


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do rukou se Vám dostala komunikační verze 
Strategie resortu Ministerstva zemědělství 
České republiky s výhledem do roku 2030. 

Dlouhodobou vizí Ministerstva zemědělství je především konku-
renceschopnost a udržitelnost českého zemědělství. 

Naše kroky budou směřovat k dosažení přiměřené potravinové 
soběstačnosti v základních komoditách, které u nás lze vyprodukovat. 
Nadále budeme uplatňovat přístupy a zásady udržitelného hospo-
daření s přírodními zdroji, budeme udržovat krajinu a podporovat 
její mimoprodukční funkci. Chceme, aby se i české zemědělství jako 
součást naší ekonomiky podílelo na snižování rozdílů mezi regiony, 
podporovalo vznik nových pracovních míst a zlepšovalo tak kvalitu 
života nejen na venkově.

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

SLOVO MINISTRA

Strategie je v plném rozsahu a znění 
dostupná na ofi ciálních webových 
stránkách resortu www.eagri.cz



ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategickým posláním českého 
zemědělství je podílet se na trvalém 

zajištění potravinového zabezpečení na 
národní a evropské úrovni a přispět k energe-

tické a potravinové soběstačnosti České republiky. 
Dalším úkolem je zvýšení jeho efektivnosti a konku-

renceschopnosti a podstatné zlepšení vztahů k užívaným 
přírodním zdrojům, k tvorbě krajiny, rozvoji venkova a zvyšování 

rekreačního potenciálu, a to s ohledem na probíhající změny klimatu.

Hlavní priority 

• Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost

• Konkurenceschopnost zemědělství

• Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti 
klimatu

• Dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských 
hospodářství a komunit, včetně vytváření 
a udržení pracovních míst

Strategické cíle

A.1  Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném 
zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje

A.2  Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských 
podniků

A.3  Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje 
a životaschopnosti zemědělských podniků

A.4  Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného 
zdroje energie

A.5  Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu

A.6 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje 
ve prospěch reálné konkurenceschopnosti

A.7  Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství

A.8  Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem  
na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu 
krajiny



Příklady opatření 
k naplňování strategických cílů

• Využití plateb vázaných na produkci 
k podpoře stavu zvířat

•Užití části přímých plateb na vázané podpory 
společensky citlivých komodit

•Podpora odbytových organizací a seskupení

•Pokračující modernizace podniků, včetně závlahových 
systémů, s důrazem na technologické a výrobkové inovace

•Podpora mladým začínajícím zemědělcům přímými platbami

•Přizpůsobování zemědělského školství (rozsahu, struktury, 
náplně oborů) potřebám zemědělské praxe

•Podpora krytí vybraných zemědělských rizik

•Posílení vazeb mezi městem a venkovem prostřednictvím 
potravin (např. mléko do škol) a vzdělávacích programů 
pro žáky městských škol (návštěvy farem)

•Podpora diverzifi kace činností zemědělských podniků

Příklady dotační politiky

Národní dotace: 
10.E.c. – Podpora české technologické 

platformy pro ekologické zemědělství
16. – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova
19. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů 

zemědělských produktů v režimech jakosti 
20. – Podpora nadstandardní pohody zvířat (welfare)

Program rozvoje venkova 2014 – 2020:
M10 – AEKO (agroenvironmentálně – klimatická opatření) 

(např.: Integrovaná produkce, Ošetřování travních porostů, 
Zatravňování orné půdy, Biopásy)

M11 – Ekologické zemědělství 
M12 – LFA (méně příznivé oblasti)
M13 – Natura 2000 
M14 – Dobré životní podmínky zvířat 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Program Zemědělec (dotace části úroků z úvěru)
Podpora pojištění (pojištění plodin a hospodářských zvířat)
Zajištění úvěrů
 Investiční úvěry
Provozní úvěry



Příklady dotační politiky

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 Podpora nákupu půdy (dotace části úroků z úvěru)
 Úvěry na nákup půdy 

Další zajímavosti
 Protierozní kalkulačka  http://kalkulacka.vumop.cz/
 Statistická ročenka půdní služby  http://statistiky.vumop.cz/
 Monitoring eroze  http://me.vumop.cz
 Digitalizace komplexního průzkumu půd  
 http://wakpp.vumop.cz

Oblast půdy je ve Strategii řešena v kapitole Zemědělství 
prostřednictvím strategického cíle.

