní výměra  titulu A2 – Integrovaná produkce 

 

 

 

4.3.3.2 II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 17 809 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 2 091 mil. Kč (78 mil. EUR) na výměru 737,93 tis. ha.  

 

Tabulka 76: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření II.1.3  Agroenvironmentální 

podopatření/ II.1.3.2 Podopatření ošetřování 

travních porostů    

Zaregistrované  

Smlouvy (ks) 17 809 

Výměra (ha)  737 930,34 

Finanční prostředky (000 EUR) 77 935,49 

Ukončená administrace 
Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Smlouvy (ks) 17 809 

Výměra (ha)  737 930,34 

Finanční prostředky (EUR) 77 935,49 

Schválené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Proplacené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 
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Tabulka 77: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v  2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 5 474 

Výměra (ha)  207 966,98 

Finanční prostředky (000 EUR) 22 886,2 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace  2008 / 2009 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Tabulka 78: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2007  

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 29 

Výměra (ha)  4 910,00 

Finanční prostředky (000 EUR) 212,38 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace  2008 / 2009 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Tabulka 79: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - kumulativní data (od 1. 1. 2007 – 

31. 12.  2009) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1. 1. 

2007 - do 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 44 778,58 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

 

Obrázek 15: Kumulativní výměra podopatření B – Ošetřování travních porostů 
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Podopatření ošetřování travních porostů zahrnuje devět titulů:  

 Louky  

 Mezofilní a vlhkomilné louky 

 Horské a suchomilné louky 

 Trvale podmáčené a rašelinné louky   

 Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků 

 Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního 

 Pastviny 

 Druhově bohaté pastviny 

 Suché stepní trávníky a vřesoviště 

 

Titul Louky – B1 

Tento titul je jedním ze základních titulů v podopatření. V rámci titulu louky je 

podporováno šetrné hospodaření na travních porostech sečením. Tento způsob hospodaření 

přispívá k zadrţení vody v krajině, zabraňuje degradaci půdy a umoţňuje stabilizaci a zvýšení 

biodiverzity v lučních společenstvech. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 584 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 252,8 mil. Kč (9,4 mil. EUR) na výměru 68,47 tis. ha.  

 

Titul Mezofilní a vlhkomilné louky – B2 

Do titulu mezofilní a vlhkomilné louky řadíme takové typy lučních společenstev, kde 

jsou obsahy ţivin, vlhkost a půdní reakce v průměrných hodnotách s přechodem k loukám 

s vyšší hladinou podzemní vody nebo s dočasným zaplavováním. Šetrné hospodaření zde má 

za následek zabránění ochuzení porostu, sníţení zatíţení nadbytkem ţivin a podporu druhové 

rozmanitosti rostlin a ţivočichů. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno 1 009 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 95,9 mil. Kč (3,6 mil. EUR) na výměru 16,93 tis. ha.  

 

Horské a suchomilné louky – B3 

 Titul horské a suchomilné louky zahrnuje travní porosty nacházející se v horských a 

podhorských polohách, které jsou lokalizovány většinou na chudých kyselých půdách. Šetrné 

obhospodařování těchto luk má za následek sníţení rizika zarůstání luk náletovými dřevinami, 

zamezení zhoršování kvality produkované biomasy a zajištění lepších funkcí půdy. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 366 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 31 mil. Kč (1,2 mil. EUR) na výměru 5,04 tis. ha.  

 

Trvale podmáčené a rašelinné louky – B4   

Titul trvale podmáčené a rašelinné louky je speciální titul pro travní porosty v lokalitách 

se zvýšenou hladinou podzemní vody např. luční prameniště, zrašelinělá nebo podmáčená místa 

na okrajích rybníků, podél toků a v údolních sníţeninách. Cílem titulu je zachování stanovišť, 

které jsou nezbytné pro celou řadu ohroţených rostlinných druhů např. srstnatec májový, ale i 

ţivočišných druhů např. skokan zelený. Jedná se tedy o zachování či rozšíření ţivotního prostoru 

pro rostlinné a ţivočišné druhy, pro něţ je trvale vlhké prostředí základní ţivotní podmínkou. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 184 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 12 mil. Kč (0,45 mil. EUR) na výměru  610,43 ha.  
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Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků – B5 

Cílem tohoto titulu je vytvoření vhodných podmínek pro hnízdění skupiny ptačích druhů 

vázaných na vlhké louky, především kolem rybníků. Mnoho hnízd např. čejky chocholaté nebo 

bekasiny otavní je zničeno při válení, smykování a časném kosení luk. Nastavením vhodných 

podmínek hospodaření přispívá tento titul k udrţení celkové populace těchto vzácných ptáků 

v krajině. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 35 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 6,6 mil. Kč (0,25 mil. EUR) na výměru 603 ha.  

 

Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního – B6 

Chřástal polní je úzce vázán na vlhčí biotopy, kde mu vyšší porost nabízí dobrý úkryt a 

dostatek potravy. Početnost chřástala polního se v celé Evropě velmi sniţuje, proto jsou 

podmínky titulu zaměřeného na jeho ochranu nastaveny tak, aby byly vytvořeny dostatečné 

podmínky pro hnízdění tohoto druhu a bylo zabráněno ničení hnízd zemědělskou činností. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 139 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 26,5 mil. Kč (1 mil. EUR) na výměru 2,82 tis. ha.  

 

Pastviny – B7 

Tento titul je druhým základním titulem v rámci podopatření. Šetrně prováděné pastevní 

hospodaření, které je zde podporováno, napomáhá zvýšením druhové rozmanitosti na pastvinách, 

která se na intenzivně hnojených a vypásaných pastvinách ztrácí. Extenzivní pastvina se rovněţ 

vyznačuje nerovnoměrným vypasením, coţ je příznivé pro vykvetení rostlin a tvorbu úkrytů 

bezobratlé ţivočichy. Včasným kosením nedopasků lze pak předcházet zaplevelení pastvin. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 434 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 437,7 mil. Kč (16,3 mil. EUR) na výměru 79,24 tis. ha.  

 

Druhově bohaté pastviny – B8 

Cílem u titulu druhově bohaté pastviny je tvorba příznivých podmínek pro rozmnoţování 

ustupujících rostlinných a ţivočišných druhů. Na pastevní společenstva je vázáno mnoho 

vzácných druhů rostlin a ţivočichů, přičemţ kosení, které se zde mnohdy místo pastvy uplatňuje, 

není plnohodnotnou náhradou pastvy. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu podáno celkem 716 ţádostí o dotaci v celkové 

výši  326,42 mil. Kč (12,17 mil. EUR) na výměru 38,36 tis. ha.  

 

Suché stepní trávníky a vřesoviště – B9 

Do suchých stepních trávníků a vřesovišť spadají lokality v nejteplejších a nejsušších 

oblastech a často i travní porosty na prudkých svazích a skalnatých stráních. Cílem titulu je 

zajištění šetrné pastvy ovcí a koz s podporou druhové rozmanitosti rostlin a ţivočichů. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 36 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 12,25 mil. Kč (0,46 mil EUR) na výměru 755 ha.  

Tabulka 80: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - míra plnění absorpční kapacity 

jednotlivých titulů 

Titul Absorpční kapacita(ha) 
Rok 2009 – 

zaregistrováno (ha) 
Míra závazkování(%) 

B2 + B3 + B8 208 303,87 169 576,87 81,41 

B4 3 659,14 1 533,01 41,90 

B5 3 939,04 2 241,16 56,90 

B6 24 808,96 21 799,42 87,87 

B9 1 918,71 983,42 51,25 
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Potenciál jednotlivých titulů formou míry zazávazkování v rámci tohoto podopatření byl 

stanoven na základě absorpční kapacity jednotlivých titulů vycházející z údajů evidence LPIS 

a skutečné zaregistrované plochy k 31. 12. 2009. 

4.3.3.3 II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu  

Podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, 

pro které byl vţdy vypracován management ošetřování odpovídající daným specifikám 

a potřebám. Jednotlivé managementy jsou přesně cíleny a mohou být uplatňovány jen na části 

zemědělcem obhospodařovaných ploch. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 5 767 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 1 117 mil. Kč (42 mil. EUR) na výměru 388,2 tis. ha.  

 

Tabulka 81: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v roce 2009 

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální 

podopatření / II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu    

Zaregistrované  

Smlouvy (ks) 5 767 

Výměra (ha)  388 195,49 

Finanční prostředky (000 EUR) 41 652, 69 

Ukončená administrace 
Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Smlouvy (ks) 5 767 

Výměra (ha)  388 195,49 

Finanční prostředky (000 EUR) 41 652, 69 

Schválené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Proplacené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26, 825 CZK/EUR 

 

Tabulka 82: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v roce 2007 a 2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007, 

2008  a proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 2 614 

Výměra (ha)  175 887,26 

Finanční prostředky (000 EUR) 19 617,71 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Veškeré ţádosti tohoto podopatření zaregistrované v roce 2007 jiţ byly vyplaceny do konce roku 

2008 a jsou proto zahrnuty pouze v tabulkách kumulativních údajů. 
  

Tabulka 83: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

- PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech  

(od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 24 817,71 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 
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Podopatření péče o krajinu zahrnuje tři tituly:  

 Zatravňování orné půdy 

 Pěstování meziplodin 

 Biopásy 

 

Zatravňování orné půdy – C1 

Cílem tohoto titulu je sníţení vysokého zornění v České republice podporou zatravňování 

v cílových oblastech např. oblastech s vysokou svaţitostí, v oblastech LFA nebo v oblastech 

s nevhodnou strukturou půdy (např. se jedná o zatravňování regionální travní směsí 

a zatravňování podél vodního toku). 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 2 394 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 627 mil. Kč (23,3 mil. EUR) na výměru 165,62 tis. ha.  

 

Obrázek 16: Kumulativní výměra titulu C1 – zatravňování orné půdy 

 
 

 

Pěstování meziplodin – C2 

Cílem tohoto titulu je tvorba a ochrana ţivotního prostředí zejména přísunem organické 

hmoty do půdy, omezením šíření plevelů, protierozním působením a redukcí vyplavování ţivin 

nebo potlačováním šíření škůdců a chorob. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 152 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 28,99 mil. Kč (1,08 mil. EUR) na výměru 9,62 tis. ha.  

 

Biopásy – C3 

Hlavním cílem titulu Biopásy je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje 

především ptačích společenstev, ale i ostatních ţivočišných druhů vázaných na polní stanoviště a 

ekosystémy spojené s polními lokalitami. Titul Biopásy tak přispívá ke zvyšování biologické 

různorodosti a ekologické stability krajiny. 

K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 68 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 9,9 mil. Kč (0,4 mil. EUR) na výměru 577 ha. 
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Obrázek 17: Kumulativní výměra titulu C3 - biopásy 
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4.3.4 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) 

Ţadatel můţe v rámci tohoto podopatření ţádat o dotaci na zaloţení lesního porostu a 

při splnění dalších podmínek také o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení 

zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku.  

Ţadatelé mohli v roce 2009 podávat ţádosti na zaloţení lesního porostu do 30. 11. 2009. 

Dále mohli ţadatelé od následujícího roku po zalesnění ţádat o příspěvky na péči a náhradu 

o zaloţené porosty. Termín pro podání těchto ţádostí byl do 15. 5. 2009.  

 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Závazky PRV 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 256 ţádostí o dotaci 

na zalesnění v celkové výši 38 mil. Kč (970 tis. EUR) na výměru 383,85 ha.  Dále bylo podáno 

celkem 499 ţádostí o náhradu a péči za porost v celkové výši 17 mil. Kč. (647 tis. EUR). 

Celkem bylo  v roce 2009 podpořeno 657 ha nového zalesnění, resp. 262 ţadatelů (včetně 

ţádostí podaných v předchozích letech). K 31. 12. 2009  tak bylo celkem podpořeno 520 

ţadatelů (plnění cíle programu z 14,6 %), kteří k tomuto datu zalesnili zemědělskou půdu o 

výměře 1 202 ha (13,4 % plnění cíle programu). V rámci opatření II.2.1 je plánováno podpořit 3 

550 příjemců podpory a plocha zalesněné půdy by měla být ve výši 9 000 ha. Nastavený cílový 

ukazatel bude třeba přehodnotit, vzhledem k poměrně niţšímu zájmu ţadatelů.  

 

 

Graf 18: II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých regionech 

NUTS II 
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Tabulka 84: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí (zalesnění, 

péče a náhrada) zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy(kód 221)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 755 

Výměra (ha)  1 444 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 617,43 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 497 

Výměra (ha)  984 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 321,75 

Schválené 

Ţádosti (ks) 258 

Výměra (ha)  454 

Finanční prostředky (000 EUR) 286,13 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Tabulka 85: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 524 

Výměra (ha)  1 126 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 822,08 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2009 / 2008 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 86: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 13 

Výměra (ha)  98 

Finanční prostředky (000 EUR) 186,48 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2009 / 2007 

kurz 2007: 27,525CZK/EUR 

 

Tabulka 87: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - celkový přehled výplat za rok 2009 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 2008 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 537 

Výměra (ha)  1 224 

Finanční prostředky (000 EUR) 2 008,56 

Zdroj: IS SZIF 

 

Kumulativní údaje PRV 

Tabulka 88: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace včetně péče a 

náhrady 

Opatření II.2.1 Zalesňování 

zemědělské půdy (kód 221) 
Počet podniků se schválenou podporou Výměra (ha) 

2007 271/ vše vyplaceno 644 

2008 524 / vše vyplaceno 1 126 

2009 258 / bude administrováno* (755) 454 ( 1 438) 

* zbývajících 497 žádostí o podporu na plochu 984 ha bude administrováno v roce 2010 
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Tabulka 89: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace vázáno 

na platbu 

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) V roce 2009 Celkem 

Počet podporovaných hospodářství 262 520 

Celkově podporovaná plocha (ha) 657 1 202 

 

 

Závazky HRDP 

V roce 2009 podalo 943 ţadatelů ţádost o podporu na staré závazky HRDP, a to 

v hodnotě 26 mil. Kč (976 tis. EUR). K 31. 12. 2009 bylo v rámci starých závazků HRDP 

vyplaceno 160 ţádostí, které byly podpořeny finanční částkou 15 mil. Kč. (567 tis. EUR). 

Ţádosti roku 2009 budou administrovány a propláceny v následujícím období. Celkem tedy bylo 

z finanční obálky PRV vyplaceno 53 mil. Kč (2,6 mil. EUR).  

Tabulka 90: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) podaných v roce 2009 

Ţádosti (ks) 943 

Výměra (ha)  1 548 

Finanční prostředky (000 EUR) 976 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Tabulka 91: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - vyplaceno v roce 2009 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 160 

Finanční prostředky (000 EUR) 567,21 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,364 CZK/EUR 

 

Kumulativní údaje HRDP 

Celkem bylo z finančních prostředků EAFRD podpořeno 2 834 ţadatelů o dotaci na zalesnění 

zemědělské půdy, náhradu popřípadě péči o zaloţený porost. Vyplacená částka dosahuje 68 mil. 

Kč (cca. 2,5 mil. EUR). K vyplacení zůstává posledních 6 ţádostí v hodnotě 1,4 mil. Kč. 

 

Tabulka 92: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - kumulativně 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP)  

Ţádosti (ks) 2 834 

Finanční prostředky (000 EUR) 67 676 

 

Kumulativní údaje o opatření 

Tabulka 93: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy  - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 

31. 12. 2009) včetně péče a náhrady 

Kumulativní data o proplacených ţádostech  

(od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 6 186,17 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 
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4.3.5 II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224) 

Opatření má za cíl zachovat stav přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy 

tím, ţe na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby 

základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa. 

 Toto opatření bylo spuštěno poprvé roce 2008. V roce 2009 bylo přijato 11 ţádostí 

na finanční podporu ve výši 1,6 mil. Kč (61 tis. EUR) na plochu 1,21 tis. ha. Finanční prostředky 

budou vyplaceny v následujících letech. 

Graf 19: II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých 

regionech NUTS II 

 

Tabulka 94: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích -průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření  II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 

v lesích (kód 224)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 11 

Výměra (ha)  1 210,46 

Finanční prostředky (000 EUR) 60,91 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 11 

Výměra (ha)  1 210,46 

Finanční prostředky (000 EUR) 60,91 

Schválené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

Tabulka 95: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - průběh administrace ţádostí 

PRV zaregistrovaných v roce 2008 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 

proplacených v roce 2009 

Ţádosti (ks) 6 

Výměra (ha)  262 

Finanční prostředky ( EUR) 4 759,93 

Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2009 / 2008 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 
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Kumulativní údaje za opatření 

Tabulka 96: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data 

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)  

Kumulativní data o proplacených ţádostech  

(od 1. 1. 2007 - do 31. 12. 2009) 
Finanční prostředky (000 EUR) 4,79 

 

Tabulka 97: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data 

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009)  

Opatření II.2.1 Zalesňování 

zemědělské půdy (kód 221) 
Počet podniků se schválenou podporou Výměra (ha) 

2008 6 / vše vyplaceno 262 

2009 11 / bude administrováno* 1 210,46 

* žádosti o podporu budou administrovány v následujícím roce 

 

Celkem bylo v roce 2009 vyplaceno 6 ţádostí o dotaci na plochu 262 ha, které byly 

podpořeny částkou 125 tis. Kč (4 792 EUR). V rámci opatření II.2.2 je plánováno podpořit 450 

lesnických podniků coţ odpovídá 1,7 % plnění a podpořená plocha lesa v oblastech Natura 2000 

by měla být ve výši 37 tis. ha. Opatření bylo propláceno prvním rokem. 

 

4.3.6 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  (kód 225) 

Cílem opatření je posílit zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým 

činitelům a melioračními účinky na půdu. Díky podpoře  je moţné optimálně vyuţít produkční 

potenciál stanoviště pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby a zajistit tak 

udrţení a rozvoj biodiverzity lesních porostů. Opatření bylo spuštěno v roce  2009 poprvé. 

K 31. 12. 2009 bylo přijato 30 ţádostí o dotaci na plochu 2 609 ha s celkovým poţadavkem 

na dotaci ve výši 146 tis. Kč (5,5 tis.EUR). 

 

Graf 20: II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých 

regionech NUTS II  
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Tabulka 98: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  -průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 

Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  

(kód 225)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 30 

Výměra (ha)  2 609 

Finanční prostředky (000 EUR) 5,49 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 30 

Výměra (ha)  2 609 

Finanční prostředky (000 EUR) 5,49 

Schválené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 

Zdroj: IS SZIF 

kurz 2009: 26,825 CZK/EUR 

 

 Opatření bylo spuštěno prvním rokem, jeho administrace i následné vyplácení bude 

probíhat od roku 2010. 

V rámci opatření II.2.3 je plánováno podpořit 1 550 lesnických podniků a podpořená 

plocha lesa v rámci tohoto opatření by měla být ve výši 40 tis. ha . Počet závazků v rámci tohoto 

opatření by měl dosáhnout výše 1 550 závazků. 

 

4.3.7 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí 

lesů (kód 226, 227) 

Opatření skládá se ze dvou podopatření - II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 

zavádění preventivních opatření (kód 226) a II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227).  

4.3.7.1 Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních 

opatření (kód 226) 

Cílem podpory jsou ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených 

kalamitami v lesích a mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli, 

tj. zejména hmyzími a houbovými škůdci i abiotickými vlivy. Podporována je zejména rekonstrukce 

poškozených lesních porostů, obnova lesa po kalamitních těţbách, provádění preventivních 

protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření 

na lesních půdách. 

V rámci podopatření bylo v roce 2009 zaregistrováno 144 projektů v částce dotace 

232 mil. Kč (8 660 tis. EUR). Schváleno bylo 97 projektů za 117 mil. Kč (4 353 tis. EUR) a 

realizováno 6 projektů za 1,6 mil. Kč (61 tis. EUR). 

Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 realizováno a proplaceno 

celkem 41 projektů za 33 mil. Kč (1 236 tis. EUR).  

K 31. 12. 2009 bylo celkem realizováno a proplaceno 60 projektů – aktivit k obnově 

lesního potenciálu - s finanční podporou ve výši 39 mil. Kč (1,5 mil. EUR). Díky dokončeným 

projektům byla obnovena plocha lesa o výměře cca 620 ha. Další projekty napomohly úpravě cca 

10 km malých vodních toků. Plánovaná podpora počítá s cílovou hodnotou 600 podpořených 
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aktivit obnovy lesa za programové období a celkovou podpořenou plochou o rozloze 290 ha. 

Z počtu realizovaných projektů lze usuzovat, ţe  stanovené cíle budou naplněny. 

