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Shrnutí 

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 (EZFRV). 

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. 

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova za rok 2008 shrnuje  stav 

administrace opatření PRV, pro která byl vyhlášen příjem ţádostí v roce 2008, informuje o průběhu 

administrace opatření s příjmem ţádostí o dotaci v roce 2007 a dále o výplatě závazků z předchozího 

programového období.  

V roce 2008 byly přijímány ţádosti o dotaci pro 23 opatření z celkových 25 opatření 

Programu rozvoje venkova ČR, tj. spuštěna jsou kromě opatření I.2.1 Seskupení producentů (kód 

142) a II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  (kód 225) všechna stávající opatření PRV.  

Oproti roku 2007 byly nově přijímány ţádosti o dotaci  pro opatření I.3.4 Vyuţívání 

poradenských sluţeb (kód 114) , II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224), II.2.4 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kódy 226, 227), 

IV.1.1 Místní akční skupina (431), IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kódy  411, 412, 413) 

a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) . 

Osa I: 

V roce 2008 proběhl příjem ţádostí pro projektová opatření osy I ve třech termínech
1
 

(kolech). Z počtu zaregistrovaných projektů je patrný stoupající zájem ţadatelů o dotaci zejména u 

opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  a I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. 

V rámci projektových  opatření osy I bylo zaregistrováno celkem 3 890 ţádostí o dotaci v částce cca 

5 mld. Kč (194 mil. EUR)
2
. Schvalovány v roce 2008 byly ţádosti registrované v rámci 3. a 4. kola  - 

k 31.12.2008 bylo schváleno ke spolufinancování celkem 2 207  ţádostí v částce 2,3 mld. Kč (87 

mil. EUR). Ze ţádostí registrovaných v roce 2007 (2. kolo)  bylo schváleno k podpoře 723 ţádostí 

v částce 2,5 mld. Kč (95 mil. EUR).  K 31.12.2008 bylo proplaceno celkem 1 057 ţádostí 

projektových opatření v částce cca 35 mil. EUR. 

V rámci nárokového opatření osy I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

s kontinuálním příjmem ţádostí bylo zaregistrováno 121  ţádostí o zařazení do opatření s výměrou 

6920 ha. Schválena byla v roce 2008 podpora pro 52 ţadatelů a vztahovala se na  2 742 uvolněných 

hektarů. Z finanční alokace tohoto opatření byly v roce 2008 propláceny pouze závazky vzniklé 

v předchozím programovém období ve výši 51 mil. Kč (2 mil. EUR). Z rozpočtu PRV byly rovněţ 

v roce 2008 hrazeny závazky pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, a to ve výši 50 mil. Kč (2 mil. 

EUR). 

                                                 
1
 Přehled termínů pro příjem žádostí o dotaci od roku 2007 viz tabulka 1 , str.16 

2
 Údaje vtahující se k zaregistrovaným či  schváleným  žádostem/projektům jsou přepočteny dle kursu ECB k 2.1.2008 tj. 

26,364 Kč/EUR; údaje vztažené k proplaceným žádostem/projektům jsou přepočteny dle kurzu výplaty žádosti 
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Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy I vyplaceno 39,18 mil. EUR. 

Osa II: 

V roce 2008 byly ve dvou termínech do 15. května a do 30. listopadu přijímány ţádosti o 

dotaci pro nároková opatření osy II PRV. Celkem bylo na nároková opatření osy II přijato 16 433 

ţádostí v celkové částce 4 355,33 mil. Kč (165,199 mil. EUR)
3
 v rámci opatření PRV a 11 496 

ţádostí v hodnotě 2 869,23 mil. Kč (108,83 mil. EUR)
4
 na staré závazky HRDP, které budou placeny 

z finanční obálky PRV. V roce 2008 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 13 958 ţádostí o 

dotaci v celkové částce 4 068,122 mil. Kč (150,61 mil. EUR)
3
 veřejných prostředků na závazky PRV 

a 10 655 ţádostí v celkové částce 2 177,97 mil. Kč (82,61 mil. EUR)
4
 na staré závazky vzniklé 

v rámci HRDP. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV za rok 2008 vyplaceno 6 246,09 mil. Kč 

(233,22 mil. EUR). Dle kumulativního výkazu skutečných plateb bylo od počátku programu na 

závazky PRV a na staré závazky HRDP vyplaceno 351,272 mil. EUR
5
 . 

V rámci projektových opatření osy II bylo v roce 2008 zaregistrováno 134 projektů na získání 

finanční podpory ve výši 243 mil. Kč (10,13 mil. EUR)
3
. Celkem bylo proplaceno 15 projektů 

v hodnotě 5,45 mil. Kč (0,207 mil. EUR)
2
. Kumulativně bylo od počátku programového období 

vyplaceno 0,21 mil. EUR
2
.  

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy II od počátku programu 

vyplaceno 351,5 mil. EUR. 

Osa III: 

Ţádosti  o dotaci  pro projektová opatření osy III byly přijímány ve třech termínech obdobně 

jako u osy I. Největší zájem stejně jako v roce 2007 projevili ţadatelé o dotaci u opatření III.2.1 

Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby, poţadavky aţ sedminásobně překračovaly 

roční  finanční alokaci na opatření.  

Zaregistrováno bylo 1 965 ţádostí o dotaci v částce 8,5 mld. Kč (322 mil. EUR), ze ţádosti 

registrovaných v roce 2008  ve 3. a 4. kole bylo schváleno 277 ţádostí v částce 0,9 mld. Kč (35 mil. 

EUR), ţádosti registrované v pátém-podzimním kole budou schváleny v roce 2009. Z ţádostí 

registrovaných v roce 2007 bylo k 31.12.2008 schváleno 961  ţádostí v částce 3,3 mld. Kč (126 mil. 

EUR).  

Proplaceno bylo na ţádosti o dotaci v rámci osy III  k 31.12. 2008 celkem 15,7 mil.EUR. 

Osa IV: 

V rámci opatření IV.1.1 bylo v roce 2008 hodnotitelskou komisí hodnoceno 99 ze 102 

zaregistrovaných Strategických plánů Leader (dále SPL) z roku 2007, k podpoře pak z nich bylo 

schváleno 48 ke dni 5. 6. 2008. V listopadu 2008 bylo zaregistrováno dalších 92 Strategických plánů 

LEADER podaných místními akčními skupinami, jejich hodnocení a výběr nejlepších k podpoře 

proběhne v roce 2009. Zahájen byl příjem ţádostí o dotaci pro projekty opatření IV.1.2 Realizace 

místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce,  ţádosti budou schvalovány   

v roce 2009.  V rámci osy IV bylo k 31.12.2008 proplaceno celkem 337 tis. EUR. 

                                                 
3
 Pro převod finančních prostředků na závazky PRV je použit kurz dle roku podání žádosti k 2. 1. 2007 (27,525 Kč/EUR) 

a 2.1.2008 (26,364 Kč/EUR) 
4
 Pro převod finančních prostředků na závazky HRDP je požit kurz dle roku podání žádosti 2006 – 28,343 Kč/EUR, 2007 

– 27,762 Kč/EUR , 2008 – 26,364 Kč/EUR) 
5
 Kumulativní částka vyplacených finančních prostředků je uváděna v EUR dle užitého kurzu pří výplatě každé z žádostí. 
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Osa V – Technická pomoc: 

V roce 2008 byl zahájen příjem ţádostí o dotaci v opatření V.1 „Technická pomoc“. 

Zaregistrováno bylo 61 projektů v částce  54 mil. Kč (2 mil. EUR). Schváleno k realizaci bylo v roce 

2008 celkem 59 projektů, proplaceno bylo celkem 26 projektů v částce 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR). 

 

1 Úvod 

Výroční hodnotící zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova ČR za rok 2008 zpracoval 

odbor Řídící orgán PRV, MZe v souladu s poţadavkem článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

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 2008 vychází z článku 82 nařízení Rady 

(ES) č. 1698/2005 a je stanoven na 30. 6. 2009. 

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

procedury per rollam, která proběhla ve dnech 5.-19.6.2009. 

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

republice v roce 2008. Výroční zpráva spolu s přílohami shrnuje a popisuje stav k 31. prosinci 2008, 

případně k datu jinému, které je pak vţdy uvedeno v komentářích. 

 

2 Legislativní rámec 

Právní předpisy upravující pravidla financování EZFRV vyţadují, aby členské státy 

zpracovaly strategii pro rozvoj venkova a vlastní program s konkrétními cíli intervencí pro období let 

2007 – 2013. Ministerstvo zemědělství proto v letech 2004 - 2006, ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem zemědělské ekonomiky (dále VÚZE) a dalšími institucemi, připravilo dva materiály, a to 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále NSP) a Program rozvoje 

venkova ČR na období 2007-2013 (dále PRV). Oba dokumenty představují pro ČR nástroj 

k realizaci evropské i národní politiky rozvoje venkova.  

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). 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR bude realizován v období let 2007 - 2013 

prostřednictvím Programu rozvoje venkova. 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 základní popis všech 

opatření, popis základních administrativních a finančních souvislostí. Podrobnosti pak stanoví 
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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). 

 

PRV vychází zejména z následujících legislativních předpisů ES: 

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

zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování Společné zemědělské politiky, 

 rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES o strategických pokynech Společenství pro rozvoj 

venkova, 

 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla 

pro reţimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí 

některé reţimy podpor pro zemědělce, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) 

č. 319/2006, 

 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu (dále „EZOZF“),  

 nařízení Komise (ES) č. 1320/2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu 

pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 

 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 Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), 

 nařízení Komise (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. 

 směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

 a dalších právních předpisů. 

 

K implementaci PRV se vztahují rovněţ  národní právní předpisy,  zejména pak zákon č. 

256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, zřizující SZIF, který jakoţto akreditovaná platební agentura  (v souladu 

s NR (ES) č. 1290/2005) zajišťuje provádění plateb. Na základě zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, má SZIF kompetence provádět opatření k rozvoje 

venkova. 
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3 Změny všeobecných podmínek 

3.1 Změny socio-ekonomických podmínek ve vazbě na PRV 

Rok 2008 byl přelomovým rokem mezi obdobím hospodářského růstu ovlivněného vstupem 

ČR do EU a počátkem ekonomické recese. Makroekonomický rámec pro realizaci Programu rozvoje 

venkova se ve druhé polovině roku 2008 výrazně zhoršil. Výkonnost české ekonomiky vyjádřená 

vývojem HDP ve 4. čtvrtletí roku 2008 vzrostla meziročně reálně o 0,7 %
6
, tento růst byl pozitivně 

ovlivněn zvýšením HPH ve stálých cenách o 1,1 %, negativně působil pokles daní z produktů o 

2,5 %. Pozitivní příspěvek k růstu celkové HPH ve stálých cenách poskytlo ve 4. čtvrtletí odvětví 

zemědělství (včetně lesního hospodářství), v běţných cenách se však zvýšení HPH v tomto odvětví 

neprojevilo, neboť nárůst fyzického objemu produkce byl kompenzován výrazným poklesem cen. 

Charakteristický pro rok 2008 byl pokles poptávky po zemědělských produktech, celkové sniţování 

producentských a spotřebitelských cen (např. ceny zemědělských výrobců kravského mléka se ve 4. 

čtvrtletí 2008 meziročně propadly o 19,4 %).  

Významnou roli zde rovněţ hraje chování bankovního sektoru ve vztahu k úvěrování  podnikatelů, 

coţ můţe mít v konečném důsledku negativní dopad  na počet ţadatelů o dotaci u některých opatření 

PRV a následně také na plnění cílů v rámci PRV. S ohledem na zhoršené moţnosti získávání úvěru 

podnikatelů, byla přehodnocena maximální lhůta pro realizaci projektu z 18 měsíců na 24 měsíců pro 

všechna opatření. Tato změna se promítla v aktualizaci Pravidel pro poskytování dotací od ledna 

2009. 

Dosavadní pozitivní trend ve vývoji zaměstnanosti se v důsledku působení hospodářské 

recese mění na trend negativní. Podle odhadu pracovalo v roce 2008 v české ekonomice v průměru 

5 268 tis. osob, coţ je o 61 tisíc, resp. o 1,2 % více neţ v roce 2007. Počet přepočtených pracovníků 

v zemědělství však poklesl z 138,1 tis. AWU na 135,3 tis. AWU, tj. o 2 %. Růst celkové 

zaměstnanosti ovlivnil především nárůst počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru (o 64 tis. 

osob ve 4. čtvrtletí roku 2008). Důsledky krize se na vývoj nezaměstnanosti projevily 

s několikaměsíčním zpoţděním, nicméně ve 4. čtvrtletí 2008 je tento trend více neţ zřejmý (od 

listopadu 2008 do ledna 2009 vzrostla míra nezaměstnanosti z 5,3 na 7,7 %). 

K zachování či vytvoření pracovních míst na venkově přispívají zejména opatření III.1.2 

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a 

I.1.2 Investice do lesů. Při výběru projektů k financování v rámci těchto opatření jsou proto 

preferováni ţadatelé, kteří se zaváţí v rámci projektu vytvořit vyšší počet pracovních míst.  

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu dochází k trvalému poklesu podílu pracovníků 

odvětví na celkovém počtu pracovníků, v roce 2008 na 3,4 %. Z toho podíl pracovníků v samotném 

zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) poklesl o 0,1 p. b. na 2,9 %. Zemědělství je 

nadále charakterizováno mzdovou disparitou a zaostává v úrovni průměrných mezd za průměrem 

ČR. V roce 2008 se toto zaostávání oproti minulému roku mírně sníţilo na úroveň 75,3 %. Růst 

reálné mzdy v zemědělství v roce 2008 činil 4,6 % a převýšil tak o 2,5 p. b. průměr celkového růstu 

mezd v ČR. 

K výrazné změně podnikatelského prostředí v roce 2008 přes řadu dílčích kroků (daňová 

reforma s cílem daňového zatíţení fyzických i právnických osob, zavedení jednotné registrace 

podnikatelů, postupný rozvoj e-governmentu) nedošlo.  

Ekologické zemědělství v České republice v roce 2008 navázalo na výrazný rozvoj v roce 

2007. Počet ekologických zemědělců vzrostl v roce 2008 o 628 a k 31.12. 2008 v ČR ekologicky 

hospodařilo celkem 1 946 zemědělců.  Podíl ekologicky obhospodařované plochy na celkové výměře 
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zemědělské půdy ČR činil k 31.12. 2008 celkem 8,04 %. Výměra ekologické půdy roste i v rámci 

jednotlivých kultur. Výměra travních porostů dosáhla více neţ 281 tisíc ha, coţ je nárůst o 23 tisíc 

ha. Významný přírůstek zaznamenala plocha orné půdy, která dosáhla celkové výměry 35 178 ha, 

coţ je o více neţ 5 tisíc ha oproti roku 2007. Počet výrobců biopotravin vzrostl o 169 podniků na 

422.  

V roce 2008 nadále výrazně posilovala česká koruna vůči EUR. Kurz Kč/EUR v září 2006, 

v době schválení rozpočtových částek pro financování programů rozvoje venkova, byl 

28,383 CZK/EUR, průměrný roční kurz CZK/EUR v roce 2007 byl 27,766
7
 a v roce 2008 jiţ 24,946. 

Tímto poklesem kurzu dochází k faktickému sníţení hodnoty dotací  pro Českou republiku při 

průměrné roční alokaci tento rozdíl přesahuje 1 mld. Kč. 

 

3.2 Změny programového dokumentu v roce 2008 

Dne 26. 3. 2008 předloţila Česká republika návrh na změnu PRV týkající se zejména úpravy 

textu opatření I.1.2 (odstranění uvedené maximální částky dotace v nesouladu s pravidlem de-

minimis), úpravy finanční tabulky v souvislosti se změnou finančních alokací pro opatření osy II 

(navýšení alokace pro opatření II.1.1 a II.2.4) a formální  rozčlenění finančních alokací na jednotlivé 

kódy, úpravy podmínek pro agro-environmentální opatření - sníţení minimální výměry 

obhospodařované půdy, umoţnění přechodu z titulu integrovaná produkce – management 

integrovaná produkce ovoce a management integrovaná produkce révy vinné v průběhu pětiletého 

závazku do nového závazku v titulu ekologické zemědělství, diferenciace sazby v rámci podpory 

trvalých travních porostů v titulu ekologické zemědělství, odůvodnění dvacetiletého závazku pro 

opatření II.2.3 a dále úprava kódů odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) na novou 

klasifikaci NACE. Tento návrh byl Komisí akceptován dne 23. 10. 2008. 