A.8  Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem 
na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu 
krajiny

Příklady opatření k naplňování strategického cíle

•Důsledné využívání všech možností ochrany půdy v rámci 
resortní a meziresortní spolupráce

•Vytvoření vzorové pachtovní smlouvy

•Usilovat o soulad intenzivní zemědělské výroby s ochranou 
půdy

•Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje 
„Protierozní kalkulačka“ 

•Dokončení digitalizace komplexního průzkumu půd

•Zastavení degradace zemědělské půdy zejména nadměrnou 
erozí, utužením, úbytkem organické hmoty

•Podpora přirozeného zadržování a vsakování  vody do půdy

•Snížení tempa úbytků zemědělského půdního fondu, zejména 
nejkvalitnějších půd

•Motivace uživatelů ke zvyšování podílu vlastní půdy

•Podpora realizace pozemkových úprav

PŮDA



POTRAVINÁŘSTVÍ

Strategické cíle

B.1  Zajištění racionální míry potravinového 
zabezpečení z hlediska dostatečných zpracovatelských 
kapacit

B.2 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého 
potravinářství

B.3 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst 
jeho exportní výkonnosti

B.4 Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji 
venkova

B.5 Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu 
spotřebitelů

Hlavním strategickým posláním rozvoje 
potravinářského průmyslu je výrazný růst jeho 

efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském 
i světovém trhu, vytvářející předpoklady nejen pro zvýšení 

nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin 
spotřebitelům ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí země-
dělství včetně zajištění mimoprodukčních funkcí potravinářství 
v oblasti rozvoje venkova, zlepšování vztahů k životnímu prostředí 
a snižování energetické náročnosti potravinářské logistiky.

Hlavní priority

• Potravinové zabezpečení a přiměřená soběstačnost 

• Konkurenceschopnost a efektivnost českého potravinářství

• Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů



Příklady opatření 
k naplňování strategických cílů

• Technologická modernizace podniků, 
podpora výrobkových a procesních inovací 

• Zvýšení spravedlnosti v rozložení obchodních rizik mezi 
dodavateli a obchodem.  Aktualizace zákona o významné 
tržní síle

• Podpora mikropodniků (zjednodušení označování výrobků, 
u mikropodniků dodávající produkty na místní trh)

• Rozvoj marketingu českých potravin, při zvýšení organizační 
i fi nanční spoluúčasti soukromé sféry – marketingový fond

• Podpora exportu především prostřednictvím státních 
institucí (typu EGAP - Exportní garanční a pojišťovací 
společnost apod.), pomoc při hledání trhů v třetích zemích, 
marketingových a propagačních podpor v zahraničí

•Zlepšení dohledu nad trhem s potravinami – 
zvýšení počtu kontrol a zvýšení počtu terénních 

pracovníků u kontrolních orgánů

•Novela zákona o potravinách

•Marketingová podpora 
   značek kvality (Klasa, Regionální 

potravina)

Příklady dotační politiky

Národní dotace: 
10.E.a. – Podpora České technologické platformy 

pro potraviny
 13. – Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  

konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
 18. – Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů 

s humanitárním zaměřením

Program rozvoje venkova 2014–2020:
M16 – Spolupráce (např.: Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na 
trh; Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatel. řetězců a místních trhů) 

 M04 – Investice do hmotného majetku (Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů)

 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Program Zpracovatel (dotace části úroků z úvěru)



Z důvodu existence jednotného trhu EU s danými 
pravidly hospodářské soutěže a vzhledem k vyššímu 

stupni nasycení trhu EU je hlavním strategickým posláním 
a hlavní strategickou prioritou podporovat exportní dynamiku 

českých vývozců zejména do třetích zemí. Cílem je tak postupné 
snižování závislosti na jednotném trhu EU a vývoz produkce s vyšší 
přidanou hodnotou.