 

Tabulka 99: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 

preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 

2009  

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu 

po kalamitách a zavádění preventivních opatření  

(kód 226) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  144 8 660 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  47 4 307 

Schválené ţádosti  97 4 353 

Podepsané Dohody 97 4 353 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti /realizované projekty  6 61 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 100: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 

preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 

2008  

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu 

po kalamitách a zavádění preventivních opatření  

(kód 226) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  41 1 236 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 101: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 

preventivních opatření (kód 226) - (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu 

po kalamitách a zavádění preventivních opatření  

(kód 226) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  183 10 937 

Podepsané Dohody 183 10 937 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti /realizované projekty  60 1 489 

Zdroj: IS SZIF 
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Graf 21: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - 

porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů 

k 31. 12. 2009 

 
 Z grafu je patrný narůstající zájem ţadatelů o opatření, který v roce 2009 přesáhl 

průměrnou roční alokaci na  podopatření. 

 

 

 

4.3.7.2 Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) 

Dotace v  rámci podopatření tvoří jednorázový příspěvek na neproduktivní investice 

k podpoře činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků. 

Podporována je zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest slouţících jako stezky pro turisty 

do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, 

zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky 

apod.  

V rámci tohoto podopatření bylo v roce 2009 zaregistrováno 74 projektů v částce dotace 

69 mil. Kč (2 579 tis. EUR). Vzhledem ke skutečnosti, ţe průměrná roční alokace v opatření  

činí 456 tis. EUR, bylo schváleno pouze 7 projektů, a to v částce 433 tis. EUR. 

Ze ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 bylo v roce 2009 realizováno 14 

projektů s poskytnutou dotací ve výši 13 mil. Kč (508 tis. EUR).  

K 31. 12. 2009 bylo proplaceno celkem 16 projektů s finanční podporou ve výši 14 mil. Kč 

(534 tis. EUR) V rámci investic bylo vystaveno nebo zrekonstruováno 51 km. stezek pro turisty 

a zřízeno 44 parkovacích míst. Dále byla podpořena výstavba odpočinkových stanovišť 

a přístřešků (44 ks), informačních cedulí (133 ks), odpadkových košů (38 ks) a laviček (66 ks). 

Celkový objem investic dosahuje 791 tis. EUR, coţ představuje čtvrtinu plánované částky 

(3 187 tis. EUR). 
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Tabulka 102: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

(kód 227) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  74 2 579 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  67 2 146 

Schválené ţádosti  7 433 

Podepsané Dohody 7 433 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 103: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

(kód 227) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti /realizované projekty  14 508 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 104: Podopatření  II.2.4.2  Neproduktivní  investice   v lesích (kód 227) - (kumulativně  

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

(kód 227) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  36 1 684 

Podepsané Dohody 36 1 684 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  16 534 

Zdroj: IS SZIF 
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Graf 22: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených ţádostí/realizace projektů 

k 31. 12. 2009 

 
Z grafu je patrný rostoucí zájem ţadatelů, jejichţ poţadavky na dotaci jiţ v roce 2008 

překročily roční průměrnou částku alokace, vzhledem k závazkované částce však bylo moţné 

uspokojit téměř všechny ţadatele. V roce 2009 poţadavek na dotaci přesáhl roční alokaci téměř 

šestkrát. 
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4.4 Realizace jednotlivých opatření Osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech 

a diverzifikace hospodářství venkova 

Osa III se člení na tři priority a její relativní váha na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu 

EU, činí 16,95 %. 

Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE 

Na tuto prioritu je v souhrnu plánován podíl finančních prostředků v rámci osy III ve výši 

50,8 %, přičemţ hlavní důraz bude kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit, podporu 

zakládání podniků a podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace zemědělských aktivit je 

cílem zejména podpora energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosaţení 

8 % energie z obnovitelných zdrojů. Priorita je orientována na zajištění náhrady za očekávané 

úbytky pracovních příleţitostí v zemědělství a potravinářském sektoru, a tím naplnění cílů 

Lisabonské strategie.  

Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově 

Priorita je orientována na zlepšení podmínek kvality ţivota ve venkovských oblastech 

(infrastruktura, čistota vody v obcích, zajištění občanské vybavenosti, ochrana kulturních 

památek). Na prioritu 3.2 je v souhrnu plánováno 47,2 % finančních prostředků v rámci osy III. 

Priorita 3.3 Vzdělávání  

Priorita je zacílena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, na něţ 

se vztahuje osa III. Priorita se podílí na celkové finanční alokaci osy III 2 % finančních 

prostředků. 
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4.4.1 Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) 

Pro venkov je aktuálním problémem k řešení stabilizace venkovského obyvatelstva. 

Podpora v rámci tohoto opatření je zaměřená na rozvoj nezemědělských  aktivit s cílem zajistit 

stabilní příjem, udrţet či vytvořit nová pracovní místa, a tím zajistit podmínky pro kvalitní ţivot 

místních obyvatel a stabilitu venkovského prostoru. Důleţitou součástí opatření je i podpora 

výstavby zařízení pro zpracování a vyuţití obnovitelných zdrojů energie – bioplynových stanic, 

kotelen či zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. 

Opatření je členěno do čtyř záměrů, z nichţ tři jsou zaměřeny na podporu vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie: a) diverzifikace činností nezemědělské povahy, b) výstavba a 

modernizace bioplynové stanice, c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu 

včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv.  

Implementace opatření probíhá úspěšně, o opatření je zájem ze strany ţadatelů zejména 

co se týká projektů zaměřených na vyuţití obnovitelných zdrojů energie, zvláště pak na výstavbu 

bioplynových stanic. V rámci opatření III.1.1 je plánováno podpořit 1 064  podniků (z toho 14 

v rámci nových výzev Health Check) s celkovým objemem investic 296 359 tis. EUR.  Během 

prvních tří let implementace opatření bylo realizováno a proplaceno 61 projektů, s celkovou 

částkou investic cca 55 893 tis. EUR. Dalším sledovaným indikátorem je počet podpořených 

projektů bioplynových stanic. Za období 2007 – 2013 je plánováno podpořit 119 projektů 

na bioplynové stanice, při vyhodnocení dosud podpořeného počtu projektů (22 BPS) lze 

předpokládat naplnění stanoveného cíle.  

Z vyhodnocení dat pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“ 

(viz příloha 2) je zřejmé, ţe v rámci opatření bylo vytvořeno 73 pracovních míst. Opatření tak 

přispívá nejen k udrţení pracovních míst ale malou měrou k vytváření pracovních míst nových.  

Nicméně  z průběţného hodnocení vyplývá, ţe cílové stanovené hodnoty pro vytvořená  

pracovní místa zřejmě dosaţeno nebude. 

 U podpořených projektů byla dále zjišťována výše hrubé přidané hodnoty v letech 2007 - 

2009k výpočtu výsledkového indikátoru „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota 

v podporovaných podnicích“. V roce 2009 byla zjištěna absolutní hodnota HPH podpořených 

podniků ve výši 8 mil. EUR, ve srovnání s rokem 2007 se však jedná o poloviční hodnotu. 

Můţeme tedy sledovat pokles HPH o cca 8 mil. EUR zapříčiněný zejména hospodářskou krizí, a 

tím nenaplňování stanovených cílů. Přestoţe u HPH nejsou průběţně plněny stanovené cíle, lze 

v porovnání s nepodpořenými podniky konstatovat niţší pokles HPH.  

V roce 2009 v rámci tohoto opatření proběhl příjem ţádostí o dotaci v termínu od 10. 2. - 

9. 3. 2009. Vybrané projekty ke spolufinancování z PRV byly schváleny SZIF 24. 6. 2009 (resp. 

8. 12. 2009).   

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 103 ţádostí o dotaci  

s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 639 mil. Kč (23 838 tis. EUR). Při porovnání 

obsahu předkládaných projektů je patrné, ţe polovina z nich je zaměřená na vyuţití 

obnovitelných  zdrojů (51 projektů), z toho 28 projektů na bioplynové stanice. Vzhledem 

k finanční náročnosti těchto projektů však poţadovaná částka na projekty OZE činí téměř 85% 

z celkových poţadavků na dotaci v rámci opatření. Z celkem 94 schválených projektů jich bylo 

k 31. 12. 2009 v administraci 90 (z důvodu staţení ţádosti ţadatelem) v celkové částce dotace 

582 mil. Kč (21 695 tis. EUR). Z těchto projektů  byly 4 zrealizovány a proplaceny v roce 2009 

v částce dotace 11 mil. Kč  (426 tis. EUR).  



75 

 

 
 

Z projektů registrovaných v roce 2008 (3. kolo) bylo v roce 2009 zrealizováno 

a proplaceno 19 projektů v částce 166 mil. Kč (6 348 tis. EUR) (včetně  jednoho projektu z roku 

2008 je tedy celkem realizováno 20 projektů).  

Z projektů registrovaných  v roce 2007 (1. a 2. kolo) bylo  v roce 2009 zrealizováno 

a proplaceno  28 projektů v částce 299 mil. Kč (11 281 tis. EUR), celkem tedy je realizováno 37 

projektů.  

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 105: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy (kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  103 23 838 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  13 2 143 

Schválené ţádosti  90 21 695 

Podepsané Dohody 90 21 695 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  4 426 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 106: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy (kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  19 6 348 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 107: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy (kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené/realizované projekty  28 11 281 

Zdroj: IS SZIF 

 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 108: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy (kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 187 59 348 

Podepsané Dohody 187 59 348 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  61 19 429 

Zdroj: IS SZIF 



76 

 

 
 

Graf 23: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů 

ţádostí o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

  

Z grafu je patrný narůstající zájem ţadatelů o opatření, jejichţ poţadavky na dotaci  

překročily v roce 2009  alokovanou částku na opatření o cca 13%.  

 

4.4.2 Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) 

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících podniků nejmenší velikosti – 

mikropodniků
24

 včetně nových ţivností v oblasti výroby a zpracování napomůţe zejména 

naplňování cílů Lisabonské strategie. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních 

míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru 

a) na zakládání nových a rozvoj stávajících mikropodniků zejména v oblasti výroby a zpracování 

včetně řemeslné a tradiční výroby. V rámci záměrů b), c), d) je podporováno vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie obdobně jako u předchozího opatření. 

V rámci opatření III.1.2 je plánováno podpořit 1 084 podniků (z toho 34 podniků v rámci 

nových výzev). Vzhledem k propagačním akcím (zejména publicita v tisku) se oproti 

předchozím rokům v roce 2009 podstatně zvýšil zájem ţadatelů a lze tedy předpokládat dosaţení 

stanoveného cíle. V naprosté většině schválených ţádostí se jedná o podporu jiţ stávajícího 

mikropodniku, zaloţení nového podniku představuje jen 12% ţádostí. Podle typu podpořeného 

podniku převaţují  trojnásobně fyzické osoby. Z celkového počtu 119 podpořených fyzických 

osob bylo jen 9 ţen. Co se sektorového zaměřený týká převaţují podniky zaměřené na 

zpracování dřeva. 

Z vyhodnocení dat za roky 2007 -  2009  pro výsledkový indikátor „Počet nově 

vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, ţe v rámci podpořených podniků  bylo 

vytvořeno 167 nových pracovních míst. Hodnoty výsledkových indikátorů „Nezemědělská hrubá 

přidaná hodnota v podporovaných podnicích“ pro dané opatření ukazují, ţe hodnota HPH 

v podpořených podnicích výrazně klesla na 3 mil. EUR v roce 2009 oproti 27 mil. EUR 

zjištěným pro rok 2007. Tento pokles lze přičítat zejména hospodářské krizi. 

                                                 
24

  Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Mikropodnik: definován jako 

podnik, který zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců a jehoţ roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. 

Euro 
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V roce 2009 v rámci tohoto opatření proběhl příjem ţádostí o dotaci v termínu od 10. 2. -

9. 3. 2009. Vybrané projekty pak byly schváleny SZIF 24. 6. 2009 (resp. 8. 12. 2009). Dále 

pokračovala realizace  projektů schválených k podpoře v předchozích letech.  

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 460 projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 710 mil. Kč (26 461 tis. EUR), coţ znamená v porovnání 

s rokem 2008 trojnásobný nárůst v počtu projektů (ze 152 v roce 2008) i celkových finančních 

poţadavků. Většina projektů (85%) byla předloţena v rámci záměru a) zaloţení nových či rozvoj 

stávajících mikropodniků, přičemţ téměř polovina registrovaných projektů je zaměřena na 

výrobu nábytku či zpracování dřeva. 

Z celkem 399 schválených projektů jich bylo k 31. 12. 2009 v administraci 391 

(administrace projektů byla ukončena zejména z důvodu nedostavení se ţadatele k podpisu 

Dohody) v celkové částce dotace 625 mil. Kč (23 312 tis. EUR). 29 projektů bylo zrealizováno a 

proplacena částka 26 mil. Kč (983 tis. EUR). 

K 31. 12. 2009 bylo  zrealizováno a proplaceno celkem 160 projektů v částce cca 

212 mil. Kč (8 113 tis. EUR). 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 109: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje (kód 312) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  460 26 461     

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  67 2 975     

Schválené ţádosti  391 23 312     

Ţádosti ke schválení (v administraci)  2 174     

Podepsané Dohody  391 23 312     

Proplacené  ţádosti/realizované projekty  29 983     

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 110: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje (kód 312) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  49 1 682     

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 111: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje (kód 312) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  45 4 686 

Zdroj: IS SZIF 
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Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 112: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)  - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje  

(kód 312) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 592 34 948 

Podepsané Dohody 592 34 948 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 2 174 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  160 8 113 

Zdroj: IS SZIF 
 

Graf 24: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů 

ţádostí o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

  

U opatření je zřejmé výrazné zvýšení zájmu ţadatelů v roce 2009, kdy poţadovaná částka 

dotace přesáhla téměř dvakrát alokaci na daný rok.  Vzhledem ke skutečnosti, ţe v  předchozích 

letech opatření zůstávalo nedočerpáno,  jedná se o pozitivní změnu.  

 

4.4.3 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313) 

Toto opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky podporou 

rozvoje cestovního ruchu, zejména ve spojení s vyuţitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. 

V České republice doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není vyuţit potenciál 

zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst 

a poskytuje mnoho pracovních příleţitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt 

místních specialit a řemesel.  

V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování turistických tras a stezek. V rámci 

záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích 

zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyţití. 
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V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit 1 050 podniků. Přestoţe bylo podpořeno 

dosud jen 58 ţadatelů, lze vzhledem k počtu schválených projektů předpokládat naplnění 

stanoveného cíle, protoţe se jedná ve většině případů o projekty vyţadující delší čas k realizaci. 

U realizovaných projektů byla celkově investovaná částka 7 988 tis. EUR (předpokládaná cílová 

hodnota je 144 765 tis. EUR).  Dosud výrazně převaţují projekty zaměřené na investice do 

ubytovacích zařízení. 

Z vyhodnocení dat za roky 2007 - 2009 pro výsledkový indikátor „Počet nově 

vytvořených pracovních míst“ (viz příloha 2 „Monitorovací tabulka výsledku“) je zřejmé, ţe 

v rámci opatření bylo vytvořeno  79  nových pracovních  míst. U podpořených projektů lze na 

základě vyhodnocení dat pro indikátor „Nárůst počtu turistických návštěv“  konstatovat nárůst  

přenocování o cca 7 894 osob  a nárůst počtu denních návštěvníků o cca 4 940 osob. Co se týká 

hodnoty výsledkového indikátorů „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných 

podnicích“ (HPH), byl zjištěn  pokles  z  8 mil.  EUR dosaţené HPH v roce 2007 na 4 mil. EUR  

HPH dosaţené v roce  2009.   

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 302 projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 786 mil. Kč (29 299 tis. EUR), coţ je o třetinu větší zájem 

v porovnání s rokem 2008. Ze zaregistrovaných ţádostí o dotaci bylo dne 30.10.2009 schváleno 

108 ţádostí s finančním poţadavkem 336 mil. Kč (12 537 tis. EUR), z nichţ většina (98) byla 

zaměřena na investice do ubytovacích zařízení po agroturistiku. Realizace projektů se 

předpokládá v následujících dvou letech.  

V roce 2009 byly realizovány a dokončeny některé další projekty podané v rámci ţádostí 

z let 2007 a 2008, jedná se o 40 (resp. 7) projektů v částce 225 mil. Kč (2 382 tis. EUR) (resp. 9 

mil. Kč (360 tis. EUR)). Kumulativní stav schválených  a proplacených projektů od roku 2007 

shrnuje níţe uvedená tabulka. V průběhu roku 2009 byly ukončeny administrace u jiţ 

schválených ţádostí z roku 2007 a 2008, jednalo se ve většině případů o odstoupení ţadatele, 

případně o promeškání termínu ţádosti o proplacení.  

 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 113: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu  

(kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  302 29 299 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  194 16 762 

Schválené ţádosti  108 12 537 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  0 0 

Podepsané Dohody  91
25

 11 109 

Proplacené  ţádosti/realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 

                                                 
25

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 17 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace 
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Tabulka 114: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce  2008 

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu  

(kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  7 360 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 115: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce  2007  

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu  

(kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  40 2 381 

Zdroj: IS SZIF 

 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 116: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)  - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu  

(kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 326 31 413 

Podepsané Dohody 309
26

 29 986 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  58 3 044 

Zdroj: IS SZIF 
 

                                                 
26

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 17 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace 
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Graf 25: III.1.3 Podpora cestovního ruchu  - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - 

stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 
Z grafu je patrný o třetinu vyšší zájem ţadatelů v roce 2009. Počet realizovaných 

projektů má pomalejší náběh, jedná se většinou o stavební investice.    

 

4.4.4 Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322) 

Opatření III.2.1 je zaměřeno na podporu investic do základní vodohospodářské 

infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále je také podporováno 

budování a obnova místních komunikací, obnova či výstavba inţenýrských sítí, zlepšení vzhledu 

obcí (úprava veřejných prostranství) v obcích do 500 obyvatel. Opatření by mělo rovněţ zajistit 

zvýšení kvality ţivota obyvatelstva venkova zlepšením místního občanského vybavení a sluţeb 

v obcích do 500 obyvatel. 

Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:  

 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) 

 III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) 

4.4.4.1 Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322) 

Předmětem podpory podopatření III.2.1.1 je obnova či nová výstavba v oblasti základní 

dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení 

vzhledu obcí, a tím zlepšení ţivotních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, 

podnikání či relaxaci. 

V rámci podopatření III.2.1.1 je plánováno podpořit 700 obcí a podnítit tak celkové 

investice ve výši  287 mil. EUR. Vzhledem ke skutečnosti, ţe dosud bylo zrealizováno 331 

projektů v celkové výši investic 1 925 mil. Kč (73 418 tis. EUR) je patrné, ţe stanovený cíl bude 

dosaţen. Realizované projekty jsou zaměřeny z podstatné části na zlepšení vzhledu a zkvalitnění 

dopravní infrastruktury v malých obcích, dále pak na rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV. 

.Jako výsledek podpořených projektů je sledováno zlepšení kvality ţivota – z údajů 

proplacených projektů vyplývá, ţe realizace projektů ovlivnila kvalitu ţivota více neţ 300 

tisícům obyvatel venkova. 
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V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 763 projektů v celkové 

částce dotace 4 468 mil. Kč (166 584 tis. EUR). Nejvíce projektů bylo obdobně jako předchozí 

rok zaměřeno na zlepšení dopravní infrastruktury (549), ve finančním vyjádření nejvyšší 

podpora byla poţadována na obnovu či novou výstavbu vodohospodářské infrastruktury 

2 930 mil. Kč (109 mil. EUR). Stejně jako v předchozích letech poţadavek zaregistrovaných 

projektů na podporu několikanásobně překročil alokované finanční prostředky na rok. Dosavadní 

vývoj nasvědčuje tomu, ţe ani závazkování ve výši tříleté alokace, jako tomu bylo v roce 2007, 

není schopné uspokojit poţadavky ţadatelů - malých obcí. Proto vzhledem k omezení, které pro 

přezávazkování představuje státní rozpočet a jeho budoucí výhled, byla pro rok 2009 navrţena 

částka  k závazkování projektů ve výši 115% alokace stanovené ve finančním plánu daného 

opatření (15 % představuje statistické mnoţství odhadovaných nedokončených projektů). 

Ke schválení projektů ke spolufinancování z PRV dojde v roce 2010. 

V roce 2009 byly schvalovány ţádosti registrované v roce 2008 – schváleno bylo celkem 

232 projektů registrovaných v  5. kole v celkové částce dotace 1 230 mil. Kč (45 861 tis. EUR). 

Z nich pak bylo realizováno a dokončeno v roce 2009 10 projektů v částce 25 mil. Kč 

(717 tis. EUR), celkem bylo proplaceno 12 ţádostí o proplacení (dvě obce vyuţily moţnosti 

průběţné platby). 