V důsledku schválení výše uvedených  změn se přechodem z titulů integrované produkce 

předpokládá nárůst počtu ţádostí v titulu ekologické zemědělství. Dále se předpokládá, ţe uvedená 

diferenciace sazby u zmíněných titulů povede k procentuálnímu nárůstu čistě ekologicky 

hospodařících farem v České republice. 

 Dne 3. 11. 2008 předloţila Česká republika návrh na změnu PRV týkající se odstranění 

formální technické chyby u opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy, kde v definici ţadatele 

bylo chybně uvedeno spoluvlastník „lesní půdy“. Tento návrh byl Komisí akceptován dne 30. 1. 

2009. 

 

3.3 Legislativní úpravy ES ve vztahu k PRV v roce 2008 

V roce 2008 byly schváleny novely základní evropské legislativy týkající se Programu 

rozvoje venkova a to: 

 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem, 

 nařízení Komise (ES) č. 1034/2008 ze dne 21. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud 

jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF 

a EZFRV, 
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 nařízení Komise (ES) č. 1175/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o změně a opravě 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), 

 

V oblasti SZP představovalo v roce 2008 významný krok přijetí Kontroly zdravotního stavu 

(Health Check), jejímiţ důleţitými oblastmi byly progresivní modulace (krácení přímých plateb), 

decoupling (oddělení plateb od produkce), úprava stávajících podpůrných trţních nástrojů 

a přizpůsobení se Evropského modelu zemědělství tzv. „novým výzvám“ (změna klimatu, 

obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství, biologická rozmanitost a restrukturalizace odvětví 

mléka a mléčných výrobků). V souladu s cílem zlepšit fungování SZP na základě zkušeností 

nabytých od roku 2003, který EK představila v listopadu 2007 ve svém sdělení nazvaném „Příprava 

na kontrolu stavu reformy SZP“, předloţila EK dne 20. 5. 2008 následující návrhy: 

 

 návrh nařízení, kterým se stanoví společná pravidla pro reţimy přímých podpor pro zemědělce 

v rámci SZP a kterým se zavádějí některé reţimy podpor pro zemědělce; 

 návrh nařízení o úpravách v SZP prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) 

č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008; 

 návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

 a návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech 

Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013). 

 

Dne 18. 11. 2008 dosáhla Rada politické dohody o Health Check, která byla rovněţ předmětem 

usnesení EP ze dne 12. 3. 2008.  

Na zasedání Evropské rady ve dnech 11 - 12. prosince byl představen Plán evropské 

hospodářské obnovy, díky kterému by pro rozvoj venkova formou podpory zavádění 

vysokorychlostního internetu  a pro „nové výzvy“ mělo připadnout cca 1,5 mld. EUR a následně 

byly zahájeny příslušné změny relevantních právních předpisů. Současně byla na úrovni ČR 

zahájena jednání Monitorovacího výboru PRV o prioritách v rámci nových výzev a moţnosti 

financování vysokorychlostního internetu, na základě závěrů z jednání pak v roce 2009 byly 

navrţeny úpravy  programového a strategického dokumentu. 

3.4 Legislativní úpravy ČR ve vztahu k PRV v roce 2008 

V roce 2008 byly schváleny novely právních předpisů k implementaci nárokových opatření 

osy II PRV. Jedná se o následující dokumenty: 

 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, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb.  

Hlavním cílem navrhované novely byla úprava seznamu obcí a katastrálních území 

zařazených do méně příznivých oblastí v příloze č. 1 k nařízení č. 75/2007 Sb. dle kritérií 

stanovených v PRV. Dalším cílem je zpřesnění stávajícího textu tak, aby nedocházelo 

k nesprávnému výkladu. 

 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.  

Hlavním cílem navrhované novely tohoto nařízení byla úprava vstupní výměry posuzované 

při zařazování do titulu biopásy vzhledem k relativně nízkému vstupu ţadatelů do titulu ve srovnání 
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s celkovou absorpční kapacitou titulu. V případě, ţe by nedošlo ke sníţení vstupní výměry, hrozilo 

by riziko nedočerpání alokovaných finančních prostředků na tento titul v rámci PRV. Rovněţ by 

kvůli nízkému vstupu ţadatelů do tohoto titulu mohlo dojít k nedosaţení cílů titulu, které jsou 

stanoveny v PRV.  

 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ze dne 29. srpna 2007 o stanovení podmínek pro poskytování 

dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. 

 

Cílem předloţeného návrhu novely nařízení vlády č. 239/2007 Sb. je odstranění nedostatků 

v procesu administrace tak, jak to ukázala aplikační praxe a zmírnění sankčního systému vůči 

ţadatelům. Jedná se zejména o úpravu sankčních mechanismů vůči některým podmínkám nařízení 

vlády tak, aby sankce byly účinné, odrazující, ale přiměřené. Dále se navrhuje zpřesnění ustanovení 

o podávání jednotlivých ţádostí o dotace a úprava podmínek nařízení vlády v souladu s právním 

řádem ČR tak, aby byla sníţena administrativní zátěţ ţadatelů. 

 

Dále byl schválen nový právní předpis nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ze dne 16. dubna 2008 

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu 

v rámci opatření Natura 2000 v lesích. Cílem tohoto dokumentu je zajistit implementaci nového 

opatření v rámci osy II PRV. 

 

V rámci základní legislativy ČR vztahující se k implementaci PRV došlo ke schválení zákona 

č. 302/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.5 Informace o doplňkovosti PRV ve vztahu k opatřením financovaným prostřednictvím 

politiky soudržnosti a nástrojem podpory Společenství pro rybolov 

Reforma strukturální politiky pro období  2007-2013 s sebou přinesla změnu struktury fondů 

a zásad pro přidělování podpory z těchto fondů. Jednou z významných změn bylo zřízení nového 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  a jeho propojení se Společnou zemědělskou 

politikou. Cílem při vynětí EZFRV ze skupiny strukturálních fondů bylo usnadnění zavedení 

integrovaného přístupu ve venkovských oblastech. Klíčem k úspěchu je však odpovídající 

koordinace podpor z různých fondů, zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), 

Fondu soudrţnosti (FS)  a Evropského sociálního fondu a kontrola jejich doplňkovosti. Doplňkovost 

podpor je zajištěna 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). 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 byla projednávání 

podmínky podpory pro jednotlivé výzvy v rámci zmíněných programů,  se v průběhu roku 2008 

zúčastnili zástupci řídícího orgánu PRV. Při jednáních nebyla zjištěna potřeba vymezené hranice měnit. 

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).  

V období prosinec 2008 – duben 2009 realizoval NOK projekt s názvem „Zajištění 

synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ financovaný 
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z OP Technická pomoc. Cílem projektu bylo na základě komplexní analýzy návazností mezi 

operačními programy v programovacím období 2007 – 2013 klasifikovat jednotlivé vazby a 

identifikovat klíčové vazby z hlediska naplňování cílů NSRR. Pro klíčové vazby pak analyzovat 

koordinační mechanizmy a tam, kde to je vhodné, zpracovat doporučení pro zajištění těchto 

návazností odpovídajícími koordinačními mechanizmy, včetně návrhu jejich sledování v průběhu 

implementace NSRR v období 2007 – 2013. 

Při analýze vazeb Programu rozvoje venkova s ostatními OP zpracovatel konstatoval, ţe 

vzhledem k logické návaznosti PRV k NSPRV, resp. k jinému charakteru podpory a vymezení 

kompetencí, nelze identifikovat přímé vazby na naplňování NSRR. S ohledem na odlišný charakter 

podpory PRV a s tím související odlišný způsob implementace, nejsou nastaveny jiné významné 

koordinační mechanismy neţ přenos informací prostřednictvím účasti zástupce ŘO PRV  

v monitorovacích výborech operačních programů, pracovních skupinách NOK a v Řídícím a 

koordinačním výboru ŘKV. 

Rozhraní jednotlivých programových dokumentů je vymezeno následovně: 

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) má regionální zaměření. V návaznosti na osu 

I doplňkově řeší podpory zpracovatelského průmyslu, včetně potravinářství, v kategorii druhého 

stupně zpracování (tj. mimo Přílohu 1. Smlouvy o EU). Navazuje na osu II podporou projektů ke 

zvýšení biodiverzity krajiny. V návaznosti na osu III dále zahrnuje obecné podpory malého a 

středního podnikání, podporu zařízení na zpracování OZE, cestovního ruchu a sluţeb (zkvalitnění 

správy na místní úrovni, sluţby veřejnosti, informační centra, marketing centrální a regionální, 

veřejné investice). EFRR dále zahrnuje podporu v oblasti dopravní a technické infrastruktury ve 

venkovských regionech propojující města a venkovské oblasti, vyššího občanského vybavení a 

investic mimo venkovské obce a obce venkovského charakteru. Dále je také podporováno vyuţití 

kulturních památek pro cestovní ruch nebo investice mimo venkovské obce. Rozhraní mezi 

Operačním programem podnikání a inovace v případě podpory obnovitelných zdrojů energie je 

vymezeno příjemcem podpory - zemědělským podnikatelem. Rozhraní mezi osou III PRV a 

Regionálními operačními programy je vymezeno počtem obyvatel v obci do 2000 (resp. 500) 

obyvatel.  

Fond soudržnosti (FS) řeší investice v oblasti ţivotního prostředí a dopravy. Z prostředků 

Operačního programu Ţivotní prostředí (OP ŢP) jsou podporovány  mimo jiné čistírny odpadních 

vod v územích vyţadujících zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000, ochranná 

pásma NP) bez omezení velikosti a na ostatních územích aglomerace od 2000 e.o. PRV navazuje 

investicemi do vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 e.o. mimo území vyţadující 

zvláštní ochranu. Rozhraní mezi OP ŢP v případě podpory OZE je vymezeno příjemcem podpory – 

PRV podporuje pouze zemědělské podnikatele a zpracování biomasy. 

Evropský sociální fond (ESF) navazuje na opatření osy III podporami pro obecnou 

vzdělanost na venkově, budování schopností místní administrativy, začleňování skupin obyvatelstva, 

rekvalifikačními kurzy a vyuţíváním internetových sítí. PRV podporuje vzdělávání, poradenství a 

informace pro zemědělské subjekty a subjekty lesního hospodářství v oblastech působnosti EZFRV, 

a pro jiné subjekty na venkově místně specifické vzdělávání a informace v zájmu rozvoje podnikání.  

Evropský rybářský fond (ERF) doplňuje škálu opatření PRV podporami pro udrţitelné 

vyuţívání produkce ryb, zejména v rámci realizací opatření k ochraně a tvorbě ţivotního prostředí a 

zvýšení ekologické stability krajiny nebo opatření ke zpřístupnění pozemků. Mezi podporami 

poskytovanými z ERF a EZFRV neexistují ţádné potenciální překryvy. Fond ERF je úzce zaměřen 

na zajištění potřebných struktur nutných pro vytváření pracovních míst v rybářském sektoru a 

postupného zvyšování kvality produkovaných a zpracovávaných výrobků pocházejících 

z akvakultury nebo rybolovu. Na interní úrovni je koordinace mezi EZFRV a ERF zajištěna 
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organizačním uspořádáním MZe, kdy útvar zodpovědný za přípravu a implementaci Programu 

rozvoje venkova a útvar zodpovědný za přípravu a implementaci Operačního programu Rybářství 

podléhají témuţ náměstkovi. Výše uvedené zaměření podpor v rámci ostatních podpůrných nástrojů 

politiky soudrţnosti jasně demonstruje, ţe nebude docházet k překryvům mezi opatřeními EZFRV 

a ostatními fondy EU. 

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

organizací trhu, bylo třeba zpřesnit vymezení podpor poskytovaných v rámci Programu rozvoje 

venkova tak, aby nedocházelo k moţným překryvům. V průběhu roku 2008 byl identifikován 

problém s doplňkovostí PRV a SOT, a to ve dvou sektorech – s pětiletým programem na víno a 

národní strategií pro operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. Po 

schválení těchto dokumentů vyvstala potřeba přesnějšího vymezení uvedených podpor s PRV. 

Vymezení PRV a pětiletého programu na víno je zaloţeno na vyjmutí některých investic do 

vína z PRV. Jedná se o lis na hrozny, speciální kvasnou nádobu pro získávání červeného vína 

s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku, filtr na víno. Tyto investice budou pro další 

příjem ţádostí v rámci PRV vyloučeny prozatím na národní úrovni, následovat bude změna PRV. 

Otázka vymezení podpor v rámci operačních programů organizací producentů v sektoru ovoce a 

zeleniny s PRV nebyla v průběhu roku 2008 dořešena. Navrţeno je vymezení definicí příjemce 

podpory, kdy v rámci PRV nebudou podporovány producentské organizace definované  Nařízením 

Rady (ES) č. 1234/2007.  
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4 Pokrok Programu rozvoje venkova ČR ve vztahu ke stanoveným cílům 

4.1 Realizace jednotlivých opatření Programu rozvoje venkova ČR v průběhu roku 2008 

 

V roce 2008 bylo spuštěno 18 projektových opatření, příjmy ţádostí o dotaci byly vyhlášeny 

ve třech termínech („kolech“) případně byl vyhlášen kontinuální příjem.  Dále bylo spuštěno 5 

nárokových opatření PRV, pro něţ jsou termíny příjmu ţádostí o dotaci stanoveny  příslušnými 

nařízeními vlády. Celkem tedy bylo v tomto roce vyhlášeno 23  z  25 opatření PRV, coţ představuje 

92 % opatření obsaţených v 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 a opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby, s jehoţ otevřením se počítá 

na jaře roku 2009. Mimo opatření os I - IV byl rovněţ zahájen příjem projektů v rámci osy 

V Technická pomoc.  

Konkrétní termíny vyhlašování jednotlivých kol od začátku implementace PRV a termíny 

schvalování ţádostí o dotaci uvádí tabulka 1.  Přehled spuštěných opatření v roce 2008 a předchozích 

letech uvádí následující  tabulka 2.  

Osa I: 

V roce 2008 proběhl příjem ţádostí pro projektová opatření osy I ve třech termínech (kolech). 

Z počtu zaregistrovaných projektů je patrný stoupající zájem ţadatelů o dotaci zejména u opatření 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  a I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci 

projektových  opatření osy I bylo zaregistrováno celkem 3 890 ţádostí o dotaci v částce cca 5 mld. 

Kč (194 mil. EUR). Schvalovány v roce 2008 byly ţádosti registrované v rámci 3. a 4. kola  - 

k 31.12.2008 bylo schváleno ke spolufinancování celkem 2 207  ţádostí v částce 2,3 mld. Kč (87 

mil. EUR). Ze ţádostí registrovaných v roce 2007 (2. kolo)  bylo schváleno k podpoře 723 ţádostí 

v částce 2,5 mld. Kč (95 mil. EUR).  K 31.12.2008 bylo proplaceno celkem 1 057 ţádostí 

projektových opatření v částce cca 35 mil. EUR. 

V rámci nárokového opatření osy I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

s kontinuálním příjmem ţádostí bylo zaregistrováno 121  ţádostí o zařazení do opatření s výměrou 

6920 ha. Schválena byla v roce 2008 podpora pro 52 ţadatelů a vztahovala se na  2 742 uvolněných 

hektarů. Z finanční alokace tohoto opatření byly v roce 2008 propláceny pouze závazky vzniklé 

v předchozím programovém období ve výši 50 mil Kč (2 mil. EUR). Z rozpočtu PRV byly rovněţ 

v roce 2008 hrazeny závazky pro opatření I.2.1 Seskupení producentů, a to ve výši 50 mil Kč (2 mil. 

EUR). 

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy I vyplaceno 39,18 mil. EUR. 

Osa II: 

nároková opatření 

V roce 2008 byly ve dvou termínech do 15. května a do 30. listopadu přijímány ţádosti o 

dotaci pro nároková opatření osy II PRV. Celkem bylo přijato 16 433 ţádostí v celkové částce 

4 355,33 mil. Kč (165,199 mil. EUR)
3
 v rámci opatření PRV a 11 496 ţádostí v hodnotě 2 869,23 

mil. Kč (108,83 mil. EUR)
4
 na staré závazky HRDP, které budou placeny z finanční obálky PRV.  