AGRÁRNÍ 
ZAHRANIČNÍ 

OBCHOD

Strategický cíl

C.1 Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší 
přidanou hodnotou a hledání nových odbytišť mimo EU

Příklady opatření 
k naplňování strategického cíle

•Cílení proexportní podpory na vybrané prioritní země

•Optimální fungování a další rozšiřování sítě zemědělských 
diplomatů ve třetích zemích

•Pokračování v aplikaci dotačního programu Ministerstva 
zemědělství „Podpora účasti na mezinárodních výstavách 
a veletrzích v zahraničí“

•Realizace podnikatelských misí ministra zemědělství do 
třetích zemí

•Širší zpřístupnění služeb ČEB (Česká exportní banka) 
a EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) 
zemědělsko-potravinářským podnikům

Příklady dotační politiky

Národní dotace: 
9.H. – Podpora účasti na mezinárodních 

výstavách a veletrzích v zahraničí. (Nově 
je rozšířen i na veletrhy a výstavy, které 

nejsou pod patronací Ministerstva 
zemědělství. Úhrady se týkají 

např.: nájmu výstavní plochy 
bez vybavení, úhrada ces-

tovních nákladů a úhrada 
registračního poplatku.)



Posláním lesního hospodářství je udržitelné 
obhospodařování lesů a multifunkční úloha lesů, 

poskytování různých lesních produktů, výrobků a služeb 
způsobem, který nepovede ke zhoršení stavu lesů, účinné 

využívání zdrojů, optimalizace přínosu lesů a lesnického sektoru 
k rozvoji venkova, růstu a vytváření pracovních míst. Podpora 
udržitelné výroby a spotřeby lesních produktů a výrobků.

Hlavní strategickou prioritou je zvýšení konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti celého hodnotového řetězce při zachování zásad 
udržitelného obhospodařování lesů.

LESNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Strategické cíle

D.1 Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného 
zlepšování jejich stavu

D.2 Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného 
na lesním hospodářství

Příklady opatření k naplňování strategického cíle

•Prevence erozního ohrožení, protipovodňová prevence 
(realizace opatření meliorací a hrazení bystřin ve veřejném 
zájmu podle §35 zákona o lesích, zadržování vody v lesních 
částech povodí, prevence erozního ohrožení s využitím 
opatření PRV, protipovodňová a protipožární prevence)

•Vytvoření dotačních titulů podporujících obnovu lesa stanovišt-
ně vhodnými dřevinami (včetně dřevin odolných proti suchu)

•Zlepšování degradovaných půd dlouhodobě antropicky zatěžo-
vaných zejména vlivem imisí (biologická, chemická meliorace)

•Optimalizování dostupnosti reprodukčního materiálu 
požadovaného původu pro producenty sadebního materiálu 
lesních dřevin

•Prostřednictvím podpůrných programů PGRLF (Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) nadále podporovat 
konkurenceschopnost a rozvoj subjektů podnikajících 
v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

•Založení lesnicko-dřevařského fondu

•Zejména osvětovou činností podporovat co možná největší 
využití dřeva jako ekologicky šetrného a trvale obnovitelného 
zdroje suroviny

•Zachování nediskriminačního přístupu ke dřevu pocházejícího 
z lesů ve vlastnictví státu pro všechny skupiny jeho zpracovatelů

•Vytvoření ekonomického nástroje státu směřujícího 
materiálové toky dřeva k tuzemskému zpracování s cílem 
posílit hodnotový řetězec (daňovou výtěž)



Příklady dotační politiky

Národní dotace:
 Dotace a náhrady plynoucí ze zákona 289/1995 Sb.; zákon 

o lesích (výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD, 
hrazení bystřin, atd.)

 Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 
činnosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

 Podpory na základě Národního programu ochrany 
a reprodukce genofondu lesních dřevin

 Služby vlastníkům lesů (letecké vápnění, letecká protipožární 
služba, poradenství, aj.) 