Ze  ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 bylo k 31. 12. 2009 proplaceno 

673 mil. Kč  (25 mil. EUR) za 285 ţádostí o platbu, coţ představuje 230 realizovaných 

a dokončených projektů. 

K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno 482 ţádostí (podpořeno tak bylo 373 obcí, včetně 

poskytnutí průběţných plateb) v  částce dotace  1 047 mil. Kč (39 mil. EUR). Zrealizováno 

a kompletně proplaceno bylo 331 projektů.  

 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 117: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  -  přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic 

 (kód 322) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  763 166 584 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  36 9 092 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  727 157 492 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti
27

 0 0 

Realizované projekty 
28

 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

                                                 
27

 V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně 

plateb průběžných 
28

 Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty 
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Tabulka 118: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic  

(kód 322) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   232  45 862 

Podepsané Dohody  232  45 862 

Proplacené ţádosti 12 920 

Realizované  a dokončené projekty  10 717 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 119: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic  

(kód 322) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti 285 25 096 

Realizované  a dokončené projekty 230 17 866 

Zdroj: IS SZIF 

 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 120: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 

322) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 664 145 861 

Podepsané Dohody 664 145 861 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 727 157 492 

Proplacené ţádosti 482 39 420 

Realizované  a dokončené projekty   331 29 432 

Zdroj: IS SZIF 
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Graf 26: III.2.1.1  Obnova a rozvoj  vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - 

stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 

Z grafu je patrný setrvalý vysoký zájem ţadatelů o opatření a skutečnost, ţe i přes 

závazkování vyšší neţ průměrnou částkou alokace zůstává velké mnoţství projektů neschváleno 

z důvodu nedostatečných zdrojů pro jejich financování. 

4.4.4.2 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) 

Dotace v rámci tohoto podopatření je zaměřena na zajištění občanského vybavení 

a sluţeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury 

a sociálních sluţeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní 

infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Dotace je poskytována také na zřizování integrovaných 

informačních a školících center. V zájmu posílení sounáleţitosti místních obyvatel s místním 

prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, 

kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které 

přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. 

K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno celkem 130 ţádostí v částce 257 mil. Kč 

(9 677 tis. EUR), 78 projektů bylo realizováno a  proplaceno kompletně. Většina podpořených 

projektů je cílena na přestavbu stávajících objektů na multifunkční objekty pro občanské 

vybavení slouţící jak pro kulturní a společenský ţivot, tak pro oblast sociálních sluţeb.  V rámci 

podopatření III.2.1.2 je plánováno podpořit 280 akcí. Vzhledem k počtu schválených ţádostí lze 

usuzovat, ţe stanovený cíl bude dosaţen.  Z vyhodnocení výsledkového indikátoru vyplývá, ţe 

realizace projektů přispěla ke zvýšení kvality ţivota vlivem rozvoje občanského vybavení a 

sluţeb pro cca 135 tis. obyvatel. Dále bylo prostřednictvím realizovaných projektů zpřístupněn 

internet pro 11,5 tis. obyvatel. 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 501 projektů v celkové 

částce dotace 2 527 mil. Kč (94 mil. EUR). Tento poţadavek stejně jako v předchozích letech 

výrazně přesáhl rozpočet opatření v PRV. Zaregistrované projekty byly většinou zaměřeny 



85 

 

 
 

na výstavbu či rekonstrukci multifunkčních domů, případně na výstavbu sportovišť pro děti a 

mládeţ.  Po administrativní kontrole budou projekty schvalovány na jaře roku 2010. 

V roce 2009 byly schvalovány ţádosti registrované v roce 2008 - schváleno bylo celkem 

38 projektů registrovaných v  5. kole v celkové částce dotace 272 mil. Kč (10 mil. EUR). Tři 

ţadatelé podali v roce 2009 průběţnou ţádost o proplacení, ale dokončen nebyl ţádný projekt. 

Dále byly v roce 2009 realizovány a propláceny projekty ze ţádostí zaregistrovaných 

v podzimním kole roku 2007. Proplaceno bylo 95 ţádostí o platbu, coţ znamená dokončení 65 

projektů v roce 2009. 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 121: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

(kód 321) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  501 94 238     

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  14 3 277     

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  487 90 961     

Podepsané Dohody  0 0       

Proplacené ţádosti
29

 0 0       

Realizované  a dokončené projekty 
30

 0 0       

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 122: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

(kód 321) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 38 10 159     

Podepsané Dohody  38 10 159     

Proplacené ţádosti 3 312     

Realizované  a dokončené projekty  0 0    

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 123: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

(kód 321) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti 95 7 283 

Realizované  a dokončené projekty   65 6 573 

Zdroj: IS SZIF 

                                                 
29

 V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně 

plateb průběžných  
30

Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty 
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Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 124: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

(kód 321) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 160 28 249 

Podepsané Dohody 160 28 249 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 487 90 961 

Proplacené ţádosti 130 9 677 

Realizované  a dokončené projekty 78 7 700 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Graf 27: III.2.1.2  Občanské vybavení a sluţby - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o 

dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 

 

 U tohoto podopatření se nejvýrazněji projevuje mnohonásobná poptávka ţadatelů nad 

stanoveným rozpočtem. Zájem ţadatelů v posledních dvou letech více neţ desetkrát přesáhl 

alokovanou částku na podopatření.  

4.4.5 Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) 

Na kvalitu ţivota na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj 

venkovského prostoru. Opatření by mělo umoţnit především architektonický a urbanistický 

rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s poţadavky na zachování a posílení jejich 

charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. 

Dotace v rámci opatření III.2.2 je  určena na vypracování studií nebo programů a na investice 

spojené s udrţováním, obnovou a zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví venkova, 

jako například kulturních památek, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně 



87 

 

 
 

historických parků, zahrad a alejí. Dále je dotace poskytována na budování nových stálých 

výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity 

a tradiční lidovou kulturu, a to vše v obcích do 500 obyvatel. 

V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 bylo dokončeno a proplaceno celkem 81 projektů 

zaměřených zejména na stavební obnovu sakrálních památek (kostely, kaple, kříţe), které tvoří 

nedílnou součást kulturního dědictví venkova. V rámci opatření III.2.2 je plánováno podpořit 

700 aktivit ochrany kulturního dědictví s výší celkové investice 59 742 tis. EUR. Vzhledem 

k počtu schválených projektů  a dosaţené částce celkových investic  5 830 tis. EUR, lze 

usuzovat, ţe stanoveného cíle bude dosaţeno.  Dosud realizované projekty přispěly ke zvýšení 

kvality ţivota  u více neţ 100 tis. obyvatel, a to díky vlivu realizace projektu na zatraktivnění 

podpořeného území a tím potenciální  navýšení návštěvnosti a zvýšení popularity obce. 

 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 167 projektů, coţ je srovnatelný 

počet s minulými lety (viz graf 23), nicméně finanční poţadavek na dotaci ve výši 465 mil. Kč 

(17 330 tis. EUR) o více neţ třetinu převýšil poţadavek roku 2008 a dvojnásobně přesahuje 

průměrnou roční alokaci.  Schvalování  projektů proběhne na začátku roku 2010. 

Vzhledem k administrativním lhůtám pro kontroly a bodování podaných projektů byly 

v roce 2009 schvalovány ţádosti předloţené na podzim roku 2008. K podpoře bylo schváleno 

celkem 109 ţádostí ve výši dotace 229 mil. Kč (8 550 tis. EUR), proplaceno v roce  2009 bylo 7 

ţádostí o platbu v částce 6 mil. Kč (222 tis. EUR). Znamená to realizaci a dokončení 6 projektů 

(jeden ţadatel vyuţil moţnosti průběţného financování) v celkové částce dotace 4 mil. Kč 

(160 tis. EUR). 

V roce 2009 byly rovněţ realizovány projekty ţádostí zaregistrovaných v roce 2007, 

proplaceno bylo celkem 67 ţádostí o platbu (včetně průběţných) v částce 87 mil. Kč 

(2 587 tis. EUR), podpořeno tak bylo celkem 60 akcí kulturního dědictví. Kompletně bylo 

dokončeno 59 projektů v částce  66 mil. Kč (2 450 tis. EUR).  

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 125: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)  -  přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova (kód 323) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  167 17 330 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  2 168 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  165 17 161 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené  ţádosti  0 0 

Realizované  a dokončené projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 126: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova (kód 323) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   109 8 550 

Podepsané Dohody  109 8 550 

Proplacené  ţádosti  7 222 

Realizované  a dokončené projekty 6 160 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Tabulka 127: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova (kód 323) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené  ţádosti  67 2 587     

Realizované  a dokončené projekty 59 2 450
31

     

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 128: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova (kód 323) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti 221 15 392     

Podepsané Dohody 221 15 392     

Ţádosti ke schválení (v administraci) 165 17 161     

Proplacené  ţádosti  103 3 445 

Realizované  a dokončené projekty 81 3 071 

Zdroj: IS SZIF 

 

                                                 
31

 Včetně prvních průběžných plateb uskutečněných v roce 2008 
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Graf 28: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol 

příjmů ţádostí o dotaci 

 

 Z grafu je patrný mírně rostoucí zájem ţadatelů, který v roce 2009 přesáhl dvojnásobně 

moţnosti alokace. Vzhledem k zaměření projektů zejména na stavební investice je náběh 

realizovaných projektů pozvolnější. 

 

4.4.6 Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) 

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality ţivota na venkově a diverzifikaci 

hospodářství na venkově vyţaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím 

a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů. 

Podpora v rámci tohoto opatření je proto zaměřena na vzdělávání a informování 

fyzických a právnických osob, které mají váţný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně 

jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace 

činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního 

ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a sluţeb a ochrany a rozvoje kulturního 

dědictví venkova). 

V rámci opatření III.3.1 je plánováno podpořit 7 000 účastníků vzdělávacích akcí  

za období. V rámci 36 podpořených projektů byly prostřednictvím odborných seminářů 

poskytnuty informace téměř 6 tisícům účastníků, coţ v souhrnu představuje přes 9 tisíc dní 

poskytnutého školení. Z průběţného hodnocení vyplývá, ţe opatření napomáhá k rozvoji nových 

podnikatelských aktivit a napomáhá zvýšení zájmu o přípravu nových projektů podávaných 

v rámci PRV. 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 56 projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 37 mil. Kč (1 409 tis. EUR). Zájem ţadatelů byl tedy 

srovnatelný s předchozími lety. Ţádosti o dotaci  budou schvalovány v roce 2010. 

V roce 2009 proběhlo schvalování projektů zaregistrovaných v roce 2008, 3. 3. 2009 bylo 

schváleno celkem 39 ţádostí o dotaci, vzhledem k ukončení administrace 10 ţádostí v průběhu 
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roku zejména z důvodu odstoupení ţadatele od Dohody, bylo k 31. 12. 2009 v administraci  29 

schválených ţádostí s poţadovanou částkou dotace 14 mil. Kč (524 tis. EUR). 

Z projektů registrovaných v roce 2007 bylo realizováno a proplaceno 31 projektů v částce 

17 mil. Kč (638 tis. EUR. 

K 31. 12. 2009 bylo realizováno a proplaceno v rámci opatření  celkem 36 projektů 

v částce cca 1 mil. Kč (41 tis. EUR).  

 

Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 129: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  56 1 409     

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  3 67     

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  53 1 342     

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 130: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti   29 524     

Podepsané Dohody  29 524     

Proplacené ţádosti/realizované projekty  2 32     

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Tabulka 131: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  31 638 

Zdroj: IS SZIF 

 



91 

 

 
 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 132: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené projekty 76 1 883 

Podepsané Dohody 76 1 883 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 53 1 342     

Proplacené ţádosti/realizované projekty  36 713 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

 Graf 29: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci 

 

Z grafu je patrný vyrovnaný zájem ţadatelů o opatření, který koresponduje s alokovanou 

finanční částkou. 
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4.5 Realizace jednotlivých opatření Osy IV – LEADER   

 

Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech, 

posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, spolu s posílením 

řídících a administrativních schopností na venkově. 

Rozvojová osa zahrnuje 1 prioritu, jeţ se podílí 5 % na finanční alokaci EZFRV, tedy 

podílu EU. 

Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou 

k pozitivním efektům plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru 

působí. Místní akční skupiny, vyuţívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní 

samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají i k rozvoji 

zemědělství a péči o přírodu a krajinu. 

Zatímco osy I. - III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou 

a realizuje se prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. - III. Osa Leader navazuje 

na předcházející iniciativu Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR 

na obdobné programy LEADER+ v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního rozpočtu.  

Pozitivním poznatkem z programů, které dosud vyuţívaly metody Leader, je skutečnost, 

ţe místní akční skupiny si plně uvědomují nezbytnost vytváření zásobníků kvalitních projektů, 

v zájmu vyuţití a náleţitého zhodnocení místních specifik pro vyuţití Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova jako nástroje Společné zemědělské politiky EU. 

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře 

pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a zahrnuje 

tyto prvky: 

 strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená 

subregionální venkovská území; 

 partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni; 

 přístup zdola spojený s tím, ţe rozhodovací pravomoc týkající se vypracování 

a provádění strategií místního rozvoje náleţí místním akčním skupinám; 

 víceodvětvové navrhování a provádění strategie zaloţené na součinnosti mezi 

subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství; 

 uplatňování inovačních přístupů; 

 provádění projektů spolupráce; 

 vytváření sítí místních partnerství. 

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova 

realizovány a vzájemně propojeny. Osa IV. Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, 

zvyšovat organizační schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských 

oblastí podporou inovací. 
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4.5.1 Opatření IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431) 

V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu 

s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL). SPL na 

období 2007(8) – 2013 vymezuje moţné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje 

venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření, kromě nárokových opatření osy II a opatření 

Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti a  Seskupení producentů v ose I. Místní 

akční skupiny (MAS) uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi 

soukromým a veřejným sektorem), navrhují ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL a 

vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2, které jsou v souladu se SPL.  

MAS v tomto opatření ţádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na 

realizaci jednotlivých projektů konečných ţadatelů neobdrţí MAS přímo na svůj účet, ale 

konečný ţadatel na svůj účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace místní akční skupině se 

poskytuje na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací SPL. Finanční alokace 

pro opatření  IV.1.1 je cca 37 mil. EUR na období 2007-2013. 

V rámci opatření IV.1.1 bylo plánováno podpořit za období 2007 - 2013 70 MAS 

zaujímajících celkovou plochu území cca 24 000 km
2
 se zhruba 1,5 mil. obyvatel. Vzhledem 

k velkému zájmu a počtu předloţených SPL (celkem v obou termínech příjmu 194 předloţených 

SPL) byl navýšen cílových indikátor na cca 112 podpořených MAS, adekvátně navýšenému 

počtu byly navýšeny i další cílové indikátory vztaţené k počtu obyvatel a rozloze území MAS, a 

to na 3,3 mil. obyvatel a 43 tis. km
2 
. 

V roce 2009 bylo ve dvou fázích vybráno k podpoře celkem 64 místních akčních skupin 

(MAS) z 92 podaných ţádostí v druhém kole příjmu ţádostí o realizaci SPL (říjen 2008). 

V první fázi schválil ministr  zemědělství dne 8. 4. 2009 32 MAS na základě doporučení 

hodnotitelské komise. Vzhledem k důleţitosti vyuţití a aplikace metody Leader, místních 

akčních skupin, které jsou velmi důleţité pro plnohodnotný ţivot ve venkovských oblastech a 

vzhledem k potřebě zajištění  rovnoměrného pokrytí území České republiky místními akčními 

skupinami, navrhl ministr zemědělství podpořit dalších 32 MAS v pořadí, jak byly obodovány 

hodnotitelskou komisí. 

Na základě tohoto doporučení, schválil Státní zemědělský intervenční fond (nad rámec 

původního indikativního cíle 70 MAS) dne 16. července 2009 dalších 32 Ţádosti o realizaci SPL 

místních akčních skupin.V roce 2008 bylo vybráno k podpoře 48 MAS ze 102 ţádostí podaných 

v prvním kole příjmu ţádostí o realizaci SPL (listopad 2007). Celkem je tedy k 31. 12. 2009 

vybráno k podpoře 112 místních akčních skupin.V současné době zaujímá celková rozloha 

území MAS 45 298 km
2  

 s celkovou populací 3 354 tis. obyvatel. 

Tabulka 133: Rozdělení ţádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech  

RO SZIF 
České 

Budějovice 
Brno 

Hradec 

Králové 
Olomouc Opava 

Ústí nad 

Labem 
Praha 

Zaregistrované 

žádosti 
31 34 42 45 10 11 21 

Schválené žádosti 20 18 24 24 8 7 11 

 

V rámci opatření bylo v 2009 na provoz vybraných místních akčních skupin proplaceno 

celkem  82 mil. Kč (3 294 tis. EUR), kumulativně k 31. 12. 2009 pak bylo proplaceno 96 mil. Kč  

(3 631 tis. EUR). Nejvíce podporovaných akcí je zaměřeno na opatření k poskytování informací 

o místní rozvojové strategii a vzdělávání zaměstnanců, kteří se podílí na přípravě strategie. 
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Nejvíce finančních prostředků (cca 85 %) je určeno na mzdy zaměstnancům, technické vybavení 

a kancelářské potřeby. Indikativní cílová hodnota pro počet podpořených projektů  zaměřených 

na provoz místních akčních skupin (910 projektů za období) je jiţ překročena, v roce 2009 bylo 

podpořeno 1 027 projektů, kumulativní částka od začátku programového období činí 1 141 

projektů. 

 

Obrázek 30: Regionální rozloţení MAS podporovaných k 31. 12. 2009  

 

4.5.2 Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413) 

Realizace metodou zdola nahoru (bottom-up princip) poskytuje plnou podporu projektům 

místních ţadatelů. Metodou Leader lze vyuţít místní přírodní, lidský a kulturní potenciál a zvýšit 

jeho efektivnost. Dotace v rámci tohoto opatření je poskytována na projekty, které jsou v souladu 

se schváleným Strategickým plánem Leader Místní akční skupiny a s příslušnými podmínkami 

opatření PRV. Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií 

Místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Konečné schválení projektů provádí 

platební agentura, tj. Státní zemědělský intervenční fond. Finanční alokace na opatření IV.1.2 je 

148 mil. EUR, přičemţ téměř 80 % rozpočtu směřuje k naplnění cíle zlepšení kvality ţivota 

na venkově. 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 1 867 projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 1 051 mil. Kč (39 mil. EUR). Z nich bylo v roce 2009 

schváleno k podpoře  585 v částce 317 mil. Kč (12  mil. EUR) a realizováno a proplaceno 13 

projektů  s dotací  4 mil. Kč (163 tis. EUR). Ze ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 jich bylo 

v roce 2009 schváleno 474 v celkové částce dotace  250 mil. Kč. (9 303 tis. EUR) a zrealizováno 

117 projektů za 47 mil. Kč (1 816 tis. EUR). 
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V rámci opatření je plánováno podpořit prostřednictvím metody LEADER 7 000  

projektů. Celková dosaţená hodnota za období k 31. 12. 2009 činí 130 dokončených a 

proplacených projektů, coţ je v porovnání s cílem poměrně málo, nicméně vzhledem k termínům 

výběru MAS lze očekávat v příštích letech výraznější pokrok a naplnění cíle. Projekty podávané 

prostřednictvím MAS byly zaměřeny zejména na opatření osy III slouţící ke zlepšení kvality 

ţivota - celkem 112 projektů s hlavním opatřením z osy III. Nejvíce projektů bylo realizováno 

v opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby (85 proplacených ţádostí 

v částce 1 404 mil. EUR). Další projekty byly směrovány do Modernizace zemědělských 

podniků (13 projektů),  Investice do lesů a  Přidávání hodnoty zemědělským produktům.   
  

 

Přehled administrace podopatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

Tabulka 134: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - 

přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009  

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

(kód 411, 412 a 413) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  1 867 39 173 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  409 8 851 

Schválené ţádosti  585 11 810 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  873 18 358 

Podepsané Dohody  585 11 810 

Proplacené ţádosti  13 163 

Realizované projekty  13 163 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Tabulka 135: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - 

přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

(kód 411, 412 a 413) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  474 9 303 

Podepsané Dohody 474 9 303 

Proplacené ţádosti  122 1 906 

Realizované projekty  117 1 816 

Zdroj: IS SZIF 
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Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 

 

Tabulka 136: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - souhrn 

administrace  (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

(kód 411, 412 a 413) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  1 059 21 113 

Podepsané Dohody 1 059 21 113 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  873 18 358 

Proplacené ţádosti  135 2 069 

Realizované projekty   130 1 979 

Zdroj: IS SZIF 

 

4.5.3 Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce  (kód 421) 

Realizace projektů spolupráce umoţňuje významně posílit efektivnost osy IV Leader 

zaměřením na vyuţití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Dotace je poskytována 

na projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem 

povzbudit spolupráci mezi Místními akčními skupinami v rámci členských států a na území 

třetích zemí. Rozpočet na opatření činí na období 2007 – 2013  cca 18 mil. EUR. 