V roce 2008 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 13 958 ţádostí o dotaci v celkové 

částce 4 068,122 mil. Kč (150,61 mil. EUR)
3
 veřejných prostředků na závazky PRV a 10 655 ţádostí 

v celkové částce 2 177,97 mil. Kč (82,61 mil. EUR)
4
 na staré závazky vzniklé v rámci HRDP. 

Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV za rok 2008 vyplaceno 6 246,09 mil. Kč (233,22 mil. 

EUR). 
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 Dle kumulativního výkazu skutečných plateb bylo od počátku programu na závazky PRV a 

na staré závazky HRDP vyplaceno 351,272 mil. EUR
5
  

projektová opatření 

V rámci projektových opatření osy II bylo v roce 2008 zaregistrováno 134 projektů na získání 

finanční podpory ve výši 243 mil. Kč (10,13 mil. EUR)
3
. Celkem bylo proplaceno 15 projektů 

v hodnotě 5,45 mil. Kč (0,207 mil. EUR)
2
. Kumulativně bylo od počátku programového období 

vyplaceno 0,21 mil. EUR
5
.  

Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy II od počátku programu 

vyplaceno 351,466 mil. EUR. 

Osa III: 

Ţádosti  o dotaci  pro projektová opatření osy III byly přijímány ve třech termínech obdobně 

jako u osy I. Největší zájem stejně jako v roce 2007 projevili ţadatelé o dotaci u opatření III.2.1 

Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby, poţadavky aţ sedminásobně překračovaly 

roční  finanční alokaci na opatření.  

Zaregistrováno bylo 1 965 ţádostí o dotaci v částce 8,5 mld. Kč (322 mil. EUR), ze ţádosti 

registrovaných v roce 2008  ve 3. a 4. kole bylo schváleno 277 ţádostí v částce 0,9 mld. Kč (35 mil. 

EUR), ţádosti registrované v pátém-podzimním kole budou schváleny v roce 2009. Z ţádostí 

registrovaných v roce 2007 bylo k 31.12.2008 schváleno 961 ţádostí v částce 3,3 mld. Kč (126 mil. 

EUR).  

Proplaceno bylo na projekty realizované v rámci osy III  k 31.12. 2008 celkem 15,7 mil.EUR. 

Osa IV: 

V rámci opatření IV.1.1 bylo v roce 2008 hodnotitelskou komisí hodnoceno 99 ze 102 

zaregistrovaných Strategických plánů Leader (dále SPL) z roku 2007, k podpoře pak z nich bylo 

schváleno 48. V listopadu 2008 bylo zaregistrováno dalších 92 Strategických plánů LEADER 

podaných místními akčními skupinami, jejich hodnocení a výběr nejlepších k podpoře proběhne 

v roce 2009. Zahájen byl příjem ţádostí o dotaci pro  projekty opatření IV.1.2 Realizace místní 

rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce,  schvalovány budou  v roce 2009.  ke dni 

5. 6. 2008.  

V rámci osy IV bylo k 31.12.2008 proplaceno celkem 337 mil. EUR. 

Osa V – Technická pomoc: 

V roce 2008 byl zahájen příjem ţádostí o dotaci v opatření V.1 „Technická pomoc“. 

Zaregistrováno bylo 61 projektů v částce  54 mil. Kč (2 mil. EUR). Schváleno k realizaci bylo v roce 

2008 celkem 59 projektů, proplaceno bylo celkem 26 projektů v částce 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR). 
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Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV 

 Termín příjmu žádostí Termín schvalování žádostí 

1. kolo 9. 7. - 27. 7. 2007 8. 11. 2007
8
 

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

3. kolo 26. 2. - 17. 3. 2008 3. 7. 2008
9
 

4. kolo 10. 6. - 30. 6. 2008 23. 10. 2008 

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

  

Tabulka 2: Přehled spuštěných opatření PRV a termínů příjmu ţádostí 

Opatření / podopatření Příjem žádostí 

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

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

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

I.1.4  Pozemkové úpravy 2., 5. kolo  

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

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

I.3.3  Předčasné ukončení zemědělské činnosti kontinuální příjem od ledna 2008 

I.3.4  Vyuţívání poradenských sluţeb 4. 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 
10

,do 30. listopadu 
11

 

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

II.2.4  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora 

společenských funkcí lesů 
3. kolo

12
 

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

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

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

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

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

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

IV.1.1  Místní akční skupina 7.11.-27.11.2008 

IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie 5. kolo (7.10. - 10.11.2008) 

IV.2.1  Realizace projektů spolupráce 5. kolo (7.10. – 10.11.2008) 

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 

                                                 
8
 Pro opatření I.3.2 termín příjmu žádostí , termín schvalování 7.9.2007 

9
 Pro opatření I.3.2 termín příjmu žádostí 3.3. - 14.3.2008, termín schvalování 30.4.2008 

10
 Příjem žádostí o dotaci na péči o porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti, pro podpořené zalesnění 

předchozího roku. 
11

 Příjem žádostí o dotaci na zalesnění 
12

 Příjem žádostí byl prodloužen u záměru a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách z důvodu kalamity až  do 28.3. 

2008 
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4.2 Osa 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 22,39 % 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 – 85,21 % 

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 14,79 % finančních prostředků. 

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.1.1.2 a I.1.1.3 nebyl v roce 2008 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. 

Příjem ţádostí v roce 2008 probíhal v termínu  26.2. - 17.3.2008. V rámci podopatření bylo 

zaregistrováno 975 projektů (z toho 715 projektů bylo zaměřeno na ţivočišnou výrobu a 260 

projektů na rostlinnou výrobu) s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 2 341 mil. Kč (88,79 

mil. EUR).  Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF 

Brno), kde bylo zaregistrováno 24 % z celkových zaregistrovaných ţádostí, a regionu NUTS 2 

Jihozápad (RO SZIF České Budějovice) 22 % všech projektů. Oproti roku 2007 to znamená nárůst o 

více neţ 100 zaregistrovaných ţádostí a více neţ dvojnásobný poţadavek na finanční prostředky neţ 

je průměrná roční alokovaná částka. 
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K 3.7.2008 bylo ke spolufinancování schváleno 634 projektů registrovaných v roce 2007 

v celkové částce 1 590 mil. Kč (64 mil. EUR), vzhledem k ukončení některých ţádostí v průběhu 

administrace bylo k 31.12.2008 v administraci 615 schválených ţádostí v částce 58 mil EUR. 

V roce 2008 proběhlo rovněţ doschválení 29 projektů registrovaných v roce 2007, z nichţ u 

čtyřech byla ukončena administrace v průběhu roku.  

Tabulka 3 shrnuje kumulativní stav podopatření k 31.12.2008. Realizováno bylo dosud  224 

projektů v celkové částce dotace 345 mil. Kč  (14 mil. EUR). 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření I.1.1.1 je plánováno podpořit průměrně 420 podniků ročně. Dle 

schváleného počtu projektů lze usuzovat, ţe počet podpořených podniků bude oproti stanoveným 

cílům překročen. Z členění monitorovací tabulky je patrné, ţe zhruba  20 % schválených projektů 

tvořily projekty z oblasti ekologického zemědělství. 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. 40 % podpořených ţadatelů v roce 2008 tvořily 

fyzické osoby, z nich pouze 6 ţen. Z porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené 

projekty, je patrná vyrovnanost u LFA oblastí a ostatních oblastí. 

Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření 

nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci 

projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků. 

Níţe uvedené tabulky znázorňují stav administrace ţádostí o dotaci v roce 2008, a to pro 

projekty zaregistrované v roce 2008 a 2007, souhrnná tabulka pak obsahuje kumulativní data od 

začátku implementace opatření. Údaje jsou uvedeny vţdy  k 31.12.2008. 

 

Tabulka 3: 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)
13

 

Zaregistrované ţádosti 
14

 975 
 

88 789 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  360 30 934 

Schválené ţádosti  615 57 969 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  615 57 969 

Proplacené /realizované projekty  32 1 868 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

 

 

 

                                                 
13

 Pro přepočet finančních údajů z CZK na EUR  byl použit kurz OJ k 2.1.2008 (26,364 Kč/EUR) s výjimkou 

proplacených /realizovaných  projektů kdy je použit měsíční kurz ECB k datu úhrady žadateli.  
14

 Včetně chybně zaregistrovaných žádostí 
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Tabulka 4: 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) 

Schválené ţádosti   25 2 857 

Podepsané Dohody  25 2 857 

Proplacené/realizované projekty  192 12 074 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 5: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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) 

Schválené projekty 1 199 107 701 

Podepsané Dohody 1 199 107 701 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené/realizované projekty 
15

 224 13 942 

Zdroj: IS SZIF 

 

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 2008 nebyl příjem ţádostí pro toto podopatření vyhlášen. 

 

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) 

                                                 
15

 Dle aktuálního kurzu výplat 
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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. 

V roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.1 zaregistrováno 468 projektů, tj. 65 % projektů 

celého opatření I.1.2, v částce dotace 258 mil. Kč (10 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo 

zaregistrováno v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), celkem 165 projektů, 

tedy 35 % projektů zaregistrovaných v rámci tohoto podopatření.  

Z projektů registrovaných v rámci 2. kola  bylo schváleno celkem 184 projektů ve výši dotace 

150 mil. Kč (6 mil EUR), k 31.12.2008 bylo  v administraci 182 schválených projektů. 

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno 119 projektů registrovaných v roce 2007 v celkové částce 

dotace  81 mil. Kč (3,3 mil EUR). 

Tabulka 6: 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) 

Zaregistrované ţádosti  468 9 786 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  9 385 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 459 9 403 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 7: 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) 

Schválené ţádosti   182 5 447 

Podepsané Dohody  182 5 447 

Proplacené/realizované projekty  119 3 284 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 8: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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 projekty 182 5 447 

Podepsané Dohody 182 5 447 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 459 9 403 

Proplacené/realizované projekty  119 3 284 

Zdroj: IS SZIF 
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Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření I.1.2.1 je plánováno podpořit průměrně 70 projektů ročně. Vzhledem 

k počtu schválených projektů lze předpokládat výrazné překročení stanoveného cíle. Z celkového 

počtu schválených ţádostí tvoří 60 % ţadatelů soukromí vlastníci lesa (fyzické i právnické osoby)  

oproti 40 % vlastníků obecních lesů. Při porovnání typu území na kterém jsou realizovány schválené 

projekty, je patrná vyrovnanost mezi LFA a ostatními územími. 

Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření 

nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci 

projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků. 

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, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou 

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

V roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.2 zaregistrováno 25 projektů  v částce dotace 39 

mil. Kč (1,5 mil. EUR).  

Schváleno ke spolufinancování bylo 12 projektů registrovaných v 2. kole v částce 11 mil. Kč 

(0,4 mil. EUR).  

K 31.12. 2008 byly proplaceny 2 projekty registrované v roce 2007 v celkové částce dotace 

1,3 mil.  Kč (53 tis. EUR). 

Tabulka 9: 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) 

Zaregistrované ţádosti  25 1470 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  1 39 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 24 1431 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 10: 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) 

Schválené ţádosti   12 435 

Podepsané Dohody  12 435 

Proplacené/realizované projekty  2 53 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 11: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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 projekty 12 435 

Podepsané Dohody 12 435 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 24 1 470 

Proplacené/realizované projekty  2 53 

Zdroj: IS SZIF 
 

Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření I.1.2.2 je plánováno podpořit průměrně 45 projektů ročně. Menší zájem 

ţadatelů lze vysvětlit horším odbytem dřeva v roce 2008 a niţším zájmem investovat do pilařských 

provozoven. Nevyčerpané finanční prostředky byly vyuţity k závazkování  v podopatření I.1.2.1 a 

I.1.2.3, kde zájem ţadatelů výrazně převyšoval původní alokaci. 

Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření 

nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci 

projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků. 

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 roce 2008 bylo v rámci podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 234 projektů (téměř 

dvojnásobek ve srovnání s rokem 2007), tj. 32 % projektů celého opatření I.1.2, v částce dotace 610 

mil. Kč (23 mil. EUR). Schváleno ke spolufinancování bylo 71 projektů registrovaných v 2. kole 

v částce 200 mil. Kč (7,5 mil. EUR). K 31.12. 2008 bylo  proplaceno 24 projektů v celkové částce 

dotace 47 mil. Kč (1,7 mil EUR). 

Tabulka 12: 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) 

Zaregistrované ţádosti  234 23 172 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  7 312 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 227 22 860 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 13: 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) 

Schválené ţádosti   71 7 531 

Podepsané Dohody  71 7 531 

Proplacené/realizované projekty  24 1 749 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 14: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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 projekty 71 7 531 

Podepsané Dohody 71 7 531 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 227 22 860 

Proplacené/realizované projekty  24 1 749 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření I.1.2.3 je plánováno podpořit průměrně 56 projektů ročně. Vzhledem 

k počtu schválených projektů lze předpokládat překročení stanoveného cíle. Převáţná část projektů 

byla zaměřena na rekonstrukce či budování lesních cest ve vlastnictví obcí.   

 

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, rozvoje inovací 

v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, a to spoluprací 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) 
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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 roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 268 projektů v celkové částce 

dotace 794 mil. Kč. Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF 

Brno), celkem 139 projektů, tedy více neţ polovina projektů zaregistrovaných v rámci tohoto 

podopatření. Co se týká sektorového zaměření podaných projektů, největší zájem byl o investice do 

zpracování vína, masa, ovoce, zeleniny a mléka. Nárůst zájmu ţadatelů o toto opatření lze vysvětlit 

lepší připraveností ţadatelů podávat ţádosti na projektová opatření ve druhém roce implementace 

PRV.  

Schváleno k realizaci  bylo k 31.12.2008  159 projektů registrovaných ve 2. kole  a 105 

projektů registrovaných ve 4. kole v celkové částce 851 mil. Kč  (32 mil. EUR). Četným důvodem 

ukončení administrace v tomto opatření bylo nesplnění kritéria přijatelnosti – finanční zdraví. 

Vzhledem k této skutečnosti  bude provedena analýza metodiky pro vyhodnocení finančního zdraví 

potravinářských podniků a její případná úprava pro další kola příjmu ţádostí. 

K 31. 12. 2008 bylo  proplaceno 45 projektů registrovaných v roce 2007 v celkové částce 

dotace 86 mil. Kč (3,5 mil. EUR). 

 

Tabulka 15: 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) 

Zaregistrované ţádosti  268 28 947 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  124 12 060 

Schválené ţádosti  105 13 973 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 39 2 914 

Podepsané Dohody  105 13 973 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 16: 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) 

Schválené ţádosti   159 18 349 

Podepsané Dohody  159 18 349 

Proplacené/realizované projekty  45 3 492 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 17: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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 projekty 264 32 322 

Podepsané Dohody 264 32 322 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 39 2 914 

Proplacené/realizované projekty 45 3 492 

Zdroj: IS SZIF 
 

Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření I.1.3.1 je plánováno podpořit průměrně 100 podniků ročně.  Vzhledem 

k počtu schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle. Hodnoty výsledkových 

indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici 

s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po realizaci projektu k jeho 

vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených podniků. 

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 

spoluprací 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 2008 bylo v tomto podopatření zaregistrováno 5 projektů v celkové částce dotace 27  

mil. Kč (1 mil. EUR), a to na RO SZIF v  Ústí n. L. (jeden projekt) a Hradci Králové (4 projekty).  

 25. 2. 2008 a 31. 3. 2008 zasedla hodnotitelská komise pro posouzení inovativnosti projektů 

zaregistrovaných v rámci 2. kola příjmu ţádostí (rok 2007). Ze 3 registrovaných projektů byl jeden 

vyřazen po kontrole přijatelnosti. U dvou projektů byla posouzena inovativnost. Jeden z projektů 

týkající se zpracování masa byl shledán jako neinovativní, druhý projekt na inovace ve zpracování 

chmelu v částce 1,2 mil. Kč (46,1 tis. EUR) byl schválen.  