Program rozvoje venkova 2014–2020:
M04 – Investice do hmotného majetku (Lesnická infrastruktura)
 M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 

životaschopnosti lesů (např.: Obnova lesních porostů 
po kalamitách, Investice do ochrany MZD, Přeměna porostu 
náhradních dřevin, Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, 
Technika a technologie pro LH, Zalesňování)

 M15 – Lesnicko-environmentální opatření (Zachování 
porostního typu, Genofond lesních dřevin)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující 

provozovny (dotace části úroků z úvěru)
 Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích
 Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených 

k plnění funkcí lesa
 Pojištění lesních porostů (neinvestiční – přímá podpora)
 Podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního 

materiálu lesních dřevin (neinvestiční – přímá podpora)
 Investiční úvěry a provozní úvěry



RYBÁŘSTVÍ

Strategickou prioritou českého rybář-
ství je konkurenceschopné tradiční rybářství, 

především rybníkářství s hlavní produkovanou 
rybou kaprem obecným, s pozitivními mimoprodukč-

ními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných 
k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.

Strategické cíle

E.1 Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné 
tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

E.2 Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání 
znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího 
zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní 
technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb 
při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního 
prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

E.3 Zajištění stabilního, druhově rozmanitého rybího 
společenstva v rybářských revírech

E.4 Zajištění vhodných podmínek pro výskyt ryb v rybářských 
revírech

E.5 Zvýšení zájmu a využití potenciálu rekreačního rybolovu 
v rámci regionálního rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

Příklady opatření k naplňování strategických cílů

• Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání 
dotačních titulů EU

• Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný 
prvek trvale udržitelného hospodaření

• Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, 
rozhlas, noviny, atd.)

• Zajistit koordinovanost zemědělské politiky a politiky životní 
prostředí s rybářskou politikou

• Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití 
vědeckých výsledků v praxi

• Zajistit koordinovanost boje proti rybožravým predátorům

• Omezit přísun živin a erozního materiálu do vodotečí, 
vodních nádrží,  rybníků

• Zajistit dostatečné budování kanalizačních sítí a čistíren 
odpadních vod s účinným terciálním čištěním 
(především odstraňování fosforu) a zajistit 
zásady správného zemědělského hospo-
daření s cílem zamezení erozních 
smyvů, končících ve vodotečích 
a vodních útvarech (vodní nádrže, 
rybníky)



Příklady dotační politiky

Národní dotace:
 9.I. – Podpora zlepšování praktické 

výuky v produkčním rybářství
 15. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

Operační program rybářství 2014–2020:
 2. – Podpora environmentálně udržitelné, inovativní 

a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech 
a účinně využívající zdroje (Produktivní investice do akvakultury, 
Podpora nových chovatelů, Recirkulační zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním)

  5. – Podpora uvádění na trh a zpracování (Uvádění produktů na trh)



VČELAŘSTVÍ

Posláním a hlavní strategickou prio-
ritou oblasti včelařství je zajistit dostatečné 

stavy zdravých včelstev pro dostatečné a konti-
nuální opylení zemědělských kultur a dostatečnou 

a maximálně kvalitní produkci medu.

Příklady opatření k naplňování strategických cílů

• Využívaní dotačních podpor z evropských fondů a národních 
zdrojů pro začínající a stávající včelaře

• Napomáhat opatřením, která povedou k rozšíření 
a zkvalitnění včelí pastvy, ale současně ke zvyšování 
rozmanitosti krajiny

• Kvalitním a zodpovědným chovem včel zajistit dostatečné 
stavy zdravých včelstev pro opylování zemědělských plodin 
a zachování druhové rozmanitosti krajiny a vyšší pestrosti 
pěstovaných plodin na menších půdních celcích

Příklady dotační politiky

Národní dotace:
1.D. – Podpora včelařství

Dotace plynoucí z nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení pod-
mínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných 
podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh:

A – Technická pomoc
B – Boj proti varroáze
C – Racionalizace 
    kočování 
D – Rozbory medu
E – Obnova včelstev

Strategický cíl

F.1 Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat 
rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině k zajištění 
biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě 
rostoucích rostlin a podporovat přísuny včelstev 
k zemědělským plochám



MYSLIVOST

Posláním a strategickou prioritou 
oblasti myslivosti je zajistit zachování 

a trvalé využívání zvěře jako obnovitelného 
přírodního zdroje a přírodního bohatství státu 

podle Ústavy ČR.