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 47 projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 160 mil. Kč (5 966 tis. EUR). Schváleno  bylo 17 projektů 

spolupráce s finančním poţadavkem 63 mil. Kč (2 341 tis. EUR), 29 ţádostí zůstává 

v administraci a bude schvalováno v roce 2010.  

Vzhledem k tomu, ţe projekty roce 2008 byly zaregistrovány v rámci pátého 

(podzimního) kola příjmu ţádostí, probíhal v roce 2009 schvalovací proces u 18 projektů. 

Schváleno bylo 11 projektů  a uzavřeny Dohody o poskytnutí dotace v celkové výši 38 mil. Kč 

(1 405 tis. EUR).   

V rámci opatření je plánováno podpořit 140 projektů spolupráce a dosáhnout hodnoty 

100 spolupracujících MAS. Dosud nebyl proplacen ţádný projekt spolupráce, nicméně vzhledem 

k termínu příjmu ţádostí a charakteru projektů lze předpokládat postupného dosaţení 

plánovaného cíle. Ze schválených projektů je patrné zaměření na společné akce při úpravách 

veřejného prostranství, pořízení vybavení pro spolky a zájmová sdruţení, realizaci studií 

týkajících se kulturního dědictví, případně budování naučných stezek situovaných v regionech 

spolupracujících MAS. 
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Přehled administrace opatření v roce 2009 (aktuální data k 31. 12. 2009) 
Tabulka 137: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009)  

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

 (kód 421) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  47 5 966 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  1 167 

Schválené ţádosti  17 2 341 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  29 3 458 

Podepsané Dohody  1
32

 169 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
Tabulka 138: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  

(kód 421) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  11 1 405 

Podepsané Dohody 11 1 405 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Celkový stav administrace opatření  k 31. 12. 2009  

Tabulka 139: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - souhrn administrace  

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  

(kód 421) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  28 3 746 

Podepsané Dohody 12
33

 1 574 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  29 3 458 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

                                                 
32

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 16 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace 

 
33

 Vzhledem k termínu schvalování žádostí o dotaci nebyly k  31. 12. 2009 dosud podepsány u 16 schválených 

projektů  Dohody o poskytnutí dotace 
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5 Implementace priorit v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a 

nových výzev Health Check  

Dodatečné finanční prostředky alokované v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy 

a Health Check (ERP/HC) budou v České republice vyuţity k dosaţení cílů vybraných čtyř 

nových výzev stanovených při revizi Společné zemědělské politiky (boj proti změně klimatu, 

podpora obnovitelných zdrojů energie, vodní hospodářství a restrukturalizace odvětví mléka 

a mléčných výrobků), a to posílením stávajících vybraných opatření, při jejichţ realizaci budou 

zmíněné nové výzvy nejlépe naplněny a navýšení financí přinese nejrychlejší dopad. Jedná se 

o opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121), I.1.3 Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům (123), I.1.4 Pozemkové úpravy (125), III.1.1. 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311) a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje (312).  

Nejvíce finančních prostředků je věnováno podpoře zmírňování dopadů klimatických 

změn (cca 35% z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC). Mezi podporované operace 

v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům se budou řadit projekty vedoucí ke zlepšení skladování statkových 

hnojiv, zvýšení energetické účinnosti (např. pouţití stavebních materiálů, které sniţují tepelné 

ztráty) a podpora mechanismů pro předcházení nepříznivým dopadům mimořádných 

klimatických událostí (např. instalace sítí zajišťujících ochranu proti škodám v důsledku 

krupobití). Dopadem těchto operací bude sníţení emisí skleníkových plynů. Projekty mohou 

rovněţ nepřímo přispívat ke sníţení znečištění vod.  

Významná část finančních prostředků bude určena na opatření přispívající 

k restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků - cca 30 % z dodatečného příspěvku 

EZFRV v rámci ERP/HC, a to v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Přidávání 

hodnoty zemědělským a potravinářským produktům formou podpory investic v souvislosti 

s produkcí, zpracováním a uváděním na trh mléka a mléčných výrobků.  

Vyuţívání obnovitelných zdrojů bude podpořeno v rámci opatření Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje investicemi do zpracování 

zemědělské či lesní biomasy na výrobu obnovitelné energie a investicemi do zařízení na výrobu 

obnovitelné energie z biomasy a z jiných obnovitelných zdrojů. Této prioritě je vyčleněno 19 % 

z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.  

Priorita vodní hospodářství bude podpořena v rámci opatření Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům a Pozemkové úpravy. Jedná se zejména o zlepšení 

účinnějšího vyuţívání vody podporou čistíren odpadních vod, které vznikají při zpracování a 

marketingu zemědělských a potravinářských produktů. V rámci opatření Pozemkové úpravy pak 

budou podporována vodohospodářská opatření slouţící ke zlepšení vodního reţimu v krajině 

s cílem retence vody v krajině, sníţení rizika eroze a povodní. Této prioritě je vyčleněno 16 % 

dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.  

V roce 2009 byly v rámci výše uvedených opatření schvalovány projekty zaměřené 

na vybrané operace. Aktuální stav schválených/podpořených projektů k 31. 12. 2009 a stanovené 

cíle pro dané operace uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 140: Postup implementace opatření naplňujících nové výzvy Health Check  

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) 

Druhy operací 

Počet 

schválených/ 

podpořených 

projektů  

Závazkovaná 

částka pro 

schválené 

projekty  

(tis. EUR)34 

Ukazatel výstupu - stanovený cíl 

Počet 

podpořených 

zemědělských 

podniků 

Celkový objem 

investic  

(v tis. EUR) 

Zlepšení skladování statkových hnojiv 57/0 4 911 85 23 470 

Zvýšení energetické účinnosti (např. 

pouţití stavebních materiálů, které 

sniţují tepelné ztráty) 

4/0 579 10 2 620 

Mechanismy pro předcházení 

nepříznivým dopadům mimořádných 

klimatických událostí  

4/0 1 038 40 4 690 

Podpora investic v souvislosti 

s produkcí mléka 
38/0 3 373 80 18 780 

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům (kód 123) 

Druhy operací 

Počet 

schválených/ 

podpořených 

projektů  

Závazkovaná 

částka pro 

schválené 

projekty 

(v tis. EUR) 

Ukazatel výstupu - stanovený cíl  

Počet 

podpořených 

podniků 

Celkový objem 

investic 

(v tis. EUR) 

Zvýšení energetické účinnosti (např. 

pouţití stavebních materiálů, které 

sniţují tepelné ztráty nebo vyuţití 

moderních energeticky úsporných 

technologií ke skladování zprac. zem. 

produktů) 

 0/0 0 10 8 490 

Čistírny odpadních vod vznikajících 

při zpracování zemědělských produktů 
 0/0 0 5 3 730 

Zlepšení zpracování a marketingu 

mléka a mléčných výrobků   
20/0 4 180 35 14 940 

I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) 

 Druhy operací 

Počet 

schválených/ 

podpořených 

projektů  

Závazkovaná 

částka pro 

schválené 

projekty 

(v tis. EUR) 

Ukazatel výstupu - stanovený cíl 

Počet podpořen. 

operací 

Celkový objem 

investic  

(v tis. EUR) 

Retence vody (i v záplavových 

oblastech) 
7/0 2 025 20 7 280 

                                                 
34

 Použitý kurz pro přepočet závazkované částky  je 25 CZK/EUR 
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III.1.1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) 

 Druhy operací 

Počet 

schválených/ 

podpořených 

projektů  

Závazkovaná 

částka pro 

schválené 

projekty 

(v tis. EUR) 

Ukazatel výstupu - stanovený cíl 

Počet příjemců 

podpory 

Celkový objem 

investic 

(v tis. EUR) 

Zpracování zemědělské/ lesní biomasy 

na výrobu obnovitelné energie 
 2/0 389 10 893 

Zařízení na výrobu obnovitelné 

energie z biomasy a z jiných 

obnovitelných zdrojů 

 7/0 4 718 4 9 467 

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) 

 Druhy operací 

Počet 

schválených/ 

podpořených 

projektů  

Závazkovaná 

částka pro 

schválené 

projekty 

(v tis. EUR) 

Ukazatel výstupu - stanovený cíl 

Počet podpořených  

mikropodniků 

Celkový objem 

investic 

(v tis. EUR) 

Zpracování zemědělské/lesní biomasy 

na výrobu obnovitelné energie 
 21/0 1 647 30 4 108 

Zařízení na výrobu obnovitelné 

energie z biomasy a z jiných 

obnovitelných zdrojů 

 4/0 2 235 4 6 252 
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6 Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR 

V souladu s finančním výhledem na období 2007 - 2013 a s interinstitucionální dohodou 

o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení přijala Rada zásadní právní akt k realizaci PRV 

(rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství 

pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013). Rozhodnutím Komise č. 2007/383/ES 

ze dne 1. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční 

rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. 1. 2007 

do 31. 12. 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K (2007) 2274) byla 

stanovena celková částka pro rozvoj venkova na období 2007 - 2013 pro Českou republiku 

ve výši 2,82 mld. EUR. 

 Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/545/ES ze dne 7. července 2009, kterým se  

stanoví roční rozdělení částky podle jednotlivých členských států uvedené v článku 69 odst. 2a 

nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 týkající ho se podpory pro rozvoje venkova a kterým se mění 

rozhodnutí Komise 2006/636/ES byly navýšeny částky z EZFRV pro Českou republiku 

o 21 mil.  EUR pro rok 2009 a 14,7 mil EUR pro rok 2010. 

Na základě rozhodnutí Komise  č. 2009/444/ES ze dne 10. června 2009, kterým se 

členským státům přidělují pro období 2009 aţ 2010 částky vyplývající z modulace podle článků 

7 a 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2006 byla České republice přidělena částka 6,3 mil. EUR.  

Společně s částkou ze státního rozpočtu tak činí celková alokace na PRV na programové 

období 3 670 mil. EUR.  

Alokace pro rok 2009 z EZFRV je  stanovena ve výši  409 mil. EUR, z toho rozpočet 

na nové výzvy činí 21 mil. EUR. 

 

Tabulka 141: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013  

Osa 

Veřejné zdroje 

Celkem veřejné 

(tis. EUR) 

podíl 

spolufinancování 

z EZFRV 

EZFRV  

(tis. EUR) 

Osa I 858 401 75% 643 801 

Osa II celkem 1 945 739 80% 1 554 160 

regiony v cíli konvergence 1 936 013 80% 1 548 810 

regiony v cíli konkurenceschopnost 9 726 55% 5 349 

Osa III 645 914 75% 484 435 

Osa IV 201 995 80% 161 596 

Technická pomoc 18 019 75% 13 514 

Celkem 3 670 068 78% 2 857 506 

 

 
 

 

 
 

 



102 

 

 
 

 

Tabulka 142: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření  (celkové 

veřejné výdaje) – cíl konvergence 

osa/ opatření název opatření/podopatření 

platby  

v roce 2009 

(EUR) 

kumulativní 

platby 2007 -

2009 (EUR) 

111 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  1 099 037 1 282 713 

112 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  11 905 598 24 182 672 

113 I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  3 248 024 5 308 374 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
2 323 521 4 383 871 

114 I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  1 298 847 1 323 103 

121 I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků  45 890 374 59 897 874 

122 I.1.2.1 Lesnická technika  3 035 496 6 363 544 

123 

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven                               

12 534 191 16 079 662 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům 

124 

I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, 

postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství  
0 0 

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, 

postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství  

125 
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura 

18 651 658 20 675 714 
I.1.4 Pozemkové úpravy  

142 I.2.1 Seskupení producentů  2 832 770 4 885 141 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  2 832 770 4 885 141 

OSA I celkem      100 495 994     139 998 797 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  5 156 291 9 269 012 

211 
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované 

v horských oblastech  
25 952 109 140 934 002 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  2 617  17 086 

212 
II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných 

oblastech  
     23 113 181     120 255 232 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  0  0 

213 
II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové 

směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) ) 
           36 991     746 460 

214 II.1.3 Agroenvironmentální opatření     158 268 058     281 739 085 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  104 055 060  184 782 740 

221 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy         2 604 629     6 167 242 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
567 210  2 436 460 

224 II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích                4 792     4 792 

225 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby   - - 

226 
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 

zavádění preventivních opatření 
       1 296 666     1 489 772 

227 II.2.4 Neproduktivní investice v lesích           507 934     533 707 

OSA II celkem      211 784 360     551 870 290 

z toho přechodové výdaje   105 624 887 187 236 286 
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dle NK (ES) č. 1320/2006    

osa/ opatření název opatření/podopatření 

platby 

v roce 2009 

(EUR) 

kumulativní 

platby 2007 -

2009 (EUR) 

311 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy       18 055 118     19 428 946 

312 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje         7 351 646     8 112 693 

313 III.1.3 Podpora cestovního ruchu         2 740 991     3 044 376 

321 III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby         7 595 543     9 676 766 

322 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic       26 322 558     39 419 718 

323 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova        2 809 284     3 445 057 

331 III.3.1 Vzdělávání a informace           670 807     712 697 

OSA III celkem        65 545 946     83 840 252 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
            0                  0 

411 IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie           284 708     284 708 

413 IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie       1 784 269     1 784 269 

421 IV.2.1 Provádění projektů spolupráce                      -       
 

431 IV.1.1 Místní akční skupina         3 293 737     3 631 039 

OSA IV celkem          5 362 715     5 700 016 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
0 0 

Technická pomoc 

V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a 

kontrola v rámci Programu           824 072     1 077 531 

V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
0 0 

Program celkem   384 013 087 782 486 887 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
110 781 178 196 505 298 
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Tabulka 143: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření  (celkové 

veřejné výdaje) – celkem 

osa/ opatření název opatření/podopatření 

platby  

v roce 2009 

(EUR) 

kumulativní 

platby 2007 -

2009 (EUR) 

111 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  1 099 037 1 282 713 

112 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  11 905 598 24 182 672 

113 I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  3 248 024 5 308 374 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
2 323 521 4 383 871 

114 I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  1 298 847 1 323 103 

121 I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků  45 890 374 59 897 874 

122 I.1.2.1 Lesnická technika  3 035 496 6 363 544 

123 

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven                               

12 534 191 16 079 662 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a 

potravinářským produktům 

124 

I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, 

postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství  
0 0 

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, 

postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství  

125 
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura 

18 651 658 20 675 714 
I.1.4 Pozemkové úpravy  

142 I.2.1 Seskupení producentů  2 832 770 4 885 141 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  2 832 770 4 885 141 

OSA I celkem      100 495 994     139 998 797 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  5 156 291 9 269 012 

211 
II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované 

v horských oblastech  
25 952 109 140 934 002 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  2 617  17 086 

212 
II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných 

oblastech  
     23 113 181     120 255 232 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  0  0 

213 
II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové 

směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) ) 
           36 991     746 460 

214 II.1.3 Agroenvironmentální opatření  158 364 386 281 941 397 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006    
  104 055 060  184 782 740 

221 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy         2 604 629     6 167 242 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
567 210  2 436 460 

224 II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích                4 792     4 792 

225 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby   - - 

226 
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 

zavádění preventivních opatření 
       1 296 666     1 489 772 

227 II.2.4 Neproduktivní investice v lesích           507 934     533 707 

OSA II celkem   211 880 688 552 072 602 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
105 624 887 187 236 286 
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osa/ opatření název opatření/podopatření 

platby 

v roce 2009 

(EUR) 

kumulativní 

platby 2007 -

2009 (EUR) 

311 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy       18 055 118     19 428 946 

312 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje         7 351 646     8 112 693 

313 III.1.3 Podpora cestovního ruchu         2 740 991     3 044 376 

321 III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby         7 595 543     9 676 766 

322 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic       26 322 558     39 419 718 

323 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova        2 809 284     3 445 057 

331 III.3.1 Vzdělávání a informace           670 807     712 697 

OSA III celkem        65 545 946     83 840 252 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
            0                  0 

411 IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie           284 708     284 708 

413 IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie       1 784 269     1 784 269 

421 IV.2.1 Provádění projektů spolupráce                      -       
 

431 IV.1.1 Místní akční skupina         3 293 737     3 631 039 

OSA IV celkem          5 362 715     5 700 016 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
0 0 

Technická pomoc 

V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a 

kontrola v rámci Programu           824 072     1 077 531 

V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov 

z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
0 0 

Program celkem   384 109 415 782 689 199 

 z toho přechodové výdaje 

dle NK (ES) č. 1320/2006      
110 781 178 196 505 298 

 

 

Celková platba nárokovaná z EZFRV platební agenturou SZIF v rámci čtyř výkazů 

pokrývajících období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 činila za rok 2009 301 164 tis. EUR, 

kumulativně za období 2007-2009 činily celkové nároky na platby z EZFRV 623 917 tis. EUR
35

. 

Shrnutí finančního provádění programu podle jednotlivých kódů opatření je rovněţ obsaţeno 

v příloze 1 monitorovací tabulky list G5 a dále v příloze 3 „Financial Implementation report 

2009“, která je sestavena na základě výkazů plateb prostřednictvím systému SFC 2007.
36

  Částky 

vyplacených veřejných prostředků uváděných v dílčích tabulkách VZ některých opatření 

zejména osy II se v některých případech liší od hodnost vykazovaných platební agenturou. Tato 

skutečnost je způsobena chybným výkazem platební agentury u celkových částek vyplacených 

financí, způsobeným posuny v administraci, které budou účetně opraveny v roce 2010. Částky 

vykazované ve výroční zprávě za rok 2009 vycházejí ze skutečně nárokovaných plateb ze zdrojů 

EZFRV. 

 

                                                 
35

 RDIS  Financial implementation report 2009 
36

 Finanční údaje vykazované za nároková opatření Osy II, které jsou uvedeny v dílčích tabulkách pro implementaci 

jednotlivých opatření a v monitorovacích tabulkách, nezohledňuje účetní opravy platební agentury, které 

monitorovací systém neeviduje.  
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7 Souhrn probíhajících hodnotících akcí  

7.1 Úvod 

Pro zajištění průběţného hodnocení v roce 2009 - 2013, a to včetně zpracování zprávy 

o střednědobém hodnocení byla v dubnu 2009 vypsána veřejná zakázka  „Průběţné hodnocení 

PRV ČR na období 2007 - 2013. Po podání nabídek 6 firem  (ČZU Praha, DHV ČR, Navreme 

Boheme, s.r.o, Deloitte Advisory s.r.o, CWE, a.s., Evasco s.r.o.) proběhla jednání komise 

pro otevírání obálek a hodnotící komise. Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí a jejího 

doporučení bylo vydáno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (sdruţení DHV, 

spol. s.r.o. a Tima Liberec, s.r.o). Výstupem práce hodnotitele bude předběţná zpráva 

o hodnocení, dílčí průběţné zprávy v průběhu hodnocení, které budou zahrnovat období 2007 - 

2013 a zpráva pro střednědobé hodnocení. Smlouva s hodnotitelem byla podepsána dne 

18. 12. 2009.  

7.2 Systém zavedený pro průběžné hodnocení  

Na základě smlouvy uzavřené s hodnotitelem bude v roce 2010 zpracována předběţná 

zpráva o hodnocení, dále pak průběţné zprávy o hodnocení PRV pokrývající období 2007 - 2013 

a zpráva o střednědobém hodnocení (rok 2010). Struktura zpráv se bude řídit metodickým 

pokynem B Společného rámce pro monitoring a hodnocení. Předběţná zpráva bude obsahovat 

zejména analýzu výchozího stavu pro PRV, zpracování intervenční logiky pro jednotlivá 

opatření, stanovení ukazatelů a poţadavků na informace či dílčí studie umoţňující posoudit 

efektivitu, účinnost a vhodnost opatření/programu, návrh metodiky na zodpovídání hodnotících 

otázek. Průběţné zprávy pak budou obsahovat zejména analýzu dostupných informací, 

kvantifikaci vybraných ukazatelů, dílčí odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy 

pro jednotlivá opatření i program jako celek. Vzhledem k termínu podpisu smlouvy 

s hodnotitelem je předloţení předběţné zprávy plánováno na únor 2010, průběţné zprávy pak 

budou odevzdány v termínech 15. 4. 2010 a 15. 10. 2010. 