Hodnocení inovativnosti projektů zaregistrovaných ve 4. kole příjmu ţádostí (rok 2008) 

proběhlo 28. 8. 2008 a schváleny ke spolufinancování byly 4  z 5 zaregistrovaných projektů v částce 

26 mil. Kč (986 tis. mil EUR). Tři projekty byly zaměřeny na inovace zpracování mléka, jeden na 

zpracování masných výrobků. 

V roce 2008 nebyly  proplaceny ţádné projekty schválené v rámci tohoto podopatření, a to 

vzhledem k větší časové náročnosti realizace projektů zaměřených na vývoj inovativních postupů 

oproti investičním opatřením.  
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Tabulka 18: Přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

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  5 1021 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  1 35 

Schválené ţádosti  4 986 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  4 986 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 19: Přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2007  

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 ţádosti   1 46 

Podepsané Dohody  1 46 

Proplacené/realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 20: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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 5 1032 

Podepsané Dohody 5 1032 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené/realizované projekty 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Monitorovací indikátory: 

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. 

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). 
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V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 57 nových projektů s celkovým 

finančním poţadavkem na dotaci 350 mil. Kč (14 mil. EUR). Ve srovnání s počtem zaregistrovaných 

projektů v předchozím kole (ve 2. kole bylo zaregistrováno 302 projektů) se opticky jedná o výrazný 

pokles. Vzhledem k téměř trojnásobnému převisu ţádostí nad finančními zdroji pro opatření 

zaregistrovaných ve 2. kole, bylo po jednání s Ústředním pozemkovým úřadem  a SZIF rozhodnuto o 

usměrnění počtu poţadavků pro 5. kolo tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zatíţení 

administrativního systému a zároveň byla doschválena část projektů podaných ve 2. kole.  

Z projektů registrovaných v rámci 2. kola tak bylo schváleno 217 projektů v částce 1 548 mil. 

Kč (60 mil. EUR) (49  projektů 2.kola bylo dodatečně schváleno v roce 2009).  Projekty  

registrované v 5.kole budou schvalovány v roce 2009. 

V opatření I.1.4 jsou realizovány zejména projekty časově velmi náročné, z tohoto důvodu 

byl proplacen k 31. 12. 2008   pouze 1 projekt registrovaný v roce  2007 v celkové částce dotace 

2 mil. Kč (87 tis. EUR). 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření I.1.4 je plánováno podpořit průměrně 200 akcí ročně. Vzhledem k počtu 

schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.  

Tabulka 21: 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) 

Zaregistrované ţádosti  57 13 242 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  0 0 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 57 13 242 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 22: 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   217 58 726 

Podepsané Dohody  217 58 726 

Proplacené/realizované projekty  1 87 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 23: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje  

(000 EUR) 

Schválené projekty 217 58 726 

Podepsané Dohody 217 58 726 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 106 25 117 

Proplacené/realizované projekty  1 87 

Zdroj: IS SZIF 
 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření I.1.4 je plánováno podpořit průměrně 200 akcí ročně. Vzhledem k počtu 

schválených projektů lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.  

 

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 následující činnosti: 

 přizpůsobení produkce členů seskupení poţadavkům trhu, 

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

dodávky odběratelům, 

 stanovení společných pravidel pro informace o produkci.  

Příjem ţádostí v rámci tohoto opatření nebyl v roce 2008 vyhlášen. Spouštění opatření 

předpokládáme po dokončení závazků v rámci HRDP z minulého programovacího období. V roce 

2008 bylo za závazky z předchozího programového období schváleno celkem 212 ţádostí a 

proplaceno cca 50 mil. Kč (1,9 mil. EUR).  

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření I.2.1 je plánováno podpořit 60 skupin producentů za období 2007-2013. 

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, prohlubování a inovaci 

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

udrţitelným rozvojem, 

 zvyšování efektivnosti hospodaření 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 roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 77 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 47 mil. Kč (1,8 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu 

NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 25 projektů, tj. 33 % z celkových 

zaregistrovaných ţádostí.  

Vzhledem k tomu, ţe projekty pro opatření I.3.1 byly zaregistrovány v rámci druhého 

(podzimního) kola příjmu ţádostí, jejich schvalování proběhlo v roce 2008. Dne 20. 3. 2008 bylo 

schváleno 61 projektů, vzhledem k ukončení administrace u 5 projektů bylo k 31.12.2008 

v administraci 56 schválených projektů v částce 41 mil. Kč (1,3 mil. EUR).  Z projektů 

registrovaných v roce 2007 bylo  k 31.12.2008 schváleno 56 projektů v celkové částce 33 mil. Kč 

(1,4 mil. EUR). K 31. 12. 2008 bylo realizováno celkem 9 projektů v celkové částce dotace  4,6 mil. 

Kč (0,2 mil.EUR). 

 

Tabulka 24: 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) 

Zaregistrované ţádosti  77 1 781 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  21 519 

Schválené ţádosti  56 1 262 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  54 1 233 

Proplacené/realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 25: 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) 

Schválené ţádosti   56 1 423 

Podepsané Dohody  56 1 423 

Proplacené/realizované projekty  9 184 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 26: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce (kód 

111) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje  

(000 EUR) 

Schválené projekty 112 2 685 

Podepsané Dohody 110 2 656 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené/realizované projekty  9 184 

 Zdroj: IS SZIF 

 

Monitorovací indikátory: 

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

akcí ročně. Převáţná část z dosud více neţ 3 000 účastníků informačních a vzdělávacích akcí 

(realizované a proplacené projekty) byla školena v oblasti nových technologických postupů a 

zařízení v zemědělství. Podstatně vyšší podíl účastníků tvořili muţi (z celkového počtu ¾, pouze 

v oblasti potravinářství bylo více zájemců ţen). Účastníkům bylo poskytnuto celkem  2 520 dní 

školení. 

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) 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 590  projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 644,6 mil. Kč (24 mil. EUR), oproti roku 2007 to znamená nárůst o 160 

projektů (tj. 37 %). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO 

SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 172 projektů, tj. 29 % z celkových zaregistrovaných ţádostí, a 

regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice) se 110 zaregistrovanými projekty, coţ 

představuje 19 % všech projektů. Z projektů zaregistrovaných v roce 2008 bylo k 31.12.2008 

v administraci 282 schválených projektů v celkové částce dotace 308 mil. Kč (12 mil. EUR), coţ je 

cca o třetinu více neţ v roce 2007. Zálohové platby byly poskytnuty celkem 284 subjektům (2 zálohy 

byly vyplaceny a následně ţadatel odstoupil od Dohody, jeho ţádost je tedy zahrnuta mezi 

zamítnutými ţádostmi). 

Dále byly v roce 2008 propláceny druhé splátky ţadatelům registrovaným v roce 2007. 

K 31. prosinci 2008 bylo v rámci těchto splátek  proplaceno  2,8 mil. Kč  pro 129 projektů. Znamená 

to tedy kompletní realizaci 129 projektů v celkové výši 135 mil. Kč (5 mil. EUR). Podpořeno celkem 

bylo v letech 2007 a  2008 484 subjektů včetně 19 právnických osob. 

Celkem bylo od začátku implementace opatření uskutečněno 613 plateb. Jedná se o platby 

zálohové pro schválené projekty z roku 2007 a 2008 a zároveň doplatek dotace pro ty projekty 

registrované v roce 2007, které byly realizovány a dokončeny. Celková výše kumulativních plateb je 

312 mil. Kč tj. 12,3 mil. EUR.  
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Tabulka 27: 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) 

Zaregistrované ţádosti  590 24 480 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  308 12 800 

Schválené ţádosti  282 11 680 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  282 11 680 

Proplacené ţádosti (zálohové platby) 284
16

 5 755 

Realizované projekty 
17

 0 0 

Zdroj: IS SZIF 

Tabulka 28: 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) 

Schválené ţádosti   0 0 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti (2.splátky) 129 2 813 

Realizované projekty 
18

 0 0 

Zdroj: IS SZIF 

Tabulka 29: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

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

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje  

(000 EUR) 

Schválené projekty 479 19 845 

Podepsané Dohody 479 19 845 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené ţádosti (zálohové platby i 2.splátky) 613 12 250 

z toho realizované projekty
19

 129 5 122 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření I.3.2 je plánováno podpořit celkem 1500 subjektů v průběhu 

programovacího období.  Za první dva roky bylo schváleno celkem 500 ţádostí o dotaci, z čehoţ lze 

dovodit, ţe cíle opatření jsou naplňovány.  Téměř dvě třetiny mladých začínajících zemědělců tvoří 

muţi. Pouze cca 7 % mladých začínajících zemědělců navazuje svou činností na předané 

hospodaření v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Převaţujícím typem 

odvětví podnikání je pak smíšená rostlinná a ţivočišná výroba. 

                                                 
16

 Dvě platby byly uskutečněny žadatelům, kterým byla v průběhu roku 2008 ukončena administrace 
17

 Projekty se zálohovou platbou i doplatkem vyplacenými v roce 2008 
18

 Projekty se zálohovou platbou i doplatkem vyplacenými v roce 2007 
19

 Projekty vyplacenou zálohovou platbou i doplatkem k 31.12.2008 
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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 vytvořit tak 

prostor pro nástup mladších zemědělců, coţ můţe přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze 

trvalé udrţitelnosti zemědělství a venkova. 

Dne 12. 12. 2007 byla ministrem zemědělství schválena Pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytnutí dotace v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. 

Noví zájemci o opatření mohli podávat ţádosti o dotaci (vstup do programu) od 2. 1. 2008, a to 

kontinuálně na regionálních odborech SZIF. V roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 121 zájemců 

s výměrou 6 920 ha a ve schvalovacím procesu bylo přijato 52 ţádostí s celkovou výměrou 2 742 ha. 

Z rozpočtu  PRV bylo v roce 2008 proplaceno celkem 51 mil. Kč (2 mil. EUR), pouze však na 

závazky z předchozího programového období, jejichţ administrace rovněţ v roce 2008 probíhala.  

 

Monitorovací indikátory: 

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

převedou cca 19 tis. ha zemědělské půdy. Vzhledem k počtu ţadatelů lze soudit, ţe stanovený cíl 

bude naplněn. Při srovnání věkových kategorií je zřejmé, ţe podporováni jsou pouze zemědělci 

mladší 64 let, mezi podpořenými výrazně převaţovali muţi. 

 

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 bude zemědělcům poskytovat poradenské sluţby k hospodaření 

a dodrţování zásad Společné zemědělské politiky, 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. 

Příjem ţádostí v rámci tohoto opatření byl poprvé vyhlášen v rámci 4. kola v roce 2008.  

Zaregistrováno bylo celkem 1194 projektů s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 35,6 

mil. Kč (1,4 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO 

SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 294 projektů, tj. 25 % z celkových zaregistrovaných ţádostí.  

V roce 2008 bylo k 31.12.2008 schváleno 1145 projektů v celkové částce dotace 34 mil. Kč 

(1,3 mil. EUR).  

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno 20 projektů v celkové částce dotace 0,6 mil. Kč (24 tis. 

EUR). 
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Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření I.3.4 je plánováno podpořit 1 000 zemědělských a 500 lesnických podniků 

ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze předpokládat splnění stanovených cílů pro 

zemědělské podniky, v případě poradenství pro lesní podniky, pokud bude přetrvávat niţší zájem i 

v dalších kolech, bude třeba mezi potenciálními ţadateli opatření více propagovat. 

 

Tabulka 30: Přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb  (kód 114) 

zemědělské podniky 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje  

(000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  1191 1348 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  49 80 

Schválené ţádosti  1142 1267 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  1115 1235 

Proplacené projekty  20 24 

 

 

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb  (kód 114) 

lesní podniky 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Zaregistrované ţádosti  3 4 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  0 0 

Schválené ţádosti  3 4 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  3 4 

Proplacené projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
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4.3 Osa 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 %. 

 

Tabulka 31: Přehled o právních předpisech opatření osy II v roce 2008 

Kód 

opatření 
Název právního předpisu 

Číslo 

právního 

předpisu 

Termín 

účinnosti 

NV 

Podávání 

žádostí 

211, 212, 

213 

NV o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění 

v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech 

Natura 2000 na zemědělské půdě - 75/2007 Sb. 

113/2008 

Sb.  
15. 4. 

2008 
do 15. 5. 

214 
NV o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření - 

79/2007 Sb. 

114/2008 

Sb.  
15. 4. 

2008 
do 15. 5. 

221 
NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování 

zemědělské půdy - 239/2007 Sb. 

148/2008 

Sb. 

1. 5. 

2008 

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  

147/2008 

Sb. 
1.5. 2008 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 a Neproduktivní investice v lesích. 

Pravidla 

- 2008 
3. kolo  

26. 2. – 

17. 3. 

2008
9) 

 

Přehledové tabulky dle jednotlivých nárokových opatření popisují průběh veškeré 

administrace v časovém období od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008 a informují tak o průběhu plnění PRV 

2007 – 2013 za osu II v kalendářním roce 2008.  

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 tomto případě se jedná o všechny ţádosti, které byly proplaceny v kalendářním roce 

2008, tedy od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Zde mohou být zahrnuty všechny ţádosti zaregistrované 
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nebo schválené v předchozích letech, které nebyly vyplaceny a k výplatě došlo v roce 2008. Dále 

jsou v této kategorii zahrnuty ţádosti, které byly v daném roce zaregistrovány, schváleny a 

proplaceny. Konkrétní údaje jsou uváděny dle roku podání ţádosti. Zbylé ţádosti zaregistrované 

nebo schválené v roce 2008, které ještě nebyly vyplaceny budou vyplaceny v následujících letech, 

tedy jejich hodnoty budou v kategorii „Proplacené“ zohledněny v následujících letech. Pro všechny 

kategorie ţádostí je uváděna informace o počtu ţádostí, výši finančních prostředků na které jsou 

ţádosti podány, a to v národní měně a v EUR a u vyplacených prostředků jsou v souhrnných 

tabulkách pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 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 a 2008 v Kč/EUR (pro HRDP kurz 2006 – 28,343, 2007 – 27,762, 2008 – 

26,364). 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 č.1320/2006. 

Celkem bylo kumulativně pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 na opatření osy II vyplaceno 

351 489,35 tis. EUR 

 

4.3.1 II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (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 2008 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 10 746 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 2 701 mil. Kč (102,45 mil EUR) na výměru 770 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo podáno v regionu 

NUTS II Jiho-západ (RO SZIF České Budějovice), a to 3 003 na celkovou částku dotace 836 mil. Kč 

(31,71 mil EUR) na výměru 240 tis. ha. Nejméně ţádostí (717) bylo zaregistrováno v regionu NUTS 

II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 358,8 mil. Kč (13,61 mil EUR) na 

výměru 99,42 tis. ha.  

 

 

Závazky PRV 

 

K 31. 12. 2008 bylo vyplaceno celkem 10 246 ţádostí o dotaci v celkové výši 2 678 mil. Kč 

(100,09 mil. EUR) na výměru 763 tis. ha. Celkem 9 997 ţádostí o finanční podporu ve výši 99 699,7 

tis. EUR na plochu 745 tis. ha zaregistrovaných v roce 2008 a 249 ţádostí o podporu ve výši 393,34 

tis. EUR na plochu cca. 17 tis. ha. z roku 2007.  
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Závazky HRDP 

 

Dále bylo vyplaceno 381 470 Kč (14 469 EUR) na 5 závazků vzniklých v předcházejícím 

období HRDP. Očekává se, ţe zbylé finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu roku 2009.  