Strategické cíle

G.1 Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře 
podle věku a pohlaví v souladu se zájmy a požadavky 
vlastníků a nájemců honebních pozemků a přírodními 
podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj 
populací a ekosystémů bez škod zvěří

G.2  Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně 
využívané kulturní krajiny jako životního prostředí nejen 
lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěře ve prospěch větší 
rozmanitosti krajiny a hospodaření v krajině (střídání plodin, 
rozčlenit současné velkoplošné hospodaření)

G.3   Zvýšit obecné povědomí o funkci myslivosti v oblasti péče 
o přírodu, podporu komunikace s veřejností a vzdělávání

Příklady opatření k naplňování strategických cílů

• Důsledná kontrola sčítání zvěře a odlovených kusů

•Schvalování plánu lovu ze strany držitele honitby a státní 
správy myslivosti

•Změna vyhlášky – prodloužení doby lovu mláďat

•Úprava vyhlášky zařazující honitby do jakostních tříd, 
a to ve vztahu k reálným a únosným početním stavům, 
s ohledem na aktuální stav potravní nabídky, zatížení krajiny 
a akceptovatelné přirozené škody

•Vytváření vhodných stanovišť s dostatkem vody a přirozené 
potravy

•Tlumení predačního tlaku na populace drobné zvěře

•Dotační politika při vypouštění drobné zvěře do volné přírody

•Podnítit změny v rostlinné výrobě, zvláště pak vyšší pestrosti 
pěstovaných plodin na menších půdních celcích

Příklady dotační politiky

Národní dotace:
Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 

činnosti dle nařízení vlády  č. 30/2014 Sb.



Strategické cíle

H.1 Zkvalitnění prevence před povodněmi  

H.2 Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu

H.3 Udržitelná péče o vodní zdroje ČR

H.4 Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro 
zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvu 

H.5 Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím 
realizace opatření z Plánů povodí (NPP a PDP) 

H.6 Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných 
informací o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“ 
(vztahů s veřejností)

Posláním vodního hospodářství je vytvářet 
podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným 

vodním bohatstvím ČR tak, aby byly sladěny požadavky 
na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň 

s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných 
hydrologickými extrémy – povodněmi a suchem.

Hlavní strategickou prioritou vodního hospodářství Mini-
sterstva zemědělství je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, zásobování vodou průmyslu (zejména energetického) 
a zemědělství, zabezpečení vodních zdrojů, zajištění bezpečnosti 
vodních děl, zmírnění následků extrémních jevů počasí, jako jsou 
povodně a sucho a dosažení dobrého stavu vod (Národní plány 
povodí - NPP, Plány dílčích povodí - PDP).

VODNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Příklady opatření k naplňování strategických cílů

•Realizace efektivních technických protipovodňových opatření 
(upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence)

•Zahájit přípravu realizace technických a přírodě blízkých 
opatření v suchem nejohroženějších lokalitách s rizikem 
nedostatku vody (zahájena příprava 4 vodních nádrží – 
Vlachovice, Pěčín, Senomaty, Šanov)

• Podpora závlah z Ministerstva zemědělství a příprava nového 
dotačního programu na obnovu, rekonstrukci a rozvoj

• Příprava nového dotačního programu na podporu zadržování 
vody v krajině prostřednictvím výstavby nových, obnovy 
historicky zaniklých a rekonstrukce stávajících rybníků 
a vodních nádrží



•Novelizace vodního zákona 
    ve smyslu dokumentu „Příprava 

    realizace opatření pro zmírnění 
    negativních dopadů sucha a nedo-

    statku vody“ schváleného usnesením
    vlády ČR č. 620 z roku 2015

•Rozvoj kontrolní činnosti v oblasti provozo-
    vání vodovodů a kanalizací a publikování výsledků 

    v ročence „Vodovody kanalizace ČR“ a na webu eAGRI

• Zavedení centrální metodické pomoci pro vyřizování 
stížností a žádostí v oblasti vodovodů a kanalizací

• Otevření dotační podpory pro výstavbu a technické zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací zejména pro malé obce (do 
1 000 ekvivalentních obyvatel), včetně propojení vodárenských 
soustav k zabezpečení dostatku pitné vody v období sucha

• Realizace opatření z programů v Plánech povodí ke zlepšení 
stavu vodních ekosystémů (jakost vody, omezení živin 
a znečištění, apod.)