Zpráva o střednědobém hodnocení bude zahrnovat posouzení efektivity a účinnosti 

programu, posouzení opatření z hlediska jejich rovnováhy v programu, posouzení míry dosaţení 

cílů stanovených ve strategickém dokumentu závěry a doporučení pro případné úpravy 

programu. Kromě hodnotících zpráv bude hodnotitel předkládat měsíční zprávy o realizovaných 

činnostech, aby bylo moţné sledovat průběh hodnocení.   

7.3 Prováděné hodnotící činnosti (pokračující i dokončené) 

V roce 2009 bylo průběţné vyhodnocení implementace PRV prozatímně prováděno 

odborem řídící orgán PRV ve spolupráci s odbory environmentálních a venkovských podpor a 

externími experty. Hodnoceny byly jednotlivé výzvy pro příjem ţádostí, o dotaci u projektových 

opatření a dále externě zajištěn sběr dat pro výsledkové indikátory. Před vyhlášením nových 

výzev pro jednotlivá opatření byl vyhodnocen příjem ţádostí v předchozím kole z hlediska 

zájmu ţadatelů, struktury ţadatelů, pro schválné projekty byla vyhodnocena účinnost 

preferenčních kritérií, a tam kde bylo relevantní i  zpracována analýza četnosti způsobilých 

výdajů. Výsledky vyhodnocení jednotlivých kol slouţily jako podklady pro jednání pracovních 

skupin monitorovacího výboru, v rámci kterých kterých byly projednávány aktualizace 

podmínek pro poskytování dotací (blíţe viz kapitola  8.2). U nárokových opatření byla zejména 

zajišťována data pro monitoring stavu biodiverzity, tak aby mohla být vyhodnocena účinnost  

opatření  na ţivotní prostředí.  
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7.4 Sběr dat  

Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu probíhá na několika úrovních. Indikátory 

výstupů jsou definovány v ţádostech o dotaci a ţádostech o proplacení. Údaje vyplňují příjemci 

dotace před zahájením realizace projektu (v ţádostech o dotaci) a po jeho ukončení ( v ţádostech 

o proplacení) a jsou průběţně vkládány do informačního systému SAP SZIF pro administraci a 

sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umoţňuje generovat podklady 

pro závazné monitorovací tabulky výstupů  stanovené EK, které jsou nedílnou součástí výroční 

zprávy. Monitorovací tabulky výstupů tvoří přílohu 1  výroční zprávy.  

Data pro zajištění následujících indikátorů výsledků: R1 - Počet účastníků, kteří úspěšně 

zakončili vzdělávací aktivitu ve vztahu k zemědělství a/nebo lesnictví, R3 - Počet podniků, které 

zavádějí nové produkty a /nebo technologie, R6 -  Plocha  zemědělské půdy  obhospodařovaná 

způsobem, který přispívá k zachování biodiverzity, kvalitě vod, zmírnění klimatických změn, 

kvalitě půdy, vyvarování se  opouštění půdy, R10 - Populace venkovských oblastí vyuţívající 

zkvalitněné sluţby, R11 - Zvýšení přístupu k internetu ve venkovských oblastech a R12 -  Počet 

účastníků, kteří úspěšně ukončili vzdělávací aktivitu v rámci osy 3  pro jednotlivá  opatření PRV 

jsou rovněţ získávána z formulářů ţádostí o dotaci a ţádostí o proplacení a v případě nárokových 

opatření také z registru půdy LPIS. 

Data pro indikátory výsledku R2 - Hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích, 

R7 - Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích,  R8 - Hrubý počet 

vytvořených pracovních míst a  R9 - Dodatečný počet turistických návštěv pro rok 2009 jsou 

sbírána externím subjektem vybraným na základě výběrového řízení pro výběrový vzorek 

ţadatelů a dopočtena pro základní soubor ţadatelů. Výsledky šetření jsou  zpracovány jako 

příloha výroční zprávy ve formě monitorovacích tabulek výsledku.  

V rámci průběţného hodnocení opatření osy II probíhá sběr dat (monitoring) 

pro vyhodnocení vlivu Agroenvironmentálního opatření na biodiverzitu. Sběr dat probíhá od 

roku 2007 a je zaměřen na monitoring botanický, ornitologický a entomologický ve vybraných 

titulech Agroenvironmentálního opatření. Dále v rámci Agroenvironmentálního opatření od roku 

2007 probíhá pravidelný monitoring biodiverzity vinic začleněných do integrované produkce a 

ekologického zemědělství.  

Z monitoringu zpracovaného firmou Via service, s.r.o., jehoţ cílem je zhodnocení vlivů 

jednotlivých opatření na biodiverzitu vybraných oblastí ČR, je zřejmé, ţe díky 

agroenvironmentálním opatřením dochází k setrvalému růstu druhové biodiverzity rostlin 

na sledovaných půdních blocích. V případě rostlin jsou to převáţně ty druhy, které na komerčně 

obhospodařovaných lučních porostech bývají agrotechnickými postupy potlačovány. Vliv 

jednotlivých opatření lze jen obtíţně odseparovat, neboť aţ na výjimky se opatření na 

konkrétních půdních blocích nevyskytují samostatně. Z výsledků lze ovšem vysledovat 

jednoznačný silný pozitivní vliv titulu B1. Podobně jako u vyšších rostlin je potvrzen růst počtu 

hmyzích druhů na sledovaných půdních blocích. Vzestupné trendy v počtech druhů naopak 

doprovázejí opačné trendy v hodnotách standardizované diverzity (evenness). Tato skutečnost je 

zřejmě odrazem procesu, kdy na jedné straně přibývá nových druhů, které však zatím pokrývají 

jen malé plochy a tím dochází k poklesu hodnot diverzity. Podobně jako z botanického lze 

i z monitoringu entomologického vysledovat odlišné vlivy jednotlivých agroenvironmentálních 

opatření na biologickou diverzitu.  

Vzhledem k nastavení některých titulů agroenvironmentálních opatření, které jsou 

zacílené na udrţení a zvýšení populace druhů chřástala polního a bahňáků, byl prováděn 

ornitologický monitoring na půdních blocích pro tyto druhy ptáků. Titul zacílený na hnízdiště 
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chřástala polního vykazuje vysokou míru úspěšnosti. Je situován do adekvátních území, 

realizován odpovídajícím způsobem a jeho důsledkem je setrvalá přítomnost tohoto ptačího 

druhu na podporovaných půdních blocích.  

Další z monitoringů, který probíhal v roce 2009 na podporovaných půdních blocích, byl 

monitoring biologické rozmanitosti vinic a sadů v různých reţimech produkce (konvenční, 

integrovaná a ekologická). Tento monitoring pro Ministerstvo zemědělství zpracoval Biocont 

Laboratory, spol. s r.o. Studie měla za úkol vedle diverzity rostlin pozorovat také diverzitu 

vybraných skupin ţivočichů. V průzkumu byly monitorovány vyšší rostliny, denní motýli 

a vřetenušky, brouci čeledi střevlíkovití, půdní edafon. Ze studie je moţné odvodit závěr, ţe 

ekologické a integrované vinice a sady mohou hostit vyšší počet druhů neţ vinice konvenční, 

pozitivní ani negativní vliv nebyl zjištěn jen u průzkumu zaměřeného na ţíţaly na vinicích 

a jednoznačně pozitivní vliv nelze prozatím prokázat ani u půdních bezobratlých.  

Kontinuálně je rovněţ sledován a vyhodnocován Českou společností ornitologickou stav 

ptačích populací pro další vyuţití k hodnocení vlivu opatření PRV na biodiverzitu. Vývoj 

indikátoru a jeho číselné hodnoty v jednotlivých letech 2000 – 2009 jsou znázorněny v níţe 

uvedené tabulce  a grafu. 

 

Tabulka 144: Číselné hodnoty indikátoru „Vývoj populací  ptáků v zemědělské krajině (IPZK)“ 

vypočtené na základě dat z let 1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IPZK 2009 (%) 100,0 107,9 107,8 99,6 126,2 100,0 88,4 85,7 105,5 95,1 

Zdroj: ČSO, listopad 2009 

 

Graf 31: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2009 (IPZK) (výchozím 

rokem je rok 2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%). 

 
Zdroj: ČSO, listopad 2009 

 

Za sledované období 2000 – 2009 vykazuje křivka přes výkyvy v letech 2004 a 2008 

celkově mírně sestupný trend (sklon proloţené regresní přímky je -1,40). Tato skutečnost 

odpovídá trendům jednotlivým druhů, které indikátor tvoří: 11 druhů dlouhodobě ubývá, 3 druhy 

vykazují stabilní početnost a jen 5 druhů mírně přibývá. Trend jednoho druhu je nejistý. 
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Další data (včetně zdrojů a systému sběru) nezbytná pro vyhodnocení PRV budou 

definována hodnotitelem v rámci předběţné zprávy o hodnocení.  

7.5 Vytváření sítí osob zapojených do hodnocení 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v roce 2009 ještě nebyly vybrán externí hodnotitel,  nedošlo 

k vytvoření sítě osob zapojených do hodnocení na národní úrovni. Nicméně zástupci řídícího 

orgánu se pravidelně účastní jednání expertního výboru pro hodnocení na úrovni EU. Struktura 

potenciální sítě pro hodnocení na úrovni ČR bude závislá na nastavení organizace hodnocení a 

sloţení hodnotitelského týmu.  

7.6 Zjištěné obtíže a potřeba další práce 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe hlavní hodnotící aktivity budou prováděny v roce 2010 a 

dalších, nebyly v roce 2009 indikovány zásadní obtíţe při hodnocení.  

 

8 Kroky přijaté Řídícím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění 

kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova   

8.1 Popis celkové zodpovědnosti za řízení  a kontrolu PRV  

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byl v České republice určen řídící orgán, 

který je zodpovědný za účinné a správné řízení a provádění PRV. Řídícím orgánem je 

Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci ministerstva zemědělství se na implementaci opatření 

PRV podílí zejména odbor řídící orgán PRV, odbor environmentálních podpor PRV a odbor 

venkovských podpor spolu s odbornými útvary. 

Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond jako platební agentura 

akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 

o financování společné zemědělské politiky. Platební agentura (PA) provádí administraci a 

kontrolu ţádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje také platby všech opatření PRV. 

V České republice je k tomuto účelu vyuţito stávající struktury Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF), právnické osoby vzniklé na základě zákona č. 256/2000 Sb., 

o Státním zemědělském intervenčním fondu. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 

byla rozhodnutím náměstka ministra financí podle článku 1, odstavce 3 nařízení Komise (ES) 

č. 885/2006 udělena dne 10. 10. 2007 akreditace pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského fondu 

pro rozvoj venkova. 

Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, 

Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem. Olomouci a Opavě) a centrální 

pracoviště v Praze.  

Kaţdý program pro rozvoj venkova by měl být náleţitě monitorován monitorovacím 

výborem. Z tohoto důvodu a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 byl zřízen 

Monitorovací výbor PRV (dále MV PRV). Jeho hlavním úkolem je dohlíţet na řádnou 

implementaci Programu rozvoje venkova. MV PRV proto zejména sleduje naplňování cílů 

stanovených v programovém dokumentu, schvaluje preferenční kritéria a způsobilé výdaje pro 

jednotlivá opatření PRV, projednává a schvaluje výroční zprávy a úpravy programového 

dokumentu. 
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Statut MV PRV byl schválen ministrem zemědělství dne 8. 12. 2006  a Jednací řád MV 

PRV projednal a schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 5. června 2007.  V roce 2009 

byl Statut MV PRV aktualizován z důvodu rozšíření počtu členů o zástupce MZe a Národní sítě 

MAS o.p.s (poslední verze byla schválena 6.dubna 2009), k úpravě Jednacího řádu došlo pouze 

z formálního hlediska – změna názvu MV PRV. MV PRV  má v současné době celkem 38 členů  

a jsou v něm zastoupeny jak vládní, tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních 

organizací je významné zastoupení hlavně zemědělských organizací a dále také zástupců 

jednotlivých krajů a samospráv. Přehled jednání Monitorovacího výboru shrnuje následující 

tabulka. 

Tabulka 145: Přehled jednání Monitorovacího výboru PRV v roce 2009 

Termín jednání Obsah jednání 

7. dubna 

(5. zasedání MV PRV) 

 Projednání a schválení změn podmínek (výběrová kriteria, způsobilé 

výdaje) pro poskytování dotace pro opatření I.1.3  Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1 Další odborné 

vzdělávání a informační činnost, III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

 Projednání a schválení  moţného zařazení  opatření II.1.4 Podpora 

dobrých ţivotních podmínek hospodářských zvířat do PRV včetně  

podmínek pro poskytování dotace 

 Informace o způsobilosti/nezpůsobilosti DPH 

 Informace o připravovaných změnách PRV  

 Informace o přípravě průběţného a střednědobého hodnocení PRV, VZ 

za rok 2008 a Celostátní síti pro venkov  

5. června – 16. června 

per rollam 

Procedura per rollam ke schválení  výroční zprávy o implementaci PRV 

za rok 2008 k  předloţení evropské  Komisi 

3. července 

(6. zasedání MV PRV) 

 Projednání a schválení změn PRV v souvislosti s navýšením rozpočtu 

PRV v rámci plánu evropské hospodářské obnovy a rozhodnutí o vyuţití 

finančních prostředků v PRV. 

 Hlasování o procentickém rozdělení finančních prostředků mezi 

opatření navrţená pracovními skupinami MV PRV 

13. srpna – 27. srpna 

per rollam 

Schválení  změn podmínek pro poskytnutí dotace pro opatření: 

                I.1.2 Investice do lesů 

                III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby 

                III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

                III.3.1 Vzdělávání a informace 

12. listopadu 

(7. zasedání MV PRV) 

 Prezentace aktuální informace o projednávání změn PRV v souvislosti s  

plánem evropské hospodářské obnovy. 

 Informování o stavu implementace PRV a plnění stanovených cílů 

 Projednání a schválení nového opatření „Platby na podporu dobrých 

ţivotních podmínek zvířat“ 

 Prezentace a schválení změn podmínek opatření pro 9. kolo příjmu 

ţádostí „ I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.3.2 Zahájení 

činnosti mladých zemědělců, II.2.4  Obnova lesního potenciálu po 

kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, III.1.1 Diverzifikace 

činností nezemědělské povahy, III.1.2 Podpora zakládání podniků a 

jejich rozvoje  

 Prezentace aktualizovaných nařízení vlády k nárokovým opatřením osy 

II 

 Informování o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků z osy V 

Technická pomoc a rámcový plán aktivit na rok 2010 

 Informování o výběru hodnotitele a nastavení systému hodnocení PRV 
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8.2 Zajištění kvality a účinnosti provádění PRV v roce  2009  

K zajištění výběru kvalitních projektů, které budou nejlépe naplňovat cíle stanovené 

v programovém dokumentu jsou v prováděcích předpisech pro projektová opatření stanovena 

preferenční kritéria. Na základě zkušeností z administrace dosud proběhlých kol, potřeby 

zjednodušení některých postupů, přesnějšího vydefinování podmínek či přizpůsobení  stávající 

ekonomické situaci byly navrţeny úpravy Pravidel pro ţadatele. Úpravy Pravidel vyplývají 

z projednání dotčených opatření v rámci pracovních skupin MV PRV, sloţených ze zástupců 

vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF. Návazně byly veškeré 

návrhy pracovních skupin projednány a schváleny Monitorovacím výborem PRV a předloţeny 

ke schválení ministru zemědělství.   

8.2.1 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí o dotaci 

 Ze zásadních změn, které byly navrţeny  pro 7. kolo je moţné uvést doplnění Obecné 

části Pravidel o systém přechodných ustanovení, který umoţní aplikovat novou úpravu 

konkrétních ustanovení plošně i pro jiţ administrované ţádosti, a to od data účinnosti 

aktualizovaných Pravidel. Přechodná ustanovení se budou týkat pouze procesních postupů, nelze 

je vyuţít např. pro podmínky hodnocení a výběru projektů, a budou aplikována pouze v případě 

zjednodušení postupu či zmírnění podmínek, tzn. pouze pro úpravy příznivější k ţadatelům. 

Cílem tohoto pro projektová opatření nového kroku je umoţnit v době realizace projektů stejný 

přístup k ţadatelům, kteří podali projekt v v různých kolech příjmu ţádosti, pokud jde o procesní 

postupy a lhůty. Úprava, která by měla přispět ke zmírnění administrativní zátěţe, je 

zjednodušení postupů zadávacího řízení, zvláště pokud jde o velmi malé zakázky.  

Další navrhované změny spočívají např. v moţnosti podání ţádosti v elektronické podobě 

(u vybraných opatření), do jednotlivých podmínek bylo zakotveno jiţ dříve schválené 

prodlouţení lhůty pro předloţení Ţádosti z 18-ti na 24 měsíců. K podstatnému sníţení 

administrativní zátěţe ţadatelů přispěje napojení systému SZIF na některé externí registry 

(ţivnostenský a obchodní rejstřík a evidence zemědělských podnikatelů), jelikoţ ţadatelé 

nebudou muset na RO SZIF předkládat výpisy ve formě příloh. 

 Pokud jde o změny v jednotlivých opatřeních, dochází zejména k následujícím úpravám: 

V opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům bylo 

nutné zamezit moţnosti dvojího financování jednak s národními podporami (z PRV budou 

nadále podporováni pouze ţadatelé splňující definici mikro, malého a středního podniku), dále 

s dotacemi v rámci společných organizací trhů pro víno (z PRV byly vyloučeny konkrétní 

investice v sektoru vína) a pro ovoce a zeleninu (z PRV byly vyloučeny producentské organizace 

jako příjemci). Další významnou změnou v tomto opatření bylo přehodnocení preferenčních 

kritérií tak, aby byly bodově odlišeny jednotlivé skupiny ţadatelů – zpracovatelé, výrobci krmiv 

a nově i zemědělci, kteří hodlají diverzifikovat svou činnost směrem ke zpracování potravin. 

V souvislosti se změnou preferenčních kritérií byly na ţádost členů Monitorovacího výboru a 

ve spolupráci s odborným útvarem MZe zpřísněny podmínky pro získání bodového ohodnocení 

za produkci biopotravin, či biokrmiv. Pro bonifikaci musí ţadatel po 3 roky od vyplacení dotace 

dosahovat stanoveného minimálního podílu bioprodukce. S ohledem na zkušenosti z předchozích 

kol příjmu ţádostí byly v podopatření I.1.3.2 upraveny limity způsobilých výdajů vymezující 

podíl výdajů na spolupráci a investičních výdajů. Pro projekty nad 10 mil. Kč byl nahrazen 

procentický podíl minimální částkou tak, aby výdaje na spolupráci více odpovídaly reálným 

částkám vynakládaným na vývoj inovativních technologií. V rámci úpravy znění Pravidel byla 
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ze strany ÚZEI provedena analýza a následně aktualizace metodiky výpočtu finančního zdraví 

podniku, která nyní lépe koresponduje s aktuální ekonomickou situací v potravinářském sektoru. 

S výše uvedenými změnami Pravidel souvisí i formální úpravy, jako jsou dopřesnění definic 

některých způsobilých výdajů, změna příloh Pravidel (např. formuláře prokazující splnění 

preferenčních kritérií), či další formální úpravy textu, které usnadní orientaci ţadatelů. 

V opatření I.1.4 Pozemkové úpravy byl vzhledem k velkému rozdílu mezi poţadovanými 

a alokovanými finančními prostředky nastaven limit pro ţadatele – pozemkové úřady, a to ve 

výši 25 mil Kč vztaţený na jednoho ţadatele v rámci daného kola příjmu.   

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost bylo formálně rozděleno 

na dva záměry (vzdělávací akce do a nad 20 účastníků). Významným zjednodušením 

administrace je přerozdělení jednotlivých výdajů způsobilých ke spolufinancování do skupin – 

kódů způsobilých výdajů, které odpovídají předmětu zakázky v rámci zadávacího řízení. V rámci 

opatření I.3.1 bylo moţné poprvé podat Ţádosti o dotaci i v elektronické podobě. 

Ze zkušeností z administrace opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

vyplynula nutnost úpravy Pravidel týkající se předkládání povinných příloh při kontinuálním 

podávání ţádosti o dotaci. Jedná se o umoţnění nahradit daňové přiznání čestným prohlášením, 

v období, kdy ţadatel nemá daňové přiznání ještě k dispozici, tzn. na počátku roku. Formální 

úpravou je pak upřesnění termínu, od kterého je ţadateli stanoveno období, v němţ bude dotace 

poskytována, a to od roku podání první ţádosti o proplacení. 