 

Tabulka 32:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

Opatření  II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění 

poskytované v horských oblastech a platby poskytované v 

jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211, 212)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 10 746 

Výměra (ha)  769 669,00 

Finanční prostředky (000 EUR) 102 450,49 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 428 

Výměra (ha)  2 824,00 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 2 

Výměra (ha)  10,91 

Finanční prostředky (000 EUR) 1, 23 

Schválené 

Ţádosti (ks) 10 316 

Výměra (ha)  766 864 

Finanční prostředky (000 EUR) 101 935,28 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 9 997 

Výměra (ha)  745 440 

Finanční prostředky (000 EUR) 99 699,70 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 33: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí na závazky PRV zaregistrovaných v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 249 

Výměra (000 ha)  17,44 

Finanční prostředky (000 EUR) 393,34 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR 

 

Tabulka 34: Rok 2008 - Přehled o dotacích vyplacených na závazky PRV v roce 2008 celkem 

Počet ţádostí proplacených v roce 2008 
Ţádosti (ks) 10 246 

Výměra (ha) 762 874 

 

Tabulka 35: Rok 2008 - Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období 

(HRDP) 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) předloţených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha) 0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

 

 

 

Tabulka 36: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období 

(HRDP) - proplacené 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 5 

Výměra (ha) 14,19 

Finanční prostředky (000 EUR) 14,47 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 
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Tabulka 37: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 

1.1. 2007 do 31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 208 763,79 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění 

poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

(LFA) (kódy 211, 212) 

Počet podniků se schválenou podporou Výměra (ha) 

2007 9 874/6 bude vyplaceno 2009 757 600 

2008 10 316 / 319 bude vyplaceno 2009 766 864 

 

Horské oblasti (H) (kód 211) 

 

V oblastech typu H
 
bylo proplaceno v roce 2008 4 120 ţádostí o dotaci, na celkovou částku 

1 456 mil. Kč (55,23 mil EUR) a výměru 357,7 tis. ha. Největší počet ţádostí byl podán v regionu 

NUTS II Jihozápad – 1 046 (v částce 432,43 mil. Kč (16,4 mil. EUR) a výměře 105,4 tis. ha. Naopak 

nejmenší počet ţádostí byl podán v regionu Střední Čechy – Praha, a to 99 na částku 64,34 mil. Kč 

(2,44 mil. EUR) a 16,8 tis. ha. 

 

Ostatní méně příznivé oblasti (O) a Oblasti se specifickými omezeními (S)  

(součástí kódu 212) 

 

V typu O
 
bylo proplaceno celkem 4 454 ţádostí o dotaci na celkovou částku 866,5 mil. Kč 

(32,87 mil. EUR) a výměru 285,1 tis. ha, coţ představuje druhý největší objem zaţádaných 

finančních prostředků v rámci LFA. Největší počet ţádostí byl podán v regionu NUTS II Jihozápad – 

1 848 (v částce 393,4 mil. Kč (14,92 mil. EUR) a výměře 130,5 tis. ha). Naopak nejmenší počet 

ţádostí byl podán v regionu Severozápad, a to 16 na částku 11,75 mil. Kč (0,45 mil. EUR) a výměru 

3,5 tis. ha. 

 

Ve specifických (typ S) oblastech
 
bylo v roce 2008 proplaceno celkem 1 672 ţádostí o dotaci 

na celkovou částku 355,74 mil. Kč (13,49 mil. EUR) a výměru 120,1 tis. ha. Největší počet ţádostí 

byl proplacen v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové) – 704 (v částce 126,1 

mil. Kč (4,78 mil. EUR) a výměře 42,5 tis. ha). Naopak nejmenší počet ţádostí byl proplacen 

v regionech Jihovýchod a to 21 ţádostí. Bylo zaţádáno na částku 3,3 mil. Kč (0,13 mil. EUR) a 

výměru 1,5 tis. ha. 

 

Monitorovací indikátory 

V roce 2008 bylo podpořeno 4 120 podniků v horských oblastech, coţ představuje 118 % 

plánovaného počtu podpořených podniků (plánováno 3 500 podniků). V případě oblastí jiných neţ 

horských bylo v roce 2008 podpořeno celkem 6 126 podniků coţ dosahuje 109 % plánovaného počtu 

podniků, které mají být podpořeny (plánováno 5 600 podniků). 

Co se týká podporované plochy v horských oblastech LFA, bylo podpořeno 357,7 tis. ha, coţ 

je 119 % plánované plochy zemědělské půdy v těchto oblastech (300 tis. ha). U jiných oblastí neţ 

horských bylo podpořeno v roce 2008 celkem 405,2 tis. ha, coţ představuje 101 % plánované 

podpořené plochy (400 tis. ha). 
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4.3.2 II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) (kód 213) 

 

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 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 209 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 11,06 mil. Kč (419,45 tis. EUR) na výměru 3,75 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo podáno v regionu 

NUTS II Jiho-západ (RO SZIF české Budějovice), a to 73 na celkovou částku dotace 3,6 mil. Kč 

(136,55 tis EUR) a výměru 1,17 tis. ha. Nejméně ţádostí (3) bylo zaregistrováno v regionu NUTS II 

Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové) na celkovou částku 80 tis. Kč (3,03 tis. EUR) a výměru 30 

ha.  

Závazky PRV 

 

K 31. 12. 2008 bylo vyplaceno 164 ţádostí na výměru 3,38 tis. ha na ţádosti o dotaci 

podaných v roce 2008 a 14 ţádostí z roku 2007 na plochu 168,6 ha. Celkem tedy bylo vyplaceno 178 

ţádostí o ploše 3,55 tis. ha ve výši 422,59 tis. EUR. Očekává se, ţe zbylé finanční prostředky budou 

vyplaceny v průběhu roku 2009. 

 

Tabulka 38: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové 

směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (WFD) (kód 213)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 209 

Výměra (ha)   3 745,00 

Finanční prostředky (000 EUR)  419,45 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks)  8 

Výměra (ha)  7,61 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 1 

Výměra (ha)  1,16 

Finanční prostředky (EUR) 129,92 

Schválené 

Ţádosti (ks) 200 

Výměra (ha)  3 720,00 

Finanční prostředky (000 EUR) 414,22 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 164 

Výměra (ha)  3 377,44 

Finanční prostředky (000 EUR) 378,28 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 39: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 - proplaceno 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 14 

Výměra (ha)  168,60 

Finanční prostředky (000 EUR) 18,93 
Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2007/2008 

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR 

 

Tabulka 40:  Přehled o dotacích vyplacených v roce 2008 celkem 

Počet ţádostí proplacených v roce 2008 

 

Ţádosti (ks) 178 

Výměra (ha) 3 546,04 
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Finanční prostředky (000 EUR) 397,21 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 41:  Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 708,71 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

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 2 651,6 

2008 200 / 36 zbývá vyplatit  3 720,0 

 

Všechny zbývající neproplacené závazkované ţádosti z roku 2007 jiţ byly v roce 2008 

vyplaceny. Dále k 31. 12. 2008 zbývá z nových ţádostí přijatých v roce 2008 vyplatit 36 ţádostí a u 

1 ţádosti zbývá dokončit administraci.  

Od počátku programového období bylo bez dvojího započítávání podpořeno 178 ţadatelů na 

celkovou plochu 3,55 tis. ha. 

4.3.2.2 II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES  

Podopatření II.1.2.2 nebylo v roce 2008 spuštěno. 

 

Monitorovací indikátory 

V rámci opatření II.1.2 je plánováno podpořit 1 000 podniků (ţadatelů) a výměru zemědělské 

půdy ve výši 8 000 ha. Do roku 2008 bylo podpořeno 178 ţadatelů (18 % plánu) a výměry 3,55 tis. 

ha (44 % plánu). Dále bude zváţena moţná úprava nastavených indikátorů plochy u podopatření 

II.1.2.1 Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě (cca. 4000 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. 

 

Závazky PRV 

 

Na závazky PRV bylo v roce 2008 bylo podáno 4 928 ţádostí v celkové výši 1 594,23 mil. 

Kč (60,47 mil. EUR) na 443,98 tis. ha na závazky PRV. Nejvíce ţádostí na závazky PRV bylo 

podáno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 1 229 na celkovou částku dotace 274,9 

mil. Kč (10,43 mil. EUR) a výměru 40 tis. ha, přičemţ největší výměra pod AEO byla v regionu 

NUTS II Jihozápad 92,9 tis. ha. Nejméně ţádostí (289) bylo zaregistrováno v regionu NUTS II 

Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na částku 131,4 mil. Kč (4,98 mil. EUR) a výměru 48,5 tis. ha.  

 

K 31. 12. 2008 bylo na závazky PRV vyplaceno 1 339,7 mil. Kč (48,67 mil. EUR) o ploše 

375,28 tis. ha na závazky AEO v rámci PRV. Jedná se o podporu poskytnutou na ţádosti 

zaregistrované v roce 2007. Z hlediska podmínek opatření končí kontrolní období pro rok 2008 k 31. 

12. 2008, respektive k 31. 3. 2009 u titulu pěstování meziplodin a biopásy. Z tohoto důvodu bude 
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vyplácení finančních prostředků pokračovat v následujících letech. Bylo podpořeno 3 276 podniků 

na 7 219 smluvních závazků. 

 

Tabulka 42:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí  PRV zaregistrovaných v roce 2008 

Opatření  II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 4 928 

Výměra (ha)  443 979 

Finanční prostředky (000 EUR) 60 467,94 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 65 

Výměra (ha)  1 438 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 18 

Výměra (ha)  885,31 

Finanční prostředky (000 EUR) 118, 75 

Schválené 

Ţádosti (ks) 4 845 

Výměra (ha)  441 178,81 

Finanční prostředky (000 EUR) 59 576 ,84 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 43:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí PRV zaregistrovaných v roce 2007 – proplacené  

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 3 276 

Smlouvy (ks) 7 219 

Výměra (ha)  375 283 

Finanční prostředky (000 EUR) 48 670,53 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2007: 27,525 CZK/EUR 

 

Závazky HRDP 
 

Dále bylo v roce 2008 podáno celkem 10 543 ţádostí o dotaci na staré závazky předchozího 

období - HRDP v celkové výši 2 839,5 mil. Kč (107,7 mil. EUR) na výměru 911,6 tis. ha. Od 1. 1. 

2008 do 31. 12. 2008 bylo na závazky AEO - HRDP vyplaceno celkem 2 128,304 mil. Kč (80,73 mil 

EUR) na 8 894 podniků o celkové ploše 645 tis. ha. 

 

Tabulka 44:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období 

(HRDP) – předloţené v roce 2008 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) předloţených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 10 543 

Výměra (ha)  911 620 

Finanční prostředky (000. EUR) 107 704 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 45:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období 

(HRDP) - proplacené 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 8 894 

Smlouvy (ks) 13 276 

Výměra (ha)  645 064,45 

Finanční prostředky (000 EUR) 80 727,68 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 46:  Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) 
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Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 138 250,45 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Opatření II.1.3  Agroenvironmentální 

opatření (kód 213) 
Počet podniků se schválenou podporou Výměra (ha) 

2007 
3 368/92 ţádostí  zbývá vyplatit či 

administrovat  
380 193 

2008 4 845/budou vypláceny 2009 441 178 

 

Ze závazků roku 2007 byla převáţná část vyplacena v roce 2008, u zbylých 92 závazků bude 

dokončen proces administrace v následujícím období. Závazky roku 2008 budou vypláceny od roku 

2009 po ukončení období kontrol. 

Od počátku programového období bylo v rámci PRV bez dvojího započítávání podpořeno 3 

276 ţadatelů na celkovou plochu 375,28 tis. ha. 

 

Závazky PRV 

 

Toto patření 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 

4.3.3.1 II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí  

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto podopatření proplaceno celkem 1 679 ţádostí o dotaci 

v celkové výši  656,75 mil. Kč (23,86 mil. EUR) na výměru 172 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo 

proplaceno v regionu NUTS II Střední Morava (RO SZIF Olomouc), a to 118 na celkovou částku 

dotace 24,1 mil. Kč (0,91 mil. EUR) a výměru 17,2 tis. ha přičemţ nejvyšší výměra zemědělské 

půdy byla v regionu Severozápad, a to 17,3 tis. ha. Nejméně ţádostí (32) bylo proplaceno v regionu 

NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 9 mil. Kč (0,34 mil. EUR) a 

výměru 7,7 tis. ha.  

 

Tabulka 47:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

Opatření II.1.3  Agroenvironmentální podopatření    

Zaregistrované  

Smlouvy (ks) 1 943 

Výměra (ha)  209 525 

Finanční prostředky (000 EUR) 30 323, 46 

Ukončená administrace 
Smlouvy (ks) 16 

Výměra (ha)  559 

K vyřízení 

Smlouvy (ks) 10 

Výměra (ha)  470 

Finanční prostředky (000 EUR) 61,16 

Schválené 

Smlouvy (ks) 1 917 

Výměra (ha)  208 210 

Finanční prostředky (000 EUR) 29 898, 53 

Proplacené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 
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Tabulka 48:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 - proplacené 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 1 679 

Výměra (ha)  172 568 

Finanční prostředky (000 EUR) 23 860 
Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2007/2008 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Tabulka 49:  Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 23 860 

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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 012 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 373,4 mil. Kč (14,16 mil. Kč) na výměru 152,2 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Hradec Králové), a to 128 na celkovou částku dotace 

69,9 mil. Kč (2,65 mil. EUR) a výměru 31,99 tis. ha. Nejméně ţádostí (73) bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 42,4 mil. Kč (1,61 mil. 

EUR) a výměru 18,8 tis. ha.  

 

Titul Integrovaná produkce – A2 

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 667 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 255,99 mil. Kč (9,71 mil. EUR) na výměru 19,8 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 460 na celkovou částku dotace 133,63 mil. Kč 

(5,07 mil. EUR) a výměru 16 tis. ha. Nejméně ţádostí (6) pak v regionu NUTS II Moravskoslezsko 

(RO SZIF Opava) na celkovou částku 4,65 mil. Kč (0,18 mil. EUR) a výměru 384,6 ha.  

4.3.3.2 II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů 

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto podopatření proplaceno celkem 4 310 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 571,5 mil. Kč (21,68 mil. EUR) na výměru 182,2 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo 

proplaceno v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 1 070 na celkovou 

částku dotace 119,8 mil. Kč (4,54 mil. EUR) a výměru 36,3 tis. ha. Nejméně ţádostí (292) pak bylo 

proplaceno v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 61 mil. Kč 

(2,31 mil. EUR) a výměru 22,4 tis ha.  

 

Tabulka 50:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

Opatření II.1.3  Agroenvironmentální podopatření    

Zaregistrované  

Smlouvy (ks) 4 734 

Výměra (ha)  207 235 

Finanční prostředky (000 EUR) 23 424,70 

Ukončená administrace 
Smlouvy (ks) 76 

Výměra (ha)  832 

K vyřízení 

Smlouvy (ks) 17 

Výměra (ha)  266 

Finanční prostředky (EUR) 29 316 
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Schválené 

Smlouvy (ks) 4 641 

Výměra (ha)  205 989 

Finanční prostředky (000 EUR) 23 066,12 

Proplacené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 51:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 4 310 

Výměra (ha)  182 200 

Finanční prostředky (000 EUR) 21 680 
Zdroj: IS SZIF 

Administrace 2007/2008 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Tabulka 52: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 21 680 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 200 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 117,2 mil. Kč (4,45 mil. EUR) na výměru 56,8 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 304 na celkovou částku dotace 26,8 

mil. Kč (1,02 mil. EUR) a výměru 12,9 tis. ha. Nejméně ţádostí (90) v regionu NUTS II 

Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 13,1 mil. Kč (0,497 mil. Kč) a výměru 

6,3 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 
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zabránění ochuzení porostu, sníţení zatíţení nadbytkem ţivin a podporu druhové rozmanitosti rostlin 

a ţivočichů. 

K 31. 12. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno 827 ţádostí o dotaci v celkové výši 46,5 

mil. Kč (1,76 mil. EUR) na výměru 15,3 tis. ha. Nejvíce ţádostí v regionu NUTS II Severovýchod 

(RO SZIF Hradec Králové), a to 246 na celkovou částku dotace 13,2 mil. Kč (0,5 mil EUR) a 

výměru 4,2 tis. ha. Nejméně ţádostí (56) pak v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) 

na celkovou částku 2,2 mil. Kč (0,083 mil. EUR) a výměru 760 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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 310 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 15,2 mil. Kč (0,58 mil. EUR) na výměru 4,6 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno v regionu 

NUTS II Střední Morava (RO SZIF Olomouc), a to 127 na celkovou částku dotace 5,6 mil. Kč (0,21 

mil. EUR) a výměru 1,6 tis. ha. Nejméně ţádostí (2) bylo proplaceno v regionu NUTS II 

Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 3,2 tis. Kč (121,40 EUR) a výměru 0,9 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 těchto 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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 149  ţádostí o dotaci v celkové 

výši 5,98 mil. Kč (0,23 mil. EUR) na výměru 521 ha. Nejvíce ţádostí bylo v regionu NUTS II 

Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 50 na celkovou částku dotace 386 tis. Kč (14 641,- 

EUR) a výměru 33,7 ha, přičemţ největší výměra zemědělské půdy byla zaevidována v regionu 

Jihozápad, a to 228,6 ha. Nejméně ţádostí (12) bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO 

SZIF Brno) na celkovou částku 159 tis. Kč (6 031,- EUR) a výměru 13,8 ha. 