•Posílit osvětu veřejnosti o dopadu hydrologických extrémů 
a změně klimatu a získat podporu a pochopení opatření 
k omezení nepříznivých následků pro vodní zdroje

129 290 – Podpora opatření na 
drobných vodních tocích a malých 
vodních nádržích (pro období 2016–2020)
129 250 – Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací (pro období do 2017 
a následující 2017–2021)
1.I. – Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách

Národní dotace navržené v návaznosti na dokument „Příprava 
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha 
a nedostatku vody“ (usnesení vlády ČR č. 620 z roku 2015): 

Podpora propojení vodohospodářských soustav k zabezpečenosti 
vodních zdrojů
Podpora rekonstrukce, oprav a modernizace odvodňovacích zařízení
Odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, výstavba 
přehradních nádrží 
Program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení technické, 
vodohospodářské a ekonomické efektivnosti opatření 
na ochranu před suchem a nedostatkem vody

Program rozvoje venkova 2014–2020:
M04 – Investice do hmotného majetku 
(Pozemkové úpravy, realizace plánů 
společných zařízení, Vodohospodářská 
a protipovodňová opatření)
M08 – Investice do rozvoje lesních 
oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 
(Zavádění preventivních opatření v lesích, 
Odstraňování škod způsobených povodněmi)

Příklady dotační politiky

Národní dotace:
129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. 
(pro období 2014–2019 a pokračování po roce 2019)
129 310 – Podpora konkurenceschopnosti 

agropotravinářského komplexu – závlahy II. etapa 
(pro období 2017–2022)

129 280 – Podpora retence vody v krajině-   
 rybníky a vodní nádrže (pro období 2016–
 2021)



Hlavní prioritou je efektivní využití veřejných 
prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu 

agrárního sektoru pro dosažení ekonomických a společen-
ských přínosů z realizace výsledků výzkumu přinášejících nové 
poznatky srovnatelné se světem, potřebné a využitelné pro rozvoj 
českého agrárního sektoru.

I nadále bude velmi důležité vzdělávání dospělých zaměřené přede-
vším na informace vyplývající z platné legislativy ale i odborné 
vzdělávání a transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe. Neopo-
menutelné jsou rovněž vzdělávací aktivity spojené s resortní 
tématikou a zaměřené na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže. 
Poradenství se více zaměří na transfer vědeckých poznatků do 
praxe, podporu inovací a poradenskou podporu podnikatelům.

VÝZKUM, 
VZDĚLÁVÁNÍ 

A PORADENSTVÍ
Strategické cíle

I.1 Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných 
organizacích podporovaných Ministerstvo zemědělství

I.2 Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi 
a aplikační sférou

I.3 Zvýšit komerční využití výsledků vědy a výzkumu a znalostí 
výzkumných organizace

Příklady opatření k naplňování strategických cílů

• Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi 
a aplikační sférou

• Podpořit zapojení mladých vědců do výzkumu 
a motivovat studenty získat resortní vzdělání

• Podpora vstupu mladých lidí do odvětví

• Využít poradenský systém k informo-
vanosti veřejnosti

• Ustanovit platformu aktivní spo-
lupráce všech zainteresovaných, 
kteří by jasně formulovali 
aktuální a reálné problémy, 

 na které je nutné obrátit 
pozornost resortního 
výzkumu



Příklady dotační politiky

Národní dotace: 
9.A. – Speciální poradenství – živočišná a rostlinná výroba
9.E. – Školní závody
9.F. – Podpora poradenství v zemědělství
9.F.e. – Regionální přenos informací prostřednictvím krajských 
informačních středisek
9.F.i. – Odborné konzultace
9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
21. – Podpora center odborné přípravy

Program rozvoje venkova 2014–2020:
M01 – Předávaní znalostí a informační akce (Zabezpečení 
a provádění vzdělávacích akcí)
M02 – Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství 
(Poradenství – dotace na poskytnutí poradenské služby)
M16 – Spolupráce (Podpora operačních skupin a projektů 
Evropského inovačního partnerství, Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, Podpora vývoje 
nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů 
a jejich uvádění na trh)
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