Hlavní změnou v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu je rozšíření způsobilých 

výdajů o hippostanice a zrušení limitů některých způsobilých výdajů (limit na sportovní zařízení 

a limit na kilometr stezky). Z dalších změn je třeba zmínit rozšíření definice podnikatele s kratší 

neţ 2letou historií v cestovním ruchu i na podnikatele, který jiţ podnikal, ale před alespoň 7 lety 

činnost ukončil či přerušil. V případě budování stezek jiţ ţadatelé nemusí prokazovat vlastnické 

či nájemní vztahy k nemovitostem, ale postačuje souhlas vlastníků. V návaznosti na opatření 

spuštěná v 6. kole příjmu ţádostí bylo zařazeno nové preferenční kritérium zvýhodňující 

projekty, které uplatňují stavební výdaje a zároveň nevyjímají další půdu ze zemědělského 

půdního fondu. Součástí Pravidel se stala také metodika pro posuzování preferenčního kritéria 

zvýhodňujícího obnovu stávajících staveb (metodika byla dosud zveřejněna pouze na 

internetových stránkách). Dále byly v opatření výrazně zmírněny sankce za nepředloţené přílohy 

k Ţádosti o proplacení. V návaznosti na nový kalendářní rok byly aktualizovány údaje typu míra 

nezaměstnanosti či počet obyvatel v obcích.  

V opatření IV.1.1 Místní akční skupina byly provedeny drobné formální změny tak, aby 

bylo na jedné straně zamezeno nejednoznačnosti ve výkladu Pravidel a na druhé straně 

usnadněna realizace tohoto opatření Místními akčními skupinami. 

V opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie byla provedena aktualizace 

obecných podmínek tak, aby byly sladěny s ostatními projektovými opatřeními Programu 

rozvoje venkova. Přílohy Pravidel, které se týkají jiţ konkrétních projektů, byly přesunuty 

do Samostatné přílohy 9 Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina. Toto uspořádání bude 

pro konečné ţadatele přehlednější, protoţe bude mít všechny potřebné informace dostupné 

v jednom dokumentu. 

V opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  byly na základě jednání pracovní 

skupiny Leader upraveny kódy způsobilých výdajů a upřesněno znění některých preferenčních 

kritérií, jejichţ předcházející formulace nebyla jednoznačná.  
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Změny v  opatření V.1 Technická pomoc a V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě 

pro venkov se týkaly zejména doplnění konkrétních postupů pro zadávací řízení  a vyloučení 

DPH ze způsobilých výdajů. Území, kde můţe být poskytnuta podpora, bylo rozšířeno na celé 

území EU oproti původnímu vymezení pouze na území České republiky.  

8.2.2 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 8. kolo příjmu žádostí o dotaci 

Ze zásadních změn, které byly schváleny pro 8. kolo  lze uvést moţnost podání ţádosti 

v elektronické podobě (v návaznosti na pilotní elektronické podávání u opatření I.3.1 Další 

odborné vzdělávání a informační činnost v 7. kole příjmu ţádostí). V této souvislosti bylo 

ve všech příslušných opatřeních navrhováno nové preferenční kritérium zvýhodňující 

elektronické podání ţádosti. 

V návaznosti na schválení Českého přechodného rámce (rozhodnutí Komise N 236/2009 

ze dne 7. 5. 2009), který vychází ze Sdělení Komise – Dočasný rámec Společenství pro opatření 

státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize, a který 

zahrnuje i podpory poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova, bylo u opatření 

administrovaných v reţimu de minimis (opatření I.1.2 Investice do lesů, opatření III.2.2 Ochrana 

a rozvoj kulturního dědictví venkova a opatření III.3.1 Vzdělávání a informace) navrţeno 

zvýšení maximální částky dotace na 500 000 EUR za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe od 6. kola příjmu ţádostí (únor 2009) není pro obce a 

svazky obcí způsobilým výdajem DPH, byla ve všech dotčených Pravidlech pro ţadatele 

zakotvena definice nezpůsobilosti DPH v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005.  

  Pokud jde o další podstatné změny v jednotlivých opatřeních, došlo zejména 

k následujícím úpravám: 

V opatření I.1.2 Investice do lesů byl kromě výše uvedených společných změn zúţen 

rozsah způsobilých výdajů u podopatření I.1.2.1 Lesnická technika, a to vynětím harvestorů a 

harvestorových uzlů z důvodu nasycenosti trhu těmito zařízeními. Dále byly stanoveny 

minimální způsobilé výdaje na projekt ve výši 10 000 Kč. V tomto podopatření byla dále 

provedena výraznější diferenciace preferenčního kritéria hodnotícího závislost velikosti investice 

na velikosti obhospodařovaného lesního majetku s cílem zvýšit jeho selektivní schopnost. 

Současně bylo zařazeno nové preferenční kritérium zvýhodňující ţadatele, kteří mají vyšší podíl 

velikosti rozlohy/plochy lesních pozemků (ha) uvedeného v Lesním hospodářském plánu/Lesní 

hospodářské osnově vůči celkové rozloze obhospodařovaných zemědělských pozemků 

uvedených v LPIS. 

U podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven byly ze způsobilých výdajů 

výslovně vyňaty CNC stroje a dělící pila na deskové řezivo,  a to z důvodu praktického nastavení 

podmínky vyplývající z evropské legislativy, ţe se nejedná o stroje slouţící pro pracovní operace 

před průmyslovým zpracováním dřeva. V podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura byl 

především přesněji vydefinován pojem lesní cesta. Dále byla zařazena nová preferenční kritéria 

zvýhodňující opravy nebo vybudování retenčních nádrţí, návaznost lesních cest na stávající 

cestní síť a určité typy řešených lesních cest.   

V podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic dochází na základě dohody pracovní 

skupiny MV ke zúţení rozsahu způsobilých výdajů. Cílem této úpravy je sníţit opakující se 

vysoké převisy ţádostí nad disponibilními prostředky. Podporovány proto nebudou projekty 

zaměřené na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Dále došlo k úpravě regionálních 

preferenčních kritérií, která si navrhují jednotlivé regiony soudrţnosti NUTS 2.  
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V podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj 

kulturního dědictví venkova je předkládána kromě výše uvedených společných změn úprava 

regionálních preferenčních kritérií, která si navrhují jednotlivé regiony soudrţnosti NUTS 2.  

V opatření III.3.1 Vzdělávání a informace byl kromě změn týkajících se způsobilosti 

DPH, elektronického podávání ţádosti a Českého přechodného rámce formálně upraven systém 

definice způsobilých výdajů – pro stanovení způsobilosti výdajů je závazná pouze kapitola č. 5 

Specifických podmínek, číselník způsobilých výdajů slouţí pouze pro zařazení výdajů do kódů 

pro účely administrace.  

 V opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce byly doplněny nové přílohy k aktivitám 

mezinárodní spolupráce, které pomohou jednoduššímu dokladování aktivit. 

V opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov je v souladu s aktualizovaným 

zněním programového dokumentu vypuštěno vymezení území působnosti tohoto opatření. Cílem 

je neomezovat realizaci aktivit Celostátní sítě pro venkov pouze na území EU, ale umoţnit 

realizaci zejména projektů sdílení dobré praxe a předávání zkušeností i v kandidátských zemích.  

8.2.3 Úpravy Pravidel pro žadatele pro 9. kolo příjmu žádostí o dotaci 

Významnou změnou pro ţadatele ze všech projektových opatření bylo zmírnění sankce 

za opoţděné předloţení ţádosti o proplacení, kdy nebude ukončena administrace ţádosti, ale 

výše dotace bude krácena v závislosti na době, o kterou byla lhůta překročena. Ţadateli, který 

předloţí ţádost o proplacení pozdě, ale v maximální lhůtě stanovené pro realizaci projektu, bude 

dotace sníţena o maximálně 50 %, na rozdíl od současných postupů, kdy dotace nebyla 

vyplacena vůbec. Jako vstřícný krok k ţadatelům byl navíc do obecných podmínek zakotven 

i nový administrativní krok SZIF, a to informovat ţadatele, ţe lhůta stanovená pro předloţení 

jeho ţádosti o proplacení jiţ vypršela, a zároveň ţadatele poučit o moţnosti předloţit ţádost 

o proplacení opoţděně a o stanovených sankcích. Díky zakotvení systému přechodných 

ustanovení v obecných podmínkách se bude zmírnění sankce týkat všech administrovaných 

projektů.  

Podstatným zjednodušením podmínek pro získání dotace z investičních opatření je 

zrušení podmínky splnění finančního zdraví ţadatele, jako základního poţadavku pro vstup 

do opatření. Tento vstřícný krok byl proveden s ohledem na zásadní a nečekané změny 

ekonomických ukazatelů související se současnou ekonomickou situací, dle kterých bylo 

finanční zdraví hodnoceno. 

Změny týkající se jednotlivých opatření: 

U opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků byl na základě zkušeností  zrušen 

poţadavek, aby zvířata chovaná v podpořených stavbách byla pouze ve vlastnictví ţadatele. 

V návaznosti na to však Pravidla nově zakotvují minimální 30 % podíl příjmů ze zemědělské 

prvovýroby jako podmínku pro vstup do opatření. Cílem této podmínky je směřovat podporu 

pouze subjektům, které zemědělskou výrobu provozují jako svoji převaţující činnost. Nově 

mohou ţadatelé  poţádat o dotaci na realizaci projektů zaměřených na chov včel. 

V opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců došlo k významnému 

zjednodušení hlášení změn podnikatelských plánů, které spočívá v rozlišení investic 

financovaných z opatření I.3.2 a investic, které si ţadatel pořídí z vlastních zdrojů v rámci 

realizace podnikatelského plánu, a to plošně pro všechny ţádosti v administraci bez ohledu na to, 

ve kterém kole byly zaregistrovány.  
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Pro umoţnění podpory více ţadatelů byla v podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice 

v lesích, záměru a) Zvyšování společenské hodnoty lesů sníţena výše maximálních způsobilých 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 2 mil. Kč na jeden projekt. 

 

8.2.4 Úpravy prováděcích předpisů pro nároková opatření osy II v roce 2009 

 

- V roce 2009 byly schváleny následující novely právních předpisů – vnitrostátních 

prováděcích předpisů k implementaci nárokových opatření osy II PRV.  

- Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ze dne 28. března 2007 o podmínkách poskytování plateb za 

přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a 

v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, aktualizovaný novelami nařízení vlády 

č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb. V navrhovaných novelách, platných i pro 

další níţe uvedené nařízení vlády, se ruší podrobnosti sníţení, neposkytnutí, resp. vrácení 

jednotlivých dotací v důsledku nedodrţení podmínek jejich poskytnutí (nedodrţení podmínek 

tzv. dobrého zemědělského a environmentálního stavu), protoţe tyto podrobnosti jsou 

obsaţeny v nařízení vlády č. 479/2009 Sb., které řeší problematiku cross-compliance 

komplexně.  

- Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ze dne 11. 4. 2007 o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády 

č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb. V souvislosti s výše uvedenou změnou, 

rozšíření a změna podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, nebude 

nadále za podmínku pro dotaci povaţována podmínka výšky travního porostu 30 cm. 

Nařízením se rovněţ zavádí povinnost vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má 

ţadatel k dispozici, bez ohledu na to, zda na ni ţádá podporu či nikoliv. Dále byl doplněn 

pardonovaný důvod sníţení výměry o toleranci sníţení výměry půdního bloku do 5 % 

původní výměry z důvodu zákresu krajinného prvku. Od roku 2010 dochází k rozdělení výše 

sazby pro podporu sadů v titulu ekologické zemědělství a zároveň se pro rok 2010 ruší 

omezení pro podání ţádosti o poskytnutí dotace na sad v titulu ekologické zemědělství. 

- Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ze dne 29. 8. 2007 o stanovení podmínek pro poskytování 

dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb. 

- Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ze dne 16. 4. 2008, o stanovení podmínek pro poskytování 

dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 

v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení 

vlády č. 480/2009 Sb. Hlavním cílem předloţeného návrhu novely č. 51/2009 je odstranění 

nedostatků v procesu administrace, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe. Dále se 

navrhuje zpřesnění lesnických pojmů a úprava podmínek nařízení vlády tak, aby byla sníţena 

administrativní zátěţ ţadatelů. S ohledem na sníţení administrativní zátěţe a zmírnění 

sankčního systému bude mít návrh pozitivní vliv na ţadatele. 

 

Dále byl schválen nový právní předpis nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ze dne 9.2.2009 

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění 

nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb. Hlavním cílem nařízení vlády 

č. 53/2009 Sb. je zajistit implementaci tohoto opatření osy II. Platba podle navrhovaného 

nařízení vlády je poskytována jako částečná kompenzace újmy vzniklé ze sníţení hospodářského 

vyuţití lesů zachováním nebo zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin.  
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Tabulka 146: Přehled prováděcích předpisů pro opatření osy II účinných v roce 2009 

Kód 

opatření 
Název právního předpisu 

Číslo právního 

předpisu 

Termín 

účinnosti 

NV 

Podávání 

žádostí 

211 

212 

213 

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb 

za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, 

oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech 

Natura 2000 na zemědělské půdě – č.75/2007 Sb. 

83/2009 Sb.,  

480/2009 Sb. 

1. 4. 2009 

1. 1. 2010 
do 15. 5. 

214 
NV o podmínkách provádění agroenvironmentálních 

opatření – č.79/2007 Sb. 

45/2009 Sb., 
83/2009 Sb., 

480/2009 Sb. 

15. 2. 2009 

1. 4. 2009 

1. 1. 2010 

do 15. 5. 

221 
NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací 

na zalesňování zemědělské půdy – č.239/2007 Sb. 

83/2009 Sb., 

480/2009 Sb. 

1. 4. 2009 

1. 1. 2010 

do 15.5.
10) 

30.11.
11) 

224 

NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací 

na zachování hospodářského souboru lesního porostu 

v rámci opatření Natura 2000 v lesích – č.147/2008 

Sb. 

51/2009 Sb., 

83/2009 Sb., 

480/2009 Sb. 

28. 2. 2009 

1. 4. 2009 

1. 1. 2010 

do 15.5. 

225 
NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 

lesnicko - environmentální opatření – č. 53/2009 Sb. 

53/2009 Sb., 

83/2009 Sb., 

480/2009 Sb. 

1. 3. 2009 

1. 4. 2009 

1. 1. 2010 

do 15.5. 

226 

227 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007  – 2013 pro opatření 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 

společenských funkcí lesů - Neproduktivní investice 

v lesích a Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 

zavádění preventivních opatření 

Pravidla - 2009 6. kolo 
10. 3. – 31. 

3. 2009
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8.2.5 Souhrn hlavních problémů, které se vyskytly při řízení programu a všechna přijatá 

opatření, včetně opatření v odpověď na komentáře podle článku 83 nařízení (ES) č. 

1698/2005  

 

Z legislativní úpravy (nařízení Rady 1698/2005 a tzv. šesté směrnice Rady 77/388/EHS) 

vyplývá, ţe pro veřejnoprávní subjekty není DPH způsobilým výdajem. Pravidla pro ţadatele 

schválená pro 1. - 5. kolo stanovují, ţe DPH je pro neplátce daně (tedy i veřejnoprávní subjekty) 

způsobilým výdajem. Tímto nesouladem došlo v několika opatřeních PRV k situaci, ţe byl 

nezpůsobilý výdaj zahrnut mezi způsobilé a proplácen příjemcům v rámci dotace.  V návaznosti 

na konzultace s DG AGRI SZIF odečetl vyčíslenou částku nezpůsobilých výdajů DPH 

ve čtvrtletních hlášeních EZFRV. 

Jednotlivá RO SZIF provedla v  roce 2009 vyčíslení nezpůsobilých výdajů DPH (za 

období 16. 10. 2008 - 15. 10. 2009) v Kč. Oddělení reportingu následně nechalo poníţit o tyto 

částky jednotlivé výdaje EZFRV v systému BW reportingu. Za finanční rok 2009 se celkově 

jedná  o částku 7 653 tis. EUR. Odpočet této částky je zohledněn v údajích u proplacených 

projektů v tabulkách o implementaci dotčených opatření ve výroční zprávě a dále 

v monitorovacích tabulkách výstupů.   

Problémem, který přetrvává od začátku implementace, je mnohonásobně větší mnoţství 

projektů zaregistrovaných pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení 

a sluţby. SZIF je tak zatíţen zbytečnou administrací projektů neschválených kvůli nedostatku 

finančních prostředků.  Přestoţe byly se zástupci obcí v MV PRV a na jeho pracovních 

skupinách projednány moţnosti zúţení výčtu způsobilých výdajů v opatření a uţší specifikace 

výběrových kritérií pro projekty, počet zaregistrovaných projektů neklesá a bude v rámci 

střednědobého hodnocení vhodné posoudit moţnost realokace finančních zdrojů z jiných 

opatření.  

V roce 2009 se častěji objevovaly u ţadatelů problémy s dokončením projektů, někteří 

ţadatelé byli nuceni odstoupit od Dohody, a to zejména z finančních důvodů. Jako odraz 

hospodářské krize se projevila ztíţená moţnost získávání bankovních úvěrů k zajištění 

financování projektu. Vzhledem k potřebě podkladových informací pro řídící orgán slouţících 

pro stanovení  výše zdrojů pro spolufinancování projektů ze státního rozpočtu byla zadána 

odborná analýza. Účelem této analýzy je poskytnout přehled o stavu realizace projektů, zejména 

odpovědět na otázky do jaké míry jsou ţadatelé schopni dokončit svůj projekt a podat ţádost 

o proplacení v daném termínu, co a v jakém rozsahu je hlavní příčinou nerealizování/ 

nedokončení projektu. Závěry analýzy budou k dispozici v roce 2010.  

Podle čl. 83 nařízení Rady č. 1698/2005 kaţdý rok po předloţení Výroční zprávy 

o pokroku přezkoumává Komise a Řídící orgán hlavní výsledky za předcházející rok. 

Ke zhodnocení výsledků roku 2009 se jednání Komise a ŘO PR spolu se zástupci platební 

agentury uskutečnilo 1. února 2010. Mezi hlavní projednávané body patřila výroční zpráva 

o implementaci PRV za rok 2008 – poţadavky Komise na přesné a koherentní zpracování dat, 

aplikace výběrových kritérií, řešení záměny kódu 321 a 322, čerpání finančních prostředků 

v rámci osy V “Technická pomoc“, závazek ČR k zajištění studie o broadband internetu a 

příprava na střednědobé hodnocení. Na základě závěrů z diskuse Řídící organ poskytl Komisi 

chybějící informace ve vztahu k procesům výběru projektů a aplikaci výběrových kritérií. Dále 

byl Komisi zaslán Akční plán Sítě pro rok 2010, který shrnuje plánované aktivity  Sítě pro daný 

rok. Co se týká záměny kódů pro opatření 321 a 322, byly tyto při modifikaci programu v červnu 

2010 opraveny v textu programového dokumentu a ve finanční tabulce tak, aby byly v souladu 
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s výkazy platební agentury SZIF. Pro zpracování studie ke zmapování bílých míst pokrytí 

broadband internetem bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele. 

 

8.2.6 Využití technické pomoci  

8.2.6.1 Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu 

(„Technická pomoc“) 

Dotace v rámci opatření „Technická pomoc“ je poskytována na podporu aktivit 

nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení a dále 

k zajištění informačních a propagačních akcí. Příjemcem dotace je Ministerstvo zemědělství, 

odbor Řídící orgán PRV (dále odbor ŘO PRV) a Státní zemědělský intervenční fond – centrální 

pracoviště – sekce Z5000. Pravidla pro opatření byla schválena ministrem zemědělství dne 

12. 12. 2007 a příjem ţádostí byl vyhlášen kontinuálně od ledna 2008.  

V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno celkem 43 projektů  v celkové 

částce 36 mil. Kč (1,3 mil. EUR). Z toho 10 projektů v částce 12 mil. Kč (0,4 mil. EUR) bylo 

zaregistrováno SZIF a 33 projektů v částce 24 mil. Kč  (0,9 mil. EUR) MZe. Schváleno 

k realizaci bylo v roce 2009 celkem 40 projektů, tři projekty zaregistrované v prosinci budou 

schváleny v roce 2010.  Proplaceno v roce 2009 bylo celkem 21 projektů zaregistrovaných 

v roce 2009 v částce 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR). 

Ze strany SZIF byly realizovány zejména projekty jejichţ cílem je vzdělávání pracovníků 

(semináře např. s tématem účetnictví, komunikace, kontrolní činnost) a dále projekty zaměřené 

na personální a mzdové zajištění odborných pracovníků. 