 

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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 33 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 3,3 mil. Kč (0,13 mil. EUR) na výměru 603 ha. Nejvíce ţádostí bylo v regionu NUTS II 

Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 13 na celkovou částku dotace 1, 056mil. Kč (0,04 

mil. EUR) a výměru 196 ha. Ţádná ţádost nebyla proplaceny v regionu Střední Čechy – Praha a 

pouze dvě ţádosti byly proplaceny v regionu NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na 

celkovou částku 68 tis. Kč (2 579,- EUR) a výměru 14,6 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 



43 

 

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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 120 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 12,7 mil. Kč (0,482 mil EUR) na výměru 2,5 tis. ha. Shodně nejvyšší počet ţádostí byl 

proplacen v regionu NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 34 na celkovou částku 

dotace 3,01 mil. Kč (0,11 mil. EUR) a výměru 601,7 ha a také v regionu NUTS II Severozápad na 

celkovou částku 4,03 mil. Kč (0,15 mil. EUR) a výměru 803 ha. Nejméně ţádostí (2) bylo 

proplaceno v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno) na výměru 0,9 ha v hodnotě 1 876,- Kč 

(71,16 EUR). 

 

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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1 080 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 206,8 mil. Kč (7,84 mil. EUR) na výměru 67,1 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 284 na celkovou částku dotace 48,8 

mil. Kč (1,85 mil. EUR) a výměru 15,8 tis. ha. Nejméně ţádostí (89) bylo proplaceno v regionu 

NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 36 mil. Kč (1,37 mil. EUR) a 

výměru 11,8 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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu podáno celkem 562 ţádostí o dotaci v celkové výši 

158 mil. Kč (5,99 mil. EUR) na výměru 34,1 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno v regionu 

NUTS II Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 191 na celkovou částku dotace 45,8 mil. Kč 

(1,74 mil. EUR) a výměru 9,9 tis. ha. Nejméně ţádostí (15) pak bylo v regionu NUTS II 

Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 913,4 tis. Kč (34 646,- EUR) a výměru 

197,2 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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 29 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 6,1 mil. Kč (0,23 mil EUR) na výměru 733 ha. Nejvíce ţádostí bylo vyplaceno v regionu NUTS 

II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem), a to 11 na celkovou částku dotace 5,07 mil. Kč (0,19 

mil. EUR) a výměru 599,4 ha. Ţádná ţádost nebyla proplacena v regionu NUTS II Moravskoslezsko. 
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Tabulka 53: Rok 2008 – Míra plnění absorbční kapacity jednotlivých titulů 

Titul 
Absorpční kapacita 

(ha) 

Rok 2008 – zazávazkováno 

(ha) 

Míra závazkování 

(%) 

B2 + B3 + B8 208 303,87 58 539 28,1 

B4 3 659,14 593 16,21 

B5 3 939,04 634 16,1 

B6 24 808,96 2 726 10,99 

B9 1 918,71 753 39,25 

 

Potenciál jednotlivých titulů formou míry závazkování v rámci tohoto podopatření byl 

stanoven na základě absorbční kapacity jednotlivých titulů vycházející z údajů evidence LPIS a 

skutečné závazkované plochy k 31. 12. 2008. 

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. 2008 bylo v rámci tohoto podopatření proplaceno celkem 1 230 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 138,7 mil. Kč (5,2 mil. EUR) na výměru 21,2 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 384 na celkovou částku dotace 47,3 

mil. Kč (1,79 mil. EUR) a výměru 6,9 tis. ha. Nejméně ţádostí (35) bylo proplaceno v regionu 

NUTS II Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 6 mil. Kč (0,23 mil. EUR) a 

výměru 815 ha. 

 

Tabulka 54:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální podopatření     

Zaregistrované  

Smlouvy (ks) 1 668 

Výměra (ha)  27 219 

Finanční prostředky (000 EUR) 6 739,19 

Ukončená administrace 
Smlouvy (ks) 15 

Výměra (ha)  156 

K vyřízení 

Smlouvy (ks) 3 

Výměra (ha)  149 

Finanční prostředky (000 EUR) 28,27 

Schválené 

Smlouvy (ks) 1 659 

Výměra (ha)  26 980 

Finanční prostředky (000 EUR) 6 612,19 

Proplacené 

Smlouvy (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 55:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 1 230 

Výměra (ha)  21 200 

Finanční prostředky (000 EUR) 5 200 
Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 
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Tabulka 56:  Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) - PRV 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 5 200 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

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 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 1064 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 120,6 mil. Kč (4,57 mil. EUR) na výměru 15,7 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo proplaceno 

v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), a to 356 na celkovou částku dotace 43,7 

mil. Kč (1,66 mil. EUR) a výměru 5,3 tis. ha. Nejméně ţádostí (30) pak bylo v regionu NUTS II 

Moravskoslesko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 4,9 mil. Kč (0,19 mil. EUR) a výměru 656 

ha. 

 

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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 130 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 14 mil. Kč (0,53 mil. EUR) na výměru 4,9 tis. ha. Nejvíce ţádostí bylo vyplaceno v regionu 

NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 37 na celkovou částku dotace 3,5 mil. Kč (0,13 mil. 

EUR) a výměru 1,2 tis. ha. Nejméně ţádostí (3) bylo proplaceno v regionu NUTS II 

Moravskoslezsko (RO SZIF Opava) na celkovou částku 214 tis. Kč (8 117,- EUR) a výměru 75 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. 2008 bylo v rámci tohoto titulu proplaceno celkem 36 ţádostí o dotaci v celkové 

výši 4,1 mil. Kč (0,16 mil. EUR) na výměru 369 ha. Nejvíce ţádostí bylo v regionu NUTS II 

Jihovýchod (RO SZIF Hradec Králové), a to 10 na celkovou částku dotace 629 tis. Kč (23 858,- 

EUR) a výměru 57 ha. Nejméně ţádostí (1) bylo proplaceno v regionu NUTS II Jihozápad (RO SZIF 

České Budějovice) na celkovou částku 74 tis. Kč (2 806,- EUR) a výměru 6,7 ha. 

 

Monitorovací indikátory 

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. 
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V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření vyplaceno celkem 10 543 ţádostí o dotaci na staré 

závazky HRDP v celkové výši 2 839,5 mil. Kč (107,7 mil. EUR) na výměru 911,6 tis. ha. Dále bylo 

proplaceno 3 276 ţádostí v celkové výši 1 339,7 mil. Kč (48,67 mil. EUR) na 375,28 tis. ha na 

závazky PRV. Celkem tedy 37,53% plnění podpory půdy a 7 219 proplacených závazků, coţ je 

40,11% plnění. 

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 2008 podávat ţádosti na zaloţení lesního porostu do 30. listopadu. 

Dále mohli ţadatelé od následujícího roku po zalesnění poprvé ţádat o příspěvky na péči a náhradu o 

zaloţené porosty v roce 2007. Termín pro podání těchto ţádostí byl do 15. května roku 2008.  

 

Závazky PRV 

 

Na PRV dotace v roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření podáno celkem 550 ţádostí o dotaci 

v celkové výši 49,04 mil. Kč (1,86 mil. EUR) na výměru 1 162 ha. Nejvíce ţádostí bylo podáno 

v regionu NUTS II Jihovýchod (RO SZIF Brno), a to 166 na celkovou částku dotace 7,75 mil. Kč 

(0,29 mil. EUR) a výměru 254,3 ha přičemţ největší výměra zalesněné zemědělské půdy byla 

v regionu NUTS II Střední Čechy – Praha, a to 570,16 ha. Nejméně ţádostí (7) bylo zaregistrováno 

v regionu NUTS II Severozápad (RO SZIF Ústí nad Labem) na celkovou částku 98 tis. Kč (0,04 mil. 

EUR) a výměru 25,7 ha.  

Na opatření II.2.1 bylo v rámci PRV za rok 2008 vyplaceno 258 ţádostí z roku 2007 (plnění 

cíle programu z 17,2%) částkou 39,932 mil. Kč (1,45 mil.EUR) na plochu 546 ha (27,3 % plnění cíle 

programu). 

 

Přehled administrace Ţádostí o dotaci v roce 2008 – opatření II.2.1 - PRV (stav k 31.12.2008) 

Tabulka 57: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy(kód 221)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 550 

Výměra (ha)  1 162 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 862,55 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 9 

Výměra (ha)  0,97 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 17 

Výměra (ha)  9,38 

Finanční prostředky (000 EUR) 13,77 

Schválené 

Ţádosti (ks) 524 

Výměra (ha)  1 126 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 822,08 

Proplacené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 
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Tabulka 58: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 

Mnoţství ţádostí zaregistrovaných v roce 2007 a 

proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 258 

Výměra (ha)  546 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 450,74 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 27,525CZK/EUR 

 

Závazky HRDP 

 

Dále v roce 2008 podalo 953 ţadatelů ţádost o podporu na staré závazky HRDP, a to 

v hodnotě 29,73 mil. Kč (1,13 mil. EUR). K 31. 12. 2008 bylo na staré závazky HRDP vyplaceno 

1 756 ţádostí (955 z roku 2007 a 801 z roku 2008) na celkovou plochu 2 733 ha, které byly 

podpořeny finanční částkou 49,28 mil. Kč. (1,87 mil. EUR). Ze ţádostí podaných v roce 2008 zbývá 

vyplatit 152 ţádostí. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV vyplaceno 79,01 mil. Kč (3,32 mil. 

EUR). 

 

Tabulka 59: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období 

(HRDP) 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) spodaných v roce 2008 

Ţádosti (ks) 953 

Výměra (000 ha)  1,65 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 130 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 60:  Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v předchozím programovém období (HRDP) – 

vyplaceno v roce 2008 

Počet ţádostí o dotaci z minulého programového období 

(HRDP) proplacených v roce 2008 

Ţádosti (ks) 1 756 

Výměra (ha)  2 733 

Finanční prostředky (000 EUR) 1 869,25 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

Tabulka 61: Rok 2008 - Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008)  

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 3 549,49 

Zdroj: IS SZIF 

aktuální kurz dle výplaty žádosti 

 

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 

(kód 221) 
Počet podniků se schválenou podporou Výměra (ha) 

2007 271/13bude vyplaceno 644 

2008 524/524 bude vyplaceno 2009 1 126 

 

 

Monitorovací indikátory 

V rámci opatření II.2.1 je plánováno podpořit 1 500 příjemců podpory a plocha zalesněné 

půdy by měla být ve výši 2 000 ha. Nastavený cílový ukazatel bude třeba přehodnotit, vzhledem 

k poměrně niţšímu zájmu ţadatelů.  
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4.3.5 II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224) 

Toto opatření bylo spuštěno poprvé roce 2008. Bylo přijato 7 ţádostí na finanční podporu ve 

výši 417,5 tis. Kč (15,84 tis. EUR) na plochu 264 ha. Finanční prostředky budou vyplaceny 

v následujících letech. 

Tabulka 62: Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 
Opatření  II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích 

(kód 224)    

Zaregistrované  

Ţádosti (ks) 7 

Výměra (ha)  264 

Finanční prostředky (000 EUR) 15,84 

Ukončená administrace 
Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

K vyřízení 

Ţádosti (ks) 7 

Výměra (ha)  264 

Finanční prostředky (000 EUR) 15,84 

Schválené 

Ţádosti (ks) 0 

Výměra (ha)  0 

Finanční prostředky (000 EUR) 0 
Zdroj: IS SZIF 

kurz 2008: 26,364 CZK/EUR 

 

Tabulka 63:   Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 0 

 

Monitorovací indikátory 

V rámci opatření II.2.2 je plánováno podpořit 350 lesnických podniků a podpořená plocha 

lesa v oblastech Natura 2000 by měla být ve výši 35 tis. ha. Opatření bylo spuštěno prvním rokem. 

4.3.6 II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  (kód 225) 

Toto opatření bude spuštěno aţ od roku 2009. 

 

Monitorovací indikátory 

V rámci opatření II.2.3 je plánováno podpořit 470 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 být ve výši 470 závazků. 

 

4.3.7 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

(kód 226, 227) 

V rámci těchto  projektových opatření bylo v roce 2008 zaregistrováno 134 projektů na 

získání finanční podpory ve výši 243 mil. Kč (10,13 mil. EUR). 

Toto opatření bylo spuštěno prvním rokem a 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). 

V rámci podopatření  II.2.4.1 bylo vyplaceno 13 ţádostí na výměru 84 ha ve výši 4 817 tis. 

Kč (0,183 mil. EUR).  

 

Tabulka 64: Přehled administrace Ţádostí o dotaci zaregistrovaných v roce 2008  
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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  104 8 843,146 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  18 1 033,86- 

Schválené ţádosti  86 7 809,288 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  86 7517,405 

Proplacené /realizované projekty  13 182,711 

Zdroj: IS SZIF 

kurz roku 2008 – 26,364 

Dle aktuálního kurzu jednotlivých plateb projektů  pro podopatření II.2.4.1 bylo od počátku 

programového období vyplaceno 193,11 tis. EUR. 

 

Tabulka 65:  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) 

Zaregistrované ţádosti  30 1 387,954 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  0 0 

Schválené ţádosti  30 1368,075 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  29 1365,368 

Proplacené /realizované projekty  2 24,478 

Zdroj: IS SZIF 

kurz roku 2008 – 26,364 

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

(kód 227) 

Celkový objem investic (000EUR) 

32,55 

Veřejné výdaje dle individuální platby (000 EUR) 

25,77 

 

V rámci podopatření II.2.4.2 byly vyplaceny 2 projekty na 633 tis. Kč (0,024 mil. EUR).  

Dle aktuálního kurzu jednotlivých plateb projektů  pro podopatření II.2.4.2 bylo od počátku 

programového období vyplaceno 25,77 tis. EUR. 
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Tabulka 66:  Rok 2008 – Průběh administrace ţádostí zaregistrovaných v roce 2008 celkem za opatření II.2.4 

- proplaceno 

Mnoţství projektů proplácených v roce 2008  
Projektů 15 

Finanční prostředky (000 EUR) 207,19 
Zdroj: IS SZIF 

kurz roku 2008 - 26,364 

 

Tabulka 67: Kumulativní data (od 1.1. 2007 do 31.12.2008) Opatření II.2.4  Obnova lesního 

potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (kódy 226, 227) 

Kumulativní data o proplacených ţádostech (od 1.1. 2007 do 

31.12.2008) 
Finanční prostředky (000 EUR) 218,88 

Zdroj: IS SZIF 

kurz : dle aktuálního kurzu výplaty 

 

Monitorovací indikátory 

V rámci opatření II.2.4 je plánováno podpořit 60 podniků (kód 227) a mělo by být dosaţeno 

77 obnovních a/nebo preventivních aktivit (kód 226) na ploše 290 tis. ha. Celkový objem investic 

v rámci opatření II.2.4.1 (kód 227) by měl dosáhnout 416 tis. EUR. 
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4.4 Osa 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 16,93 %. 

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 %, 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 48 % 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. 

 

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. 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 61 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 571 mil. Kč (22 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán 

v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno), kde bylo zaregistrováno 18 projektů, tj. 30 % 

z celkových zaregistrovaných ţádostí. Nejvíce projektů (23) v částce 49 mil. Kč  (1,9 mil EUR) bylo 

zaregistrováno v záměru a) diverzifikace činností nezemědělské povahy. Největší finanční poţadavky 

byly v záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice - na 20 registrovaných projektů bylo 

zaţádáno o 496 mil. Kč (19 mil. EUR). V dalších dvou záměrech podporujících obnovitelné zdroje 

energie bylo zaţádáno o 6 mil. Kč (0,2 mil. EUR) v rámci 6 projektů záměru c) výstavba 

a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a o 20 

mil. Kč (0,8 mil. EUR) v rámci 12 projektů záměru d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu 

tvarovaných biopaliv.  