Ministerstvo zemědělství realizovalo projekty zejména v oblasti analýz a expertních 

studií slouţících jako podklady pro monitoring a hodnocení. Další významnou skupinou byly 

projekty propagace (tisk Pravidel, Metodik, informačních letáků k opatřením PRV a zajištění 

propagace na seminářích a veletrzích) a projekty k zajištění vzdělávaní  a stabilizace pracovníků. 

V neposlední řadě byly realizovány projekty k zabezpečení jednání pracovních skupin, 

hodnotitelských komisí a zasedání Monitorovacího výboru.  

Tabulka 147: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2009 dle zaměření projektů 

zaměření projektu TP počet projektů 
částka způsobilých výdajů k financování 

(tis. Kč/ tis.EUR) 

monitoring,  hodnocení,  analýzy 8 9 377/ 350 

propagace a publicita 13 2 874/ 107 

technické zabezpečení 19 13 457 /502  

 

Tabulka 148: Opatření V.1 „Technická pomoc“ (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, 

informování a kontrola v rámci programu 

(„Technická pomoc“) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  96 2 377 

Podepsané Dohody 95 2 306 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  3 424 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  75 927 

Zdroj: IS SZIF 
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8.2.6.2 Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov 

Technickou pomoc je moţné dále vyuţít pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní 

sítě pro venkov (dále Síť) podle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Finanční podpora 

můţe být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných studií, seminářů na 

národní i mezinárodní úrovni, pořízení a instalaci počítačových systémů pro řízení, monitoring 

a hodnocení programu a výdaje z iniciativy Komise (např. semináře organizované Evropskou 

komisí). Dále na pokrytí nákladů spojených se shromaţďováním, analýzou a šířením informací o 

opatřeních PRV, zejména příkladech dobré praxe. Dotaci je moţné rovněţ vyuţít pro zakládání a 

provozování sítě odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory 

provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova či pro rozvoj spolupráce mezi regiony a 

nadnárodní spolupráci. 

Při přípravách na vytvoření Sítě byla vedena bilaterální jednání Řídícího orgánu Sítě 

(odbor venkovských podpor PRV) s hlavními partnery, experty a budoucími členy Sítě. 

Základem diskuzí byly představy o zřízení Sítě, nastavení základních struktur, cílů a nástrojů 

podstatných k dosahování těchto cílů. Na základě těchto jednání byl vytvořen základní rámec 

fungování Sítě – programový dokument – Akční plán Celostátní sítě pro venkov (dále jen 

„Akční plán“). Akční plán byl schválen a podepsán ministrem zemědělství dne 19. 8. 2008. 

Cíle Sítě korespondují s cíli uvedenými v National Rural Network Fiche vydanou 

Evropskou komisí, nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. 

Cíle budou naplňovány po celé období fungování Sítě. Důleţitá je provázanost a synergie cílů 

coţ zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova. Jedná se o následující cíle: 

 Seskupit organizace a administrativu zapojenou do podpory rozvoje venkova a 

zemědělství.  

 Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 

za účelem technické asistence pro projekty národní a mezinárodní spolupráce.  

 Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdruţením 

expertů.  

 Sběr informací a údajů o nejlepší praxi a know-how.  

 Organizace seminářů, setkání, work-shopů týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji 

venkova a zemědělství.  

 Vytvoření databáze expertů a poradců; systém certifikace poradců pro venkov a 

zemědělství osy III a IV PRV.  

 Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova   

 

Síť byla oficiálně ustanovena dne 11. listopadu 2008 na zasedání Monitorovacího výboru 

PRV (Statut a jednací řád Sítě byly podepsány ministrem zemědělství dne 22. 12. 2008). 

Ke konci roku 2008 byl ustanoven Koordinační výbor Sítě. Jeho první zasedání se konalo 

6.dubna 2009. Hlavními závěry a úkoly vyplývajícími ze zasedání  Koordinačního výboru Sítě 

byl příprava činnosti Sítě. Za tímto účelem byl připraven dotazník, který zahrnuje otázky, co 

jednotliví aktéři od Sítě očekávají a co na druhou stranu mohou Síti sami nabídnout. Důleţitým 

nástrojem k práci Sítě prezentovaným na jednání je internetový portál, k připomínkování  

členům je zaslán dokument: Podklad pro marketing na zpracování analýzy na zřízení 

internetového portálu Celostátní sítě pro venkov. Členové Sítě budou pravidelně informováni 

o všech materiálech a informacích vyvěšených na portále Sítě. Všem členům Sítě bude zaslána 

výzva k účasti v tematických pracovních skupinách a zápis z jednání KVS. 
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Organizační struktura Sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2009 byly vytvořeny následující roční prováděcí plány pro tyto nástroje: 

- Nástroj 3.1. Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru  

a jejich vzdělávání 

- Nástroj 3.2. Informační systém 

 

Realizace nástroje 3.1. probíhala na několika úrovních – celostátní, krajské  

a regionální (okresní). Na všech těchto úrovních proběhla první setkání s potencionálními 

partnery v daném regionu za účelem nastavení komunikačních mechanismů, odstranění 

případných bariér a především představení Sítě a jejich atributů. Na všech úrovních se podařilo 

rozšířit základní povědomí o Síti a její práci. Celkem bylo uspořádáno 113 takovýchto setkání a 

proběhla celá řada odborných  tematických seminářů a školení. Díky úspěšnému navázání 

spolupráce s partnery, byli tito vtaţeni do samotné činnosti Sítě a měli moţnost aktivně se 

podílet a zapojit do sestavování plánů aktivit Sítě v příslušném regionu. Tato spolupráce byla 

dále potvrzena i při přípravě plánů na rok 2010. Na celostátní úrovni začala pracovat Tematická 

pracovní skupina LEADER, která se sešla celkem čtyřikrát a s jejíţ činností se počítá i v roce 

2010. 

Druhým z nástrojů, pro který byl vytvořen roční prováděcí plán pro rok 2009, byl nástroj 

3.2. Informační systém. K informačnímu systému byla v rámci podopatření V.2.1. zpracována 

rozsáhlá analýza za 0,4 mil. Kč (15 tis. EUR) a v průběhu roku 2009 vznikl zcela nový portál 

eAGRI (blíţe viz kapitola 8.2.6.3.3). Nad rámec prováděcího plánu bylo v rámci podopatření 

V.2.1. pořízeno důleţité technické vybavení pro činnost regionálních a krajských sítí i řídícího 

orgánu CSV, a to v částce 1 mil. Kč (37 tis. EUR). 

 

Celkem v rámci všech výše uvedených nástrojů bylo v roce 2009 zaregistrováno 43 

projektů Celostátní sítě pro venkov v celkové hodnotě 13 mil. Kč (485 tis. EUR) z čehoţ 

schváleno k realizaci bylo 39 projektů a čtyři budou schváleny v roce 2010. Proplaceno bylo 18 

projektů v celkové hodnotě 5 mil. Kč (151 tis. EUR), coţ představuje 2 % čerpání rozpočtu 

určeného na Celostátní síť pro venkov. 
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Tabulka 149:  Přehled zaregistrovaných projektů  V.2  dle jednotlivých podopatření  

Typy výdajů pro Celostátní síť pro venkov Počet projektů 
částka způsobilých výdajů k 

financování (tis. Kč/ tis.EUR) 

a) na provoz struktury Celostátní sítě pro 

venkov 
6 2 244/ 84 

b) na provádění akčního plánu Celostátní sítě 

pro venkov, včetně jeho hodnocení 
37 10 461/ 390 

Celkem 43 12 705/ 474 

 

Tabulka 150: Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (kumulativně od 1. 1. 

2007 - 31. 12. 2009) 

Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro 

venkov 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 
Veřejné výdaje (000 EUR) 

Schválené ţádosti  40 438 

Podepsané Dohody 40 438 

Ţádosti ke schválení (v administraci)  4 61 

Proplacené ţádosti/realizované projekty  18 151 

Zdroj: IS SZIF 

 

8.2.6.3 Kroky přijaté k zajištění publicity Programu rozvoje venkova 

Kroky k zajištění propagace programu lze rozdělit do několika oblastí: 

1. Semináře a školení 

2. Reklama a tištěné materiály 

3. Internetové stránky 

4. Prezentace na výstavách a veletrzích 

8.2.6.3.1 Semináře a školení 

V roce 2009 byly v rámci Technické pomoci zorganizovány dva odborné semináře - 

Hospodaření v horských a podhorských oblastech a výměna zkušeností s realizací PRV (únor 

2009) a Kontroly v rámci cross-compliance (březen 2009).  

Další semináře zaměřené na předávání zkušeností a nejlepší praxe byly uspořádány 

v rámci aktivit Sítě.   Za semináře  pořádané na mezinárodní úrovni je třeba uvést II. jednání 

Contact Point Evropské sítě pro rozvoj venkova s tématem podpora mezinárodní spolupráce 

místních akčních skupin pořádaný v únoru 2009. Dále pak Mezinárodní konferenci 

k pozemkovým úpravám  s odbornou tematickou exkurzí (červen 2009, Praha), setkání vrchních 

ředitelů zodpovědných za politiku rozvoje venkova v rámci konference Úloha zemědělství 

v evropských venkovských oblastech (červen 2009, Brno), mezinárodní setkání aktérů 

pracujících metodou Leader – Leader Fest (červen 2009, Hradec nad Moravicí).  Rovněţ byly 

organizovány semináře na národní úrovni, z nejvýznamnějších pak XVI. setkání zemědělských 

podnikatelů k Programu rozvoje venkova (listopad 2009, Ţďár nad Sázavou) a Konference 

venkov 2009 (listopad 2009, Holešov). 
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Obrázek 32: Konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech (červen 2009, 

Brno)  

 

8.2.6.3.2 Reklama a tištěné materiály 

Za účelem zajištění dostatečné publicity PRV a informování široké veřejnosti 

o moţnostech dotací pro rozvoj venkova a realizaci projektů z PRV, realizoval odbor 

komunikace MZe ve spolupráci s odborem Řídící orgán PRV mediální kampaň jak 

v celorepublikových denících, tak i v odborném tisku. Byly  vytištěny placené inzeráty například 

v týdeníku Právo, Deník Česká republika, Euro, Profit a  Ekonom.  

Z rozpočtu opatření V.1 „Technická pomoc“ byly realizovány letáky s informací 

o podporách v rámci PRV zaměřené na jednotlivé skupiny ţadatelů (zemědělci /potravináři/ 

lesníci/ podnikatelé/ obce)  v nákladu 5000 výtisků PRV a samostatné letáky pro opatření II.2..2 

a II.2.3 a I.3.4, které byly k dispozici pro veletrhy a výstavy a další propagační akce. 

Ve spolupráci s odborem Koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství byla připravena publikace 

„Průvodce moţnostmi získávání podpor z PRV 2007 - 2013 pro lesní hospodářství“ v nákladu 

2000 ks, ve spolupráci s odborem Ústřední pozemkový úřad byl připraven metodický návod 

pro realizace opatření v pozemkových úpravách v nákladu 400 ks výtisků a 100 ks na CD.  

Z rozpočtu opatření V.2 „Síť“ byly v rámci propagace financovány  informační materiály 

pro potřeby sekretariátu Sítě, ale také partnerů Sítě a pro širokou veřejnost  -  Akční plán  Sítě a 

Akční plán komentované  znění  - oba dva dokumenty v nákladu 1000 ks. Dále byly vytištěny 

informační letáky, které slouţí především pro šíření povědomí o Síti na výstavách a veletrzích. 

V neposlední řadě  pak byly pořízeny plakáty, roll-upy, bloky, tuţky, tašky, bannery, reklamní 

stojany, to vše ve vizuálním stylu a s logem Sítě. Z kategorie tištěných materiálů byla 

realizována broţura a CD „Dotační moţnosti pro obce“ v nákladu 500 ks publikace a 100 ks CD, 

která přehledným způsobem pro ţadatele zpracovává moţnosti získání dotací a je určena 

především starostům obcí. Vydána byla také publikace „LEADER budoucnost venkova“ 

společně s CD v počtu 2000 ks, která představuje Místní akční skupiny v České republice včetně 

jejich znázornění na mapách jednotlivých krajů a „LEADER Přehled jihočeských MAS“ ve 

stejném nákladu, která analogickým způsobem zpracovává MAS v tomto kraji. Pro potřeby osy 

IV byla dále vydána  „Samostatná příloha 9 Pravidel IV.1.1“ v nákladu 500 ks.  Pod záštitou Sítě 

bylo také  vydáno 1000 ks DVD „Venkovské inspiro“, které se zaměřilo na příklady dobré praxe 

a představilo vesnice oceněné v rámci ocenění Oranţová stuha v roce 2008.  

Pro detailní informace o jednotlivých projektových opatřeních, obecných i specifických 

podmínkách poskytnutí podpory a jako metodické vodítko k sestavení projektů byly vţdy před 
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kaţdým kolem příjmu ţádostí vydány v tištěné podobě broţury - „Pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 

2013“ (dále jen Pravidla“). Obdobně pro opatření osy II byly k zajištění informací pro zájemce 

o dotaci tištěny broţury „Metodiky k provádění nařízení vlády“ (dále „Metodiky“). Podrobný 

přehled o nákladech jednotlivých broţur je uveden v níţe uvedené tabulce. 

Tabulka 151: Přehled nákladu jednotlivých publikací pro ţadatele vydaných v roce 2009  

Opatření / podopatření Druh publikace/ Náklad 

I.1.1.  Modernizace zemědělských podniků Pravidla / 2500 ks 

I.1.2  Investice do lesů Pravidla / 2500 ks 

I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Pravidla / 1920 ks 

I.3.1  Další odborné vzdělávání a informační činnost Pravidla / 500 ks 

I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců Pravidla / 2000 ks 

I.3.3  Předčasné ukončení zemědělské činnosti Pravidla / 1350 ks 

I.3.4  Vyuţívání poradenských sluţeb Pravidla / 450 ks 

II.1.1  Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech 

a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 
Metodika 

37
/ 12000  ks 

II.1.2.1  Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě  

II.1.3  Agroenvironmentální opatření Metodika / 16 500 ks 

II.2.1  Zalesňování zemědělské půdy Metodika / 1000 ks 

II.2.2  Platba v rámci Natury 2000 v lesích Metodika / 800 ks 

II.2.3         Lesnicko-environmentální platby Metodika/1000ks 

II.2.4.1  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních 

opatření  
Pravidla / 2100 ks 

II.2.4.2  Neproduktivní investice v lesích Pravidla / 1300 ks 

III.1.1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy Pravidla / 1500 ks 

III.1.2  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Pravidla / 2500 ks 

III.1.3  Podpora cestovního ruchu Pravidla/  2500 ks 

III.2.1.1  Obnova a rozvoj vesnic Pravidla / 2500 ks 

III.2.1.2  Občanské vybavení a služby Pravidla / 2500 ks 

III.2.2  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Pravidla / 2300 ks 

III.3.1  Vzdělávání a informace Pravidla / 1300 ks 

IV.1.1  Místní akční skupina Pravidla / 700 ks 

IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie Pravidla / 970 ks 

IV.2.1  Realizace projektů spolupráce Pravidla / 2000 ks 

 

Program rozvoje venkova byl rovněţ prezentován v televizním vysílání a to v reportáţi 

pořadu POKR v České televizi dne 15.5.2009, dále  pak prostřednictvím reklamních spotů  na 

ČT 1 a ČT 2. 

8.2.6.3.3 Internet  

8.2.6.3.4  

V roce 2009 byl spuštěn nový portál eAGRI, který sdruţuje celkem 12 subportálů, mezi 

nimiţ jsou i samostatné subportály Dotace a Venkov. Subportál Dotace poskytuje informace 

o základních dokumentech - PRV a NSP. Dále zde zájemci naleznou aktuální dokumenty nutné 

k úspěšné přípravě Ţádosti o dotaci, jako jsou Pravidla pro ţadatele pro jednotlivá opatření, 

příslušná nařízení vlády, metodické listy a výklady  a kontakty na gestory jednotlivých opatření. 

                                                 
37

 Společná metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů pro opatření II.1.1 a 

II.1.2.1 
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Na těchto stránkách jsou také pravidelně zveřejňovány informace o termínech pro příjem ţádostí 

v jednotlivých kolech, po schválení projektů pak seznamy úspěšných ţadatelů. Dále jsou 

veřejnosti k dispozici základní informace týkající se Monitorovacího výboru, jeho sloţení a 

zápisy z jednání.  

Subportál Venkov funguje jako hlavní komunikační platforma Celostátní sítě pro venkov 

a poskytuje informace o práci subjektů na venkově.  Obsahuje informace o Síti, její činnosti, 

struktuře, základních dokumentech, přehled uskutečněných a plánovaných akcí, a to jak 

na celostátní, tak i  regionální úrovni, odkazy na informace o krajských a okresních agenturách, 

včetně kontaktů a přehledu partnerů, dále neveřejnou část slouţící k výměně informací mezi 

centrální úrovní a regionálními sítěmi. Plánováno je spuštění databáze úspěšných projektů 

a databáze MAS a také anglická mutace subportálu. 

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz pod záloţkou 

Program rozvoje venkova jsou kromě základních dokumentů a informačních materiálů 

zveřejněny formuláře pro podávání Ţádosti o dotaci, Ţádosti o proplacení a další formuláře 

potřebné v průběhu realizace projektů financovaných z PRV spolu se seznamy schválených 

projektů v jednotlivých kolech. 

8.2.6.3.5 Prezentace na výstavách a veletrzích 

V roce 2009 byl PRV prezentován a propagován zejména na výstavách Zemědělec 

(březen 2009), Víno a destiláty (duben 2009) a Zahrada Čech (září 2009) a dále na  36. 

zemědělském veletrhu Země ţivitelka ve dnech 27. 8. - 1. 9. 2009.  

V rámci veletrhu Země ţivitelka byl ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, 

Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství uspořádán seminář „Podpora 

rozvoje venkova v ČR“, kde byly prezentovány dotační moţnosti pro venkovské oblasti a 

příklady úspěšných projektů. Aktivity Sítě jako takové a činnost MAS byly prezentovány 

v samostatném pavilonu, kde kromě prezentace činnosti MAS probíhal také bohatý kulturní 

program. Z  rozpočtu Sítě byla dále v rámci Země ţivitelky hrazena expozice v pavilonu H 

s prezentací regionálních produktů.  

 

Obrázek 33: Země ţivitelka – prezentace činnosti MAS (srpen 2009) 

 
 

 

 

 

 

http://www.szif.cz/
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Tabulka 152: Přehled schválených projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV 

realizovaných v roce 2009 

Registrační 

číslo 
.Název projektu 

Výdaje na projekt 

(tis. Kč) 

Výdaje na projekt 

(tis. EUR) 

09/000/51000

/010/000003 

Seminář k hospodaření v horských a podhorských 

oblastech a výměna zkušeností s realizací PRV 
110 4 

09/000/51000

/010/000014 

Tisk Pravidel pro ţadatele pro opatření PRV IV.1.1 

Místní akční skupina 
24 1 

09/000/51000

/010/000007 

Tisk metodik k opatřením Osa II PRV ČR 2007 - 2013 

v roce 2009 
344 13 

09/000/51000

/010/000026 

Tisk propagačních materiálů k opatření AEO - OSA II 

PRV ČR 2007 - 2013 
44 2 

09/000/51000

/010/000017 

Zajištění propagace PRV na Evropském šampionátu 

zemědělské mládeţe 
125 5 

09/000/51000

/010/000022 

Tisk Metodického návodu pro opatření v pozemkových 

úpravách 
40 1 

09/000/51000

/010/000027 

Zajištění propagace PRV na XIV. Celostátní konferenci 

komplexní pozemkové úpravy 
31 1 

09/000/51000

/010/000042 

Tisk propagačních letáků pro opatření II.2.2, II.2.3 a 

I.3.4 Programu rozvoje venkova 
34 1 

09/000/51000

/010/000039 

Tisk "Průvodce moţnostmi získávání podpor z PRV 

2007 - 2013 a dalších podpor pro lesní hospodářství" 
240 9 

09/000/51000

/010/000059 

Tisk propagačních letáků "Dotace z Programu rozvoje 

venkova" 
260 10 

09/000/51000

/010/000079 

Výroba a dodání kalendářů a diářů na rok 2010 pro 

propagaci PRV 
203 8 

09/000/51000

/010/000008 
Propagační předměty PRV v roce 2009 500 19 

09/000/51000

/010/000034 

Tisk Pravidel pro ţadatele pro opatření PRV pro 7., 8. a 

9. kolo příjmu ţádostí 
920 34 

 celkem 2874 107 

 

 

 

9 Prohlášení o shodě s politikami Společenství v souvislostech podpory, 

včetně identifikace zjištěných problémů a opatření přijatých k jejich 

řešení  

 

PRV podporuje  pouze takové aktivity, které dodrţují pravidla hospodářské  soutěţe,  

veřejných zakázek, ochrany ţivotního prostředí a jeho zlepšení a podporu rovnosti pohlaví a 

nediskriminace. V roce 2009 nebyly zjištěny ţádné problémy v oblasti dodrţování shody 

s politikami Společenství. 
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10 Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení 

(ES) č. 1290/2005  

V roce 2009 nabylo právní moci 52 rozhodnutí o vrácení finančních prostředků v celkové 

částce 5 mil. Kč (187 tis. EUR), ze  které bylo k 31. 12. 2009 uhrazeno  4,6 mil. Kč 

(180,4 tis. EUR). Dále byla uhrazena částka 14 tis. Kč (532 EUR) vymáhaná z předchozího 

finančního období  (rok 2008). Navrácené částky byly vyuţity ve prospěch opatření, v rámci 

kterých byly vymoţeny. 