Z projektů registrovaných  v roce 2008 (3. kolo) bylo schváleno k podpoře 19 projektů  

v záměru a) v částce 23 mil. Kč (0,9 mil. EUR), dále 18 bioplynových stanic v záměru b) s částkou 

dotace 464 mil. Kč (17,6 mil. EUR),  5  projektů na výstavbu kotelen na biomasu v rámci záměru c) 

s částkou dotace 5 mil. Kč (0,2 mil.EUR) a 10 projektů na zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

s celkovou částkou dotace 17 mil. Kč (0,6 mil. EUR). Nedočerpané prostředky ze záměru a) 

z důvodu menšího zájmu ţadatelů byly po schválení přesunu Monitorovacím výborem vyuţity 

k závazkování projektů podporujících obnovitelné zdroje energie. 
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V roce 2008 byly dále schvalovány v rámci opatření III.1.1 projekty záměru a) registrované 

ve 2. kole – celkem bylo k 31.12.2008 schváleno 17 projektů v částce dotace 20 mil. Kč (0,8 mil. 

EUR).  

K 31. 12. 2008 bylo realizováno a proplaceno celkem 10 projektů v částce 34 mil. Kč (1,4 

mil. EUR). 

Tabulka 68: 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) 

Zaregistrované ţádosti  61 21 665 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  9 2 382 

Schválené ţádosti  52 19 283 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  52 19 283 

Proplacené /realizované projekty  1 10 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 69: 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) 

Schválené ţádosti   17 759 

Podepsané Dohody  17 759 

Proplacené/realizované projekty  9 1 364 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Tabulka 70: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

(kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Schválené projekty 102 39 472 

Podepsané Dohody 102 39 472 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené/realizované projekty  10 1 374 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření III.1.1 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. V roce 2008 

bylo schváleno ke spolufinancování 52 projektů, coţ je třetinový počet plánovaného stavu. Při 

stanovení cílů pro opatření bylo kalkulováno s větším zájmem finančně méně náročných projektů 

v rámci záměru a). Dalším sledovaným indikátorem je počet podpořených projektů bioplynových 
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stanic. Za období 2007 – 2013 je plánováno podpořit 119 projektů na bioplynové stanice, při 

vyhodnocení dosud schváleného počtu (39 BPS) lze předpokládat naplnění stanoveného cíle.  

Z vyhodnocení dat  za roky 2007 a 2008  pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených 

pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, ţe v rámci opatření bylo vytvořeno 22,5 nových 

pracovních míst. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané 

opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po 

realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených 

podniků. 

4.4.2 Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312) 

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti 

– mikropodniků
20

 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 roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 152 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 197 mil. Kč (7,4 mil. EUR), coţ znamená v porovnání s rokem 2007 mírný 

nárůst v počtu projektů (o 27), ale celkové finanční poţadavky byly v roce 2008 o 30 mil. Kč (1,3 

mil.EUR) niţší. Vyrovnaný zájem byl v  regionech  NUTS 2 Střední Čechy, Jihozápad, 

Severovýchod a Jihovýchod (RO SZIF Brno), nepatrný zájem ţadatelů (pouze 4 projekty) byl 

zaznamenán v regionu Moravskoslezsko).  V administraci k 31.12.2008 bylo 106 schválených 

projektů s částkou dotace 114 mil. Kč (4,3 mil. EUR) , z nichţ 11  bylo zrealizováno a dokončeno. 

V roce 2008 rovněţ proběhlo schvalování ţádostí o dotaci registrovaných v roce 2007 v 

rámci druhého (podzimního) kola příjmu ţádostí. Schváleno bylo k 31.12.2008 106 projektů 

s částkou 213 mil. Kč (8 mil. EUR).  

K 31.12.2008 bylo  proplaceno celkem 37 projektů v částce cca 19 mil. Kč (0,8 mil. EUR). 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření III.1.2 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. Vzhledem 

k počtu schvalovaných projektů je patrné zaostávání za stanoveným cílem, nicméně jedná se o nové 

opatření a vhodnými propagačními akcemi je moţné zájem ţadatelů zvýšit. V naprosté většině 

projektů se jednalo o rozvoj stávajícího podniku fyzické osoby. 

Z vyhodnocení dat  za roky 2007 a 2008  pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených 

pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, ţe v rámci opatření bylo vytvořeno 13,5 nových 

pracovních míst. Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)) pro dané 

opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu delšího intervalu po 

realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické hodnoty HPH podpořených 

podniků. 

 

                                                 
20

  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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Tabulka 71: 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) 

Zaregistrované ţádosti  152 7 459 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  46 3 146 

Schválené ţádosti  106 4 313 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  106 4 313 

Proplacené /realizované projekty  11 301 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 72: 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) 

Schválené ţádosti   106 8 086 

Podepsané Dohody  106 8 086 

Proplacené/realizované projekty  26 460 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Tabulka 73: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

(kód 312) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Schválené projekty 212 12 399 

Podepsané Dohody 212 12 399 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené/realizované projekty  37 761 

Zdroj: IS SZIF 
 

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. 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 183 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 431 mil. Kč (16 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán 

v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), kde bylo zaregistrováno 45 projektů, 
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tj. 25 % z celkových zaregistrovaných ţádostí, a regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 

42 zaregistrovanými projekty, coţ představuje 23 % všech projektů. Ze zaregistrovaných projektů 

v roce 2008 bylo k 31.12.2008 v administraci 117 schválených projektů  s celkovou částkou dotace 

570 mil. Kč (23 mil. EUR).  

V roce 2008 rovněţ probíhalo schvalování projektů zaregistrovaných v rámci 2.kola příjmu 

ţádostí (rok 2007). Ze 118 schválených projektů jich bylo v průběhu roku 11 zrealizováno a 

proplacena částka dotace 7,4 mil. Kč (0,3 mil. EUR).  

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. Přestoţe bylo 

podpořeno pouze 11 ţadatelů, lze vzhledem k počtu schválených projektů předpokládat naplnění 

stanoveného cíle, protoţe se jedná ve většině případů o projekty vyţadující delší čas k realizaci. 

Z vyhodnocení dat  za roky 2007 a 2008  pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených 

pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, ţe v rámci opatření byla vytvořena 2 nová pracovní místa. 

U podpořených projektů lze na základě vyhodnocení dat pro indikátor „Nárůst počtu 

turistických návštěv“  konstatovat nárůst  přenocování o cca 1000 osob  a nárůst počtu denních 

návštěvníků a cca 2570 osob.  Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty 

(HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu 

delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické 

hodnoty HPH podpořených podniků. 

 

Tabulka 74: 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) 

Zaregistrované ţádosti  183 16 346 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  66 5 273 

Schválené ţádosti  117 11 073 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 0 0 

Podepsané Dohody  117 11 073 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

Tabulka 75: 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) 

Schválené ţádosti   118 9 517 

Podepsané Dohody  118 9 517 

Proplacené/realizované projekty  11 303 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 76: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 311) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje (000 

EUR) 

Schválené projekty 235 20 590 

Podepsané Dohody 235 20 590 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 0 0 

Proplacené/realizované projekty  11 303 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 182 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 452 mil. Kč (18 mil. EUR). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán 

v regionu NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), kde bylo zaregistrováno 45 projektů, 

tj. 25 % z celkových zaregistrovaných ţádostí, a regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 

42 zaregistrovanými projekty, coţ představuje 23 % všech projektů.  

Ze zaregistrovaných projektů v roce 2008 bylo schváleno 247 projektů s celkovou částkou 

dotace 570 mil. Kč (23 mil. EUR).  

K 31. 12. 2008 bylo  proplaceno 11 projektů v částce cca 7 mil. Kč (0,3 mil. EUR). 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření III.1.3 je plánováno podpořit průměrně 150 podniků ročně. Přestoţe bylo 

podpořeno pouze 11 ţadatelů, lze vzhledem k počtu schválených projektů předpokládat naplnění 

stanoveného cíle, protoţe se jedná ve většině případů o projekty vyţadující delší čas k realizaci. 

Z vyhodnocení dat  za roky 2007 a 2008  pro výsledkový indikátor „Počet nově vytvořených 

pracovních míst“ (viz příloha 2) je zřejmé, ţe v rámci opatření byla vytvořena 2 nová pracovní místa. 

U podpořených projektů lze na základě vyhodnocení dat pro indikátor „Nárůst počtu 

turistických návštěv“  konstatovat nárůst  přenocování o cca 1000 osob  a nárůst počtu denních 

návštěvníků a cca 2570 osob.  Hodnoty výsledkových indikátorů (zvýšení hrubé přidané hodnoty 

(HPH)) pro dané opatření nejsou zatím k dispozici s ohledem na charakter indikátoru a potřebu 

delšího intervalu po realizaci projektu k jeho vyhodnocení. K dispozici jsou prozatím bazické 

hodnoty HPH podpořených podniků. 

 

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 prostřednictvím zlepšení 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) 
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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 roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 848 projektů v celkové částce 

dotace 4 560 mil. Kč (173 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo zaregistrováno se zaměřením na 

zlepšení dopravní infrastruktury (585), ve finančním vyjádření nejvyšší podpora byl poţadována na 

obnovu či novou výstavbu vodohospodářské infrastruktury (2 759 mil. Kč/104 mil. EUR). Největší 

zájem projevili ţadatelé na RO SZIF České Budějovice, Brno a Praha. Obdobně jako v roce 2007 

poţadavek zaregistrovaných projektů na podporu několikanásobně překročil alokované finanční 

prostředky na rok.  

Vzhledem k mnoţství zaregistrovaných projektů v roce 2007 a skutečnosti, ţe by 

neschválené ţádosti o dotaci byly v příštím roce opětovně předkládány SZIF k administraci rozhodl 

ministr zemědělství při schvalování těchto projektů v roce 2008 o uvolnění částky na závazkování ve 

výši tříleté alokace na opatření.  

V roce 2008 tak bylo v rámci tohoto podopatření schváleno 435 projektů registrovaných ve 2. 

kole v celkové částce dotace 2 099 mil. Kč (80 mil. EUR).  

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno  184 ţádostí (166 projektů) v celkové částce dotace 307 mil. 

Kč (11 mil. EUR), z toho jich bylo 87 dokončeno (tedy realizovány všechny poţadované platby 

v částce 163 mil. Kč (6,5 mil. EUR)). 

 

Tabulka 77: 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) 

Zaregistrované ţádosti  848 172 968 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  20 4 698 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 829 168 270 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti
21

 0 0 

Realizované projekty 
22

 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně 

plateb průběžných 
22

Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty 
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Tabulka 78: 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) 

Schválené ţádosti   435 79 611 

Podepsané Dohody  432 78 574 

Proplacené ţádosti 184 10 912 

Realizované projekty  87 6 531 

Zdroj: IS SZIF 

 

 

Tabulka 79: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj  vesnic (kód 322) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Schválené projekty 435 79 611 

Podepsané Dohody 432 78 574 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 829 168 270 

Proplacené ţádosti 184 10 912 

Realizované projekty  87 6 531 

Zdroj: IS SZIF 
 

Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření III.2.1.1 je plánováno podpořit průměrně 40 obcí ročně. Vzhledem ke 

značnému zájmu ţadatelů bude tento cílový indikátor překročen. 

 

 

4.4.4.2 Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 322) 

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. 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 5 163 projektů v celkové částce 

dotace 2 386 mil. Kč (90 mil. EUR). Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v regionu NUTS 2 

Jihovýchod. 

V roce 2008 bylo z projektů zaregistrovaných v podzimním kole roku 2007 schváleno ke 

spolufinancování 122 projektů v částce 518 mil. Kč (19,6 mil. EUR). 

K 31.12. 2008 bylo proplaceno celkem 32 ţádostí (29) projektů s částkou 50 mil. Kč (1,8 

mil.EUR) z toho 16 projektů  bylo dokončeno kompletně a proplacena poţadovaná dotace.  
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Tabulka 80: 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) 

Zaregistrované ţádosti  516 90 495 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  14 2 128 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 502 88 368 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené ţádosti
23

 0 0 

Realizované projekty 
24

 0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 81: 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) 

Schválené ţádosti   122 19 639 

Podepsané Dohody  122 19 639 

Proplacené ţádosti 32 1 766 

Realizované projekty  16 1 100 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 82: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Schválené projekty 122 19 639 

Podepsané Dohody 122 19 639 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 502 88 368 

Proplacené ţádosti 32 1 766 

Realizované projekty  16 1 100 

Zdroj: IS SZIF 
 

Monitorovací indikátory: 

V rámci podopatření III.2.1.2 je plánováno podpořit průměrně 100 akcí ročně. Vzhledem 

k počtu schválených ţádostí lze usuzovat, ţe stanovený cíl bude dosaţen. Počet realizovaných 

projektů odpovídá počtu podpořených obcí. 

                                                 
23

 V rámci administrace opatření jsou umožněny průběžné platby, řádek zahrnuje veškeré uskutečněné platby včetně 

plateb průběžných  
24

Výdaje zahrnují veškeré platby na dokončené projekty 
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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 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. 

Tabulka 83: 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) 

Zaregistrované ţádosti  142 11 754 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  119 9 753 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 23 2 002 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené  ţádosti  0 0 

Realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 84: 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) 

Schválené ţádosti   113 7 016 

Podepsané Dohody  113 7 016 

Proplacené  ţádosti  28 539 

Realizované projekty  16 401 

Zdroj: IS SZIF 

 

Tabulka 85: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

(kód 323) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Schválené projekty 113 7 016 

Podepsané Dohody 113 7 016 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 23 2 002 

Proplacené  ţádosti  28 539 

Realizované projekty  16 401 

Zdroj: IS SZIF 
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V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 142 projektů (téměř stejný počet 

jako v roce 2007) s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 309 mil. Kč (12 mil. EUR) (v 

porovnání s rokem 2007 byl poţadavek o čtvrtinu vyšší). Největší zájem o dotaci byl zaznamenán 

v regionu NUTS 2 Jihozápad, kde bylo zaregistrováno 30 projektů, tj. 20 % z celkových 

zaregistrovaných ţádostí..  

Vzhledem k tomu, ţe projekty byly v roce 2007 zaregistrovány v rámci druhého 

(podzimního) kola příjmu ţádostí, schvalování proběhlo v roce 2008. Schváleno ke spolufinancování 

bylo celkem 113 ţádostí ve výši dotace 185 mil. Kč (7 mil. EUR). 

K 31. 12. 2008 bylo proplaceno celkem 28 ţádostí o platbu (včetně průběţných) v částce  15 

mil. Kč (0,5 mil. EUR), podpořeno bylo celkem 26 akci kulturního dědictví z nichţ kompletně 

dokončeno bylo 16 projektů v částce 10 mil Kč (0,4 mil EUR).  

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření III.2.2 je plánováno podpořit průměrně 100 aktivit ochrany kulturního 

dědictví ročně. Vzhledem k počtu schválených projektů lze usuzovat, ţe stanoveného cíle bude 

dosaţeno. 

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). 

Tabulka 86: 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) 

Zaregistrované ţádosti  63 1 446 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  8 254 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 55 1 192 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Tabulka 87: 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) 

Schválené ţádosti   50 1 529 

Podepsané Dohody  50 1 529 

Proplacené/realizované projekty  3 41 

Zdroj: IS SZIF 
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Tabulka 88: Souhrn administrace (kumulativně od 1.1.2007-31.12.2008) 

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331) 

Celkem 

Počet žádostí 

/projektů 

veřejné výdaje 

(000 EUR) 

Schválené projekty 50 1 529 

Podepsané Dohody 50 1 529 

Ţádosti ke schválení (v administraci) 55 1 192 

Proplacené/realizované projekty  3 41 

Zdroj: IS SZIF 
 

 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 63 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 38 mil. Kč (1,4 mil. EUR). Zájem ţadatelů byl tedy srovnatelný s rokem 

2007. Největší zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Jihovýchod (RO SZIF Brno).  

Schváleny byly k 31.12. 2008 pouze projekty registrované v roce 2007, a to celkem 50 

ţádostí ve výši dotace 40 mil. Kč ( 1,5 mil. EUR). 

K 31. 12. 2008 byly proplaceny celkem 3 projekty v částce cca 1 mil. Kč (41 tis. EUR). 

V rámci 3 podpořených projektů byly poskytnuty prostřednictvím odborných seminářů poskytnuty 

informace 240  účastníkům, v souhrnu to  představuje 378 dní poskytnutého školení. 

 

Monitorovací indikátory: 

V rámci opatření III.3.1 je plánováno podpořit průměrně 1000 účastníků vzdělávacích akcí 

ročně. Vzhledem k počtu dosud podpořených ţadatelů a celkově niţšímu zájmu ţadatelů o opatření 

je zřejmé, ţe je třeba ke splnění stanoveného cíle opatření více podpořit potenciální ţadatele 

vhodnou propagací a publicitou. 
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4.5 Osa 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 jako přípravy na nové programovací období EU 

2007 - 2013 a reálné 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, Seskupení producentů a Pozemkové úpravy 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. 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 92 MAS. Největší zájem o realizaci 

SPL byl zaznamenán v regionu NUTS 2 Střední Morava (RO SZIF Olomouc), na území tohoto 

NUTS 2 působí 24 MAS, které podaly Ţádost o realizaci SPL, tj. 26 % z celkových zaregistrovaných 

MAS a v regionu NUTS 2 Severovýchod (RO SZIF Hradec Králové), s 20 zaregistrovanými MAS, 

coţ představuje 21,7 % všech MAS.  

Na základě vyhodnocení SPL přijatých v roce 2007, které proběhlo v dubnu 2008 bylo 

vybráno 48 MAS k podpoře z PRV. Výběr místních akčních skupin provedla Hodnotitelská komise 

opatření IV.1.1 Místní akční skupina (HK MAS). HK MAS je sloţena z nezávislých expertů 

jmenovaných ministrem zemědělství. Expertem je osoba s příslušným odborným vzděláním nebo 

praxí v oblasti rozvoje venkova nebo strategického plánování. Kaţdý jmenovaný člen HK MAS musí 

podepsat Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti. Strategické plány Leader (SPL) jsou rozděleny 

mezi členy hodnotící komise tak, aby vţdy jeden SPL hodnotili souběţně dva experti. Kaţdý expert 

je povinen zúčastnit se odborného výkladu k hodnotící proceduře. SPL byla hodnocena na základě 

Preferenčních kritérií uvedených v Pravidlech IV.1.1 Místní akční skupina. Preferenční kritéria jsou 

rozdělena na osm tematických celků. Pokud došlo u expertů, kteří posuzovali stejný SPL, 

k rozdílnému hodnocení u jedné nebo více tematických částí o více neţ 20%, byli oba experti 

vyzváni, aby se dostavili na společné jednání na Ministerstvo zemědělství. Jednání se účastnili vţdy 

oba experti, jeden zástupce Řídícího orgánu a jeden zástupce platební agentury. Pokud nedošlo ke 

shodě ani na tomto jednání, rozhodla o bodovém hodnocení sporných tematických částí HK MAS při 

svém závěrečném jednání. Ze závěrečného jednání HK MAS je pořizován zápis. HK MAS je 

usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně 2/3 jejích členů.  

 

Tabulka 89: Rozdělení ţádostí o podporu SPL v jednotlivých regionech  

RO SZIF 
České 

Budějovice 
Brno 

Hradec 

Králové 
Olomouc Opava 

Ústí nad 

Labem 
Praha 

Zaregistrované 

žádosti 
19 20 22 21 6 4 10 

Schválené žádosti 13 10 7 8 4 1 5 

 

 

V rámci opatření bylo v roce 2008 na provoz vybraných místních akčních skupin proplaceno 

celkem 337 mil. EUR. 
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Obrázek:  Regionální rozloţení MAS podporovaných v roce 2008 

 

Monitorovací indikátory: 

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) je plánováno navýšení cílových indikátorů na cca 110 podpořených MAS, adekvátně 

navýšenému počtu budou navýšeny i další cílové indikátory vztaţené k počtu obyvatel a rozloze 

území MAS. 

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. Potřebou ve vztahu k ose Leader je především zlepšení kvality ţivota ve 

venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního kulturního 

dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. 

 

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. 
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V roce 2008 (první rok implementace opatření) bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 

718 projektů s celkovým finančním poţadavkem na dotaci 393,6 mil. Kč (15 mil. EUR). Největší 

zájem o dotaci byl zaznamenán v regionu   NUTS 2 Jihozápad (RO SZIF České Budějovice), kde 

bylo zaregistrováno 218 projektů,  tj. 30 % z celkových zaregistrovaných ţádostí, a regionu NUTS 2 

Jihovýchod (RO SZIF Brno) se 129 zaregistrovanými projekty, coţ představuje 18 % všech projektů. 

 

Tabulka 90: 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) 

Zaregistrované ţádosti  718 14 931 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  48 959 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 670 13 972 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
 

Vzhledem k tomu, ţe projekty byly zaregistrovány v rámci pátého (podzimního) kola příjmu 

ţádostí, nebyly v roce 2008 ještě ţádné projekty v rámci tohoto opatření schváleny k realizaci.  

4.5.3 Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421) 

Realizace projektů spolupráce umoţňuje významně posílit efektivnost osy Leader zaměřením 

na vyuţití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Dotace bude 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. 

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 18 projektů s celkovým finančním 

poţadavkem na dotaci 61,5 mil. Kč (2,3 mil. EUR). Vzhledem k tomu, ţe projekty byly 

zaregistrovány v rámci pátého (podzimního) kola příjmu ţádostí, nebyly v roce 2008 ještě ţádné 

projekty v rámci tohoto opatření schváleny k realizaci.  

 

Tabulka 91: 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) 

Zaregistrované ţádosti  18 2 323 

Zamítnuté nebo neschválené ţádosti  0 0 

Schválené ţádosti  0 0 

Ţádosti ke schválení (v administraci) k 31. 12. 2008 18 2 323 

Podepsané Dohody  0 0 

Proplacené /realizované projekty  0 0 

Zdroj: IS SZIF 
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4.6 Technická pomoc 

Technická pomoc je potřebná na podporu aktivit nezbytných pro monitoring a hodnocení 

řízení a realizace Programu rozvoje venkova a pro zdokonalování opatření obsaţených v tomto 

Programu. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro 

proces administrativy od podání ţádostí aţ po vyhodnocování jednotlivých opatření. 

 

4.6.1 Opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci 

programu 

Dotace v rámci tohoto opatření 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. prosince 2007 a příjem 

ţádostí byl vyhlášen kontinuálně od ledna 2008. Podrobnější informace ke konkrétnímu vyuţití 

finančních prostředků jsou obsaţeny v kapitole 8.4  Využití technické pomoci. 

 

4.6.2 Opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov 

Technickou pomoc je moţné 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. 

Další informace o konkrétních aktivitách  Sítě jsou uvedeny v kapitole 8.4.1. 
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5 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. ledna 2007 do 31. prosince 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. Společně 

s částkou ze státního rozpočtu tak činí celková alokace na PRV na programové období 3,62 mld. 

EUR. Alokace pro rok 2008 je stanovena ve výši  392 638 892  EUR (jedná se o podíl EU). 

 

Tabulka 92: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 

Osy PRV 
% z EZFRV  

(tj. podílu EU) 
Podíl EU 

(mil. EUR) 

Národní 

zdroje 

(mil. EUR) 

Celkem veřejné 

zdroje 

(mil. EUR) 

Osa I 22,39 630,39 210,13 840,52 

Osa II (cíl konvergence) 55,01 1 548,81 387,20 1 936,01 

Osa II (mimo cíl konvergence) 0,19 5,35 4,38 9,73 

Osa II celkem 55,20 1 554,16 391,58 1 945,74 

Osa III 16,93 476,67 158,89 635,55 

Osa IV 5,00 140,78 35,19 175,97 

Technická pomoc 0,48 13,51 4,50 18,02 

Celkem 100,00 2 815,51 800,30 3 615,80 

 

Osa I: 

V roce 2008 bylo proplaceno celkem 857 ţádostí u projektových opatření v částce  31,4 mil. 

EUR. V rámci nárokového opatření osy I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti byly v roce 

2008 propláceny závazky vzniklé v předchozím programovém období, a to ve výši 51 mil. Kč (2 mil. 

EUR). Z rozpočtu PRV byly rovněţ v roce 2008 hrazeny závazky pro opatření I.2.1 Seskupení 

producentů, a to ve výši 50 mil. Kč (2 mil. EUR). Dle kumulativního výkazu  plateb bylo na závazky 

osy I PRV vyplaceno k 31.12.2008 39,18 mil EUR celkových veřejných výdajů, z toho 4 mil. EUR 

na závazky předchozího programového období. 

Osa II: 

V roce 2008 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 13 958 ţádostí o dotaci v celkové 

částce 4 068 mil. Kč (151 mil. EUR) veřejných prostředků na závazky nárokových opatření PRV a 

10 655 ţádostí v celkové částce 2 178 mil. Kč (83 mil. EUR) na staré závazky vzniklé v rámci 

HRDP. Celkem tedy bylo z finanční obálky PRV za rok 2008 vyplaceno 6 247 mil. Kč (233 mil. 

EUR). Dle kumulativního výkazu skutečných plateb bylo od počátku programu na závazky osy II 

PRV vyplaceno 351 mil. EUR
25

 . V rámci projektových opatření osy II  bylo proplaceno 15 projektů 

v hodnotě 5,45 mil. Kč (0,21 mil. EUR)
5
.  

                                                 
25

 Kumulativní částka vyplacených finančních prostředků je uváděna v EUR dle užitého kurzu pří výplatě každé z žádostí. 
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Celkem tedy bylo na podporu rozvoje venkova v rámci Osy II vyplaceno 351,5 mil. EUR 

celkových veřejných výdajů. 

 

Osa III: 

V rámci projektových opatření osy III bylo v roce 2008 proplaceno 305 ţádostí v celkové 

částce  15,7 mil. EUR celkových veřejných výdajů 

Osa IV: 

V rámci osy IV bylo  v roce 2008 proplaceno celkem 337 tis. EUR celkových veřejných 

výdajů na reţijní výdaje MAS. 

Osa V – Technická pomoc: 

V roce 2008 bylo proplaceno bylo celkem 26 projektů v částce 0,2 mil. EUR celkových 

veřejných výdajů 

 

Celková platba nárokovaná z EZFRV platební agenturou SZIF v rámci čtyř výkazů 

pokrývajících období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 činila za rok 2008 240,60  mil. EUR,  

kumulativně s rokem 2007 činily  celkové nároky na platby z EZFRV  322,75 mil. EUR
26

. Podrobné 

shrnutí finančního provádění programu podle jednotlivých kódů opatření je obsaţeno v příloze 1 

monitorovací tabulky list G5 a dále v příloze 3 „Financial Implementation report 2008“, která je 

sestavena na základě výkazů plateb prostřednictvím systému SFC 2007.  

Výdaje uskutečněné v roce 2008 byly vyúčtovány  platební agenturou  celkem ve 4 výkazech. 

Částky vyplacených celkových veřejných prostředků uváděné v tabulkách výroční zprávy o 

implementaci PRV a rovněţ v monitorovacích tabulkách výstupu (příloha VZ) se u některých 

opatření liší od částek vykazovaných platební agenturou. Tato skutečnost je způsobena  chybným 

výkazem platební agentury u celkových veřejných výdajů pro rok 2008, který bude v rámci korekce 

upraven v následujících výkazech veřejných výdajů pro rok 2009. Částky uváděné ve výroční zprávě 

vycházejí z reálně vykázaných poţadavků na platby z EZFRV.  
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6 Souhrn probíhajících hodnotících akcí  

V roce 2008 bylo průběţné hodnocení implementace PRV prováděno odborem řídící orgán 

PRV ve spolupráci s odbory environmentálních a venkovských podpor a externími experty, 

vzhledem ke skutečnosti, ţe dosud nebyl ukončen výběr nezávislého hodnotitele. Hodnotitel bude 

vybrán v rámci veřejné zakázky jejímţ předmětem bude průběţné hodnocení PRV v letech 2007 – 

2013 včetně zpracování samostatné hodnotící zprávy o hodnocení v polovině období (mid-term 

evaluation). V roce 2008 byly připraveny zadávací podmínky pro výběr hodnotitele, zejména 

definice kvalifikačních předpokladů a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Výběr a 

zahájení práce nezávislého hodnotitele předpokládáme v roce 2009. Vzhledem k zahájení příjmu 

ţádostí pro většinu opatření PRV na podzim roku 2007 byla sbírána data většinou pro ukazatele 

výstupu a to na základě dat z formulářů Ţádostí o dotaci a Ţádostí o proplacení a v případě 

nárokových opatření také z registru půdy LPIS. Tyto údaje vyplňují příjemci dotace před zahájením 

realizace projektu a po jeho ukončení a jsou vkládány do informačního systému SZIF pro 

administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umoţňuje generovat podklady 

pro závazné monitorovací tabulky výstupů popřípadě výsledků stanovené EK, které jsou nedílnou 

součástí výroční zprávy. 

V návaznosti na vyhodnocení mnoţství zaregistrovaných projektů po jednotlivých kolech 

příjmu ţádostí byly operativně upravovány finanční částky pro závazkování opatření. Jednalo se 

zejména o  trojnásobné navýšení alokované roční částky pro schválení projektů u opatření Obnova a 

rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby zaregistrovaných ve 2.kole příjmu ţádostí. Opatření 

Modernizace zemědělských podniků a Zahájení činnosti mladých zemědělců, která byla vyhlášena 

na jaře 2008 byla vzhledem k velkému zájmu ţadatelů závazkována ve výši 150% roční alokace. 

K podpoře výstavby bioplynových stanic v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské 

povahy (záměr b)) vyuţity nevyčerpané prostředky z ostatních záměrů daného opatření. Uvedené 

úpravy měly za cíl zejména sníţit zbytečnou administrativní zátěţ platební agentury, ke které by 

docházelo opětovnou registrací některých projektů neschválených z důvodu nedostatečných 

finančních prostředků  

 Na základě zhodnocení administrace proběhlých kol a po konzultaci s pracovními skupinami 

Monitorovacího výboru byla upravena Pravidla pro ţadatele (moţnost zúţení výčtu způsobilých 

výdajů při velkém převisu zájmu ţadatelů, naopak při nečerpání alokace opatření zvýšení 

stanovených finančních limitů na projekt, zařazení nových způsobilých výdajů apod.).  

Na základě vyhodnocení podaných ţádostí nárokových opatření v ose II a průběhu vyplácení 

těchto prostředků došlo v roce 2008 ke změně finančních alokací v rámci osy II a odpovídající 

úpravě programového dokumentu.  

K zajištění dat pro vyhodnocení výsledků PRV byly v roce 2008 zpracovány nezávislými 

experty metodiky pro stanovení a sběr dat pro výsledkové ukazatele „Zvýšení hrubé přidané 

hodnoty“, „Počet nově vytvořených pracovních míst“ a „Nárůst počtu turistických návštěv“. Pro 

ukazatel  „Počet nově vytvořených pracovních míst“ a „Nárůst počtu turistických návštěv“ jsou jiţ 

k dispozici vyhodnocené údaje  (viz příloha 2 monitorovací tabulky výsledků). Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe ukazatel „Zvýšení hrubé přidané hodnoty“ měří nárůst původní hodnoty a  roce 2008 

byla sebrána  pouze bazická data, budou relevantní údaje  pro vyplnění monitorovacích tabulek 

k dispozici aţ v roce 2009. 

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 
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probíhá pravidelný monitoring biologické rozmanitosti vinic zapojených do integrované produkce a 

ekologického zemědělství.  

Mimo indikátory výstupu a výsledků je kontinuálně 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 – 2008 jsou uvedeny 

v tabulce 38 a grafu. 
 

Tabulka 93: Číselné hodnoty indikátoru ptáků zemědělské krajiny vypočtené na základě dat z let 

1982 – 2008, indexováno k výchozímu roku 2000. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

100 % 107,8 % 106,4 % 99,0 % 123,4 % 96,5 % 87,6 % 84,2 % 101,0 % 
Zdroj: ČSO, listopad 2008 

 

Graf: Vývoj indikátoru ptáků zemědělské krajiny v letech 2000 – 2008 (výchozím rokem je rok 

2000, hodnota indikátoru v tomto roce je 100%). 
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Zdroj: ČSO, listopad 2008 

 

Za sledované období 2000 – 2008 vykazuje křivka přes výkyvy v letech 2004 a 2008 celkově mírně 

sestupný trend (sklon proloţené regresní přímky je -1,78). 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.  

 

V roce 2009 bude  vybraný nezávislý hodnotitel zpracovávat průběţné hodnotící zprávy 

PRV, v roce pak formou