 

Tabulka 153: Přehled vymáhaných a uhrazených finančních prostředků od 1.1.2009 do 31. 12. 

2009  

Opatření 
počet  

případů  

Vymáhané finanční prostředky 

(pohledávky)  

od 1.1.2009 do 31. 12. 2009  

Uhrazené finanční prostředky 

(pohledávky)  

od 1.1.2009 do 31. 12. 2009 

tis. Kč tis. EUR tis. Kč tis. EUR 

Modernizace 

zemědělských podniků 
3 32 1 32 1 

Další odborné 

vzdělávání a informační 

akce 

2 9 0 9 0 

Zahájení činnosti 

mladých zemědělců 
11 4 125 154 3 750 148 

LFA 12 269 10 269 10 

Agroenvironmentální 

opatření 
21 443 17 431 17 

Zalesňování 

zemědělské půdy 
3 126 5 83 3 

celkem 52 5 004 187 4 574 180 
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11 Stručný výhled do roku 2010 

V roce 2010 je předpokládáno vyhlášení tří výzev k příjmu ţádostí o dotaci pro 

projektová opatření v termínech únor/březen, červen, říjen obdobně jako v roce 2009. Bude 

pokračovat administrace (schvalování) ţádostí podaných v podzimním kole roku 2009 a 

realizace a proplácení projektů dříve registrovaných ţádostí o dotaci. 

V termínech stanovených prováděcími předpisy  (příslušná nařízení vlády) proběhnou 

příjmy ţádostí o dotaci pro nároková opatření osy II. 

Po vyhodnocení administrace jednotlivých kol příjmu ţádostí budou v případě potřeby 

aktualizována Pravidla (zejména preferenční kritéria, způsobilé výdaje nebo finanční alokace 

v rámci opatření). Pro nároková opatření osy II, která jsou implementována  na základě nařízení 

vlády budou  aktualizovány  novely nařízení vlády (dále NV) č.75/2007 Sb., NV č. 79/2007 Sb., 

NV č. 239/2007 Sb., NV č. 147/2008 Sb. a NV č. 53/2009 Sb. 

V roce 2010 předpokládáme změny programového dokumentu příp. strategického 

dokumentu  z důvodu moţného zařazení nového opatření II.1.4 „Platby na podporu dobrých 

ţivotních podmínek zvířat“ a rozšíření vymezení LFA.  
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12 Seznam zkratek 

 

AEO agroenvironmentální opatření 

AWU roční pracovní jednotka (Annual Work Unit)                            

CMEF Common Monitoring and Evaluation Framework (Společný rámec 

pro monitorování a hodnocení) 

ČOV čistička odpadních vod 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

EZFRV/EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova/European 

Agricultural Fund for Rural Development 

ECB Evropská centrální banka 

EFRR Evropský fond regionálního rozvoje 

EK Evropská komise 

e.o. ekvivalentní obyvatel 

ES (Společenství) Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EZOZF Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

EZZF Evropský zemědělský záruční fond 

FS Fond soudrţnosti 

GOM tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence i 

konkurenceschopnost 

GOC tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence 

HDP hrubý domácí produkt 

HK MAS hodnotitelská komise Místní akční skupiny 

HPH hrubá přidaná hodnota 

HRDP Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development 

Plan) (2004-2006) 

CHKO chráněná krajinná oblast 

IS informační systém 

KIS krajské informační středisko 

LEADER Iniciativa společenství pro rozvoj venkova (Liaison entre les 

actions economic rural) 
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LFA méně příznivé oblasti (Less-Favoured Areas) 

MAS Místní akční skupina 

MV PRV Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

NATURA 2000 soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy 

Evropské unie 

NOK Národní orgán pro komunikaci 

NP národní park 

NSP Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 

2013 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS Územní nomenklatura statistických jednotek (Nomenclature of 

Units for Territorial Statistics) 

OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP LZZ Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ 

OP operační program 

OPPI Operační program „Podnikání a inovace“ 

OP Zemědělství Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ 

(2004 – 2006) 

OZE obnovitelné zdroje energie 

OP ŢP Operační program „Ţivotní prostředí“ 

PA platební agentura 

p.b. procentní bod 

Pravidla Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 

projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 

Program SAPARD Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 

(Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural 

Development) 

PRV Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 

ROP regionální operační program 

RO SZIF regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu 

ŘO řídící orgán 

Síť Síť pro rozvoj venkova 

SOT Společná organizace trhů 

SPL Strategický plán Leader 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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SZP   Společná zemědělská politika 

TAIEX Technical Assistance Information Exchange (nástroj Evropské 

komise pro cílenou asistenci expertů) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

ÚZPI Ústav zemědělských a potravinářských informací 

VÚZE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 

 



131 

 

 
 

13 Seznam tabulek  

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV ....... 12 
Tabulka 2: Přehled  opatření PRV a termínů příjmu ţádostí ........................................................ 13 
Tabulka 3: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 16 
Tabulka 4: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 16 
Tabulka 5: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 17 
Tabulka 6: Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 17 
Tabulka 7: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 .......................................................................................... 19 

Tabulka 8: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 .......................................................................................... 19 
Tabulka 9: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 .......................................................................................... 20 
Tabulka 10: Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122) - souhrn administrace (kumulativně 

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ......................................................................................................... 20 
Tabulka 11: Podopatření I.1.2.2  Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 21 

Tabulka 12: Podopatření I.1.2.2  Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 21 
Tabulka 13: Podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 22 
Tabulka 14: Podopatření I.1.2.2  Technické vybavení provozoven (kód 123) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 22 
Tabulka 15: Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 .......................................................................................... 23 

Tabulka 16: Podopatření I.1.2.3  Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ............................................................................. 24 

Tabulka 17: Podopatření I.1.2.3  Lesnická infrastruktura (kód 125) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ............................................................................. 24 

Tabulka 18: Podopatření I.1.2.3  Lesnická infrastruktura (kód 125) - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ................................................................................... 24 
Tabulka 19: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................... 26 
Tabulka 20: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................... 26 
Tabulka 21: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................... 27 
Tabulka 22: Podopatření I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

(kód 123) - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) .............................. 27 

Tabulka 23: Podopatření I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství (kód 124) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................................................................... 28 



132 

 

 
 

Tabulka 24: Podopatření I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství (kód 124)  - souhrn administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 

12. 2009) ....................................................................................................................................... 29 
Tabulka 25: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................................................................... 30 
Tabulka 26: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................................................................... 30 
Tabulka 27: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - přehled administrace Ţádostí o dotaci 

zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................................................................... 30 

Tabulka 28: Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) - souhrn administrace (kumulativně od 

1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) .............................................................................................................. 31 

Tabulka 29: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 .......................................................................................... 32 
Tabulka 30: Opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)  - souhrn administrace (kumulativně 

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ......................................................................................................... 32 
Tabulka 31: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 34 
Tabulka 32: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 34 
Tabulka 33: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 34 
Tabulka 34: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 111) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 34 
Tabulka 35: Opatření I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled 

administrace Ţádostí  o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ...................................................... 36 
Tabulka 36: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 37 
Tabulka 37: Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 37 

Tabulka 38: Opatření I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 37 

Tabulka 39: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace 

u ţadatelů s první Ţádostí o proplacení zaregistrovanou v roce 2009 .......................................... 39 

Tabulka 40: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace 

u ţadatelů s první Ţádostí o proplacení zaregistrovanou  v roce 2008 ......................................... 39 
Tabulka 41: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  - přehled administrace 

dalších Ţádostí o proplacení zaregistrovaných v roce 2009 ......................................................... 40 
Tabulka 42: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  - souhrn administrace 

závazků PRV (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................ 40 
Tabulka 43: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - přehled administrace 

ţádostí zaregistrovaných v roce 2009 ........................................................................................... 40 

Tabulka 44: Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - souhrn administrace 

závazků HRDP (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ......................................................... 40 
Tabulka 45: Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 .......................................................................................... 41 
Tabulka 46: Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 .......................................................................................... 42 

Tabulka 47: Opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb  - souhrn administrace (kumulativně 

od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ......................................................................................................... 42 



133 

 

 
 

Tabulka 48:  Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) -  průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................................................................... 46 
Tabulka 49: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)  - průběh administrace ţádostí na závazky PRV 

zaregistrované v roce 2008 ........................................................................................................... 46 

Tabulka 50: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)   -  průběh administrace ţádostí na závazky 

PRV zaregistrované v roce 2007 ................................................................................................... 46 
Tabulka 51: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)  - přehled o dotacích vyplacených na závazky 

PRV v roce 2009 celkem .............................................................................................................. 46 
Tabulka 52: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - přehled administrace .................................... 46 

Tabulka 53: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212)  - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v předchozím programovém období (HRDP) ............................................................................... 47 

Tabulka 54: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v předchozím programovém období (HRDP) ............................................................................... 47 
Tabulka 55: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v předchozím programovém období (HRDP) ............................................................................... 47 
Tabulka 56: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - 

PRV ............................................................................................................................................... 47 
Tabulka 57: Opatření  II.1.1 LFA (kód 211, 212) – přehled jedinečně podpořených podniků a 

plochy ............................................................................................................................................ 47 
Tabulka 58: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2009 ...... 49 
Tabulka 59: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) -průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 ....... 50 
Tabulka 60: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled o dotacích vyplacených v roce 2009 celkem ................ 50 
Tabulka 61: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - kumulativní data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV ................ 50 
Tabulka 62: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) - přehled administrace .................................................................. 50 

Tabulka 63: Platby v rámci oblastí Natura 2000 a WFD 2000/60/ES (kód 213) - přehled 

podpořených podniků a plochy (1. 1. 2007 – 31. 12. 2009) ......................................................... 50 

Tabulka 64: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí  PRV zaregistrovaných v roce 2009 ................................................................................. 52 

Tabulka 65: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008 .................................................................................. 52 
Tabulka 66: Opatření  II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007 .................................................................................. 52 
Tabulka 67: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled o dotacích 

vyplacených v roce 2009 - PRV celkem ....................................................................................... 52 
Tabulka 68: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV

 ....................................................................................................................................................... 53 

Tabulka 69: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP)  -  předloţené v roce 2009

 ....................................................................................................................................................... 53 

Tabulka 70: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - průběh administrace 

ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - proplacené ................. 53 
Tabulka 71: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled administrace PRV

 ....................................................................................................................................................... 53 



134 

 

 
 

Tabulka 72: Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - kumulativní data 

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ........................................................................................................ 54 
Tabulka 73: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí - průběh 

administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2009 ...................................................................... 54 

Tabulka 74: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí  - průběh 

administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 a 2007 .......................................................... 55 
Tabulka 75: Podopatření II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k ţivotnímu prostředí  - kumulativní 

data (od 1.1. 2007 - 31.12.2009) - PRV ........................................................................................ 55 
Tabulka 76: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................................................................... 56 
Tabulka 77: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v  2008 .............................................................................................................. 57 
Tabulka 78: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................................................................... 57 
Tabulka 79: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - kumulativní data (od 1. 1. 2007 – 

31. 12.  2009) - PRV ..................................................................................................................... 57 

Tabulka 80: II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů - míra plnění absorpční kapacity 

jednotlivých titulů ......................................................................................................................... 59 
Tabulka 81: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v roce 2009 .................................................................................................................................... 60 

Tabulka 82: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - průběh administrace ţádostí zaregistrovaných 

v roce 2007 a 2008 ........................................................................................................................ 60 

Tabulka 83: II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) 

- PRV............................................................................................................................................. 60 

Tabulka 84: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

(zalesnění, péče a náhrada) zaregistrovaných v roce 2009 ........................................................... 64 

Tabulka 85: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................................................................... 64 
Tabulka 86: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................................................................... 64 
Tabulka 87: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - celkový přehled výplat za rok 2009

 ....................................................................................................................................................... 64 

Tabulka 88: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace včetně péče a 

náhrady .......................................................................................................................................... 64 

Tabulka 89: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled administrace vázáno 

na platbu ........................................................................................................................................ 65 

Tabulka 90: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) ................................................... 65 
Tabulka 91: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - vyplaceno v roce 2009 ........... 65 
Tabulka 92: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) - kumulativně ........................... 65 
Tabulka 93: Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy  - kumulativní data (od 1. 1. 2007 - 

31. 12. 2009) včetně péče a náhrady ............................................................................................. 65 

Tabulka 94: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích -průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................................................................... 66 
Tabulka 95: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - průběh administrace 

ţádostí PRV zaregistrovaných v roce 2008 .................................................................................. 66 



135 

 

 
 

Tabulka 96: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data 

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ........................................................................................................ 67 
Tabulka 97: Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - kumulativní data 

(od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ........................................................................................................ 67 

Tabulka 98: Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  -průběh administrace ţádostí 

zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................................................................... 68 
Tabulka 99: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 

preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 

2009 ............................................................................................................................................... 69 

Tabulka 100: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 

preventivních opatření (kód 226) - přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 

2008 ............................................................................................................................................... 69 
Tabulka 101: Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 

preventivních opatření (kód 226) - (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ........................... 69 
Tabulka 102: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 71 

Tabulka 103: Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 71 
Tabulka 104: Podopatření  II.2.4.2  Neproduktivní  investice   v lesích (kód 227) - (kumulativně

 ....................................................................................................................................................... 71 

Tabulka 105: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 75 

Tabulka 106: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 75 

Tabulka 107: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 75 

Tabulka 108: Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 75 
Tabulka 109: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 77 
Tabulka 110: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 77 

Tabulka 111: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 77 

Tabulka 112: Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)  - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 78 

Tabulka 113: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ............................................................................. 79 
Tabulka 114: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce  2008 ............................................................................ 80 
Tabulka 115: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce  2007 ............................................................................ 80 
Tabulka 116: Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311)  - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ................................................................................... 80 

Tabulka 117: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  -  přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ............................................................................. 82 
Tabulka 118: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ............................................................................. 83 



136 

 

 
 

Tabulka 119: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ............................................................................. 83 
Tabulka 120: Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322)  - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ................................................................................... 83 

Tabulka 121: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ............................................................................. 85 
Tabulka 122: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ............................................................................. 85 
Tabulka 123: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ............................................................................. 85 
Tabulka 124: Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby (kód 321) - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ................................................................................... 86 
Tabulka 125: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)  -  přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 ....................................................... 87 
Tabulka 126: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ....................................................... 88 

Tabulka 127: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - přehled 

administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 ....................................................... 88 
Tabulka 128: Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323) - souhrn 

administrace (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................. 88 

Tabulka 129: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 .......................................................................................... 90 

Tabulka 130: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 .......................................................................................... 90 

Tabulka 131: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - přehled administrace Ţádostí 

o dotaci zaregistrovaných v roce 2007 .......................................................................................... 90 

Tabulka 132: Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) - souhrn administrace 

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ................................................................................... 91 
Tabulka 133: Rozdělení ţádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech .................................. 93 

Tabulka 134: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - 

přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009 .......................................... 95 

Tabulka 135: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - 

přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 .......................................... 95 

Tabulka 136: Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412 a 413) - souhrn 

administrace  (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ............................................................ 96 
Tabulka 137: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2009) ........................................................................... 97 
Tabulka 138: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - přehled administrace 

Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008 ............................................................................. 97 
Tabulka 139: Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421 - souhrn administrace  

(kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ................................................................................... 97 

Tabulka 140: Postup implementace opatření naplňujících nové výzvy Health Check ................. 99 
Tabulka 141: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 ........... 101 
Tabulka 142: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření  (celkové 

veřejné výdaje) – cíl konvergence .............................................................................................. 102 
Tabulka 143: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření  (celkové 

veřejné výdaje) – celkem ............................................................................................................ 104 

Tabulka 144: Číselné hodnoty indikátoru „Vývoj populací  ptáků v zemědělské krajině (IPZK)“ 

vypočtené na základě dat z let 1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000. ................... 108 



137 

 

 
 

Tabulka 145: Přehled jednání Monitorovacího výboru PRV v roce 2009 .................................. 110 
Tabulka 146: Přehled prováděcích předpisů pro opatření osy II účinných v roce 2009 ............. 116 
Tabulka 147: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2009 dle zaměření projektů

 ..................................................................................................................................................... 118 

Tabulka 148: Opatření V.1 „Technická pomoc“ (kumulativně od 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009) ... 118 
Tabulka 149:  Přehled zaregistrovaných projektů  V.2  dle jednotlivých podopatření ............... 121 
Tabulka 150: Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (kumulativně od 1. 1. 

2007 - 31. 12. 2009) .................................................................................................................... 121 
Tabulka 151: Přehled nákladu jednotlivých publikací pro ţadatele vydaných v roce 2009 ....... 123 

Tabulka 152: Přehled schválených projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV 

realizovaných v roce 2009 .......................................................................................................... 125 

Tabulka 153: Přehled vymáhaných a uhrazených finančních prostředků od 1.1.2009 do 31. 12. 

2009 ............................................................................................................................................. 126 
 



138 

 

 
 

 

14 Seznam grafů a obrázků 

Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o 

dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ............................................ 17 
Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - stav 

schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ................................................................. 20 

Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí 

o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ......................................... 22 
Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci  - 

stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ......................................................... 25 

Graf 5: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání 

jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci ....................................................................................... 27 
Graf 6: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci ............... 31 

Graf 7: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů 

ţádostí o dotaci.............................................................................................................................. 35 
Graf 8: I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí 

o dotaci .......................................................................................................................................... 38 

Graf 9: I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o 

dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ............................................ 42 
Graf 10: II.1.1 LFA - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých regionech NUTS II ...................... 45 

Graf 11: II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě -přehled ţádostí o dotaci 

v jednotlivých regionech NUTS II ................................................................................................ 49 
Graf 12: II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214) - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých 

regionech NUTS II ........................................................................................................................ 51 

Obrázek 13: Kumulativní výměra titulu A1 – Ekologické zemědělství ....................................... 55 
Obrázek 14: Kumulativní výměra  titulu A2 – Integrovaná produkce ......................................... 56 

Obrázek 15: Kumulativní výměra podopatření B – Ošetřování travních porostů ........................ 57 
Obrázek 16: Kumulativní výměra titulu C1 – zatravňování orné půdy ........................................ 61 
Obrázek 17: Kumulativní výměra titulu C3 - biopásy .................................................................. 62 

Graf 18: II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých regionech 

NUTS II......................................................................................................................................... 63 

Graf 19: II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých 

regionech NUTS II ........................................................................................................................ 66 

Graf 20: II.2.3 Lesnicko-environmentální platby - přehled ţádostí o dotaci v jednotlivých 

regionech NUTS II ........................................................................................................................ 67 
Graf 21: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - 

porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů 

k 31. 12. 2009 ................................................................................................................................ 70 

Graf 22: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených ţádostí/realizace projektů 

k 31. 12. 2009 ................................................................................................................................ 72 
Graf 23: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů 

ţádostí o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ............................. 76 

Graf 24: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů 

ţádostí o dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ............................. 78 
Graf 25: III.1.3 Podpora cestovního ruchu  - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - 

stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ......................................................... 81 



139 

 

 
 

Graf 26: III.2.1.1  Obnova a rozvoj  vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci - 

stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ......................................................... 84 
Graf 27: III.2.1.2  Občanské vybavení a sluţby - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o 

dotaci - stav schválených ţádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009 ............................................ 86 

Graf 28: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol 

příjmů ţádostí o dotaci .................................................................................................................. 89 
Graf 29: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů ţádostí o dotaci... 91 
Obrázek 30: Regionální rozloţení MAS podporovaných k 31. 12. 2009 ..................................... 94 
Graf 31: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2009 (IPZK) (výchozím 

rokem je rok 2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%). ................................................. 108 
Obrázek 32: Konference Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech (červen 2009, 

Brno) ........................................................................................................................................... 122 
Obrázek 33: Země ţivitelka – prezentace činnosti MAS (srpen 2009) ...................................... 124 

15  Seznam příloh 

1.  Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výstupů (GOM, GOC) 

2.  Monitorovací tabulky dle CMEF – tabulky výsledků  

3. „Financial Implementation report 2009“ 

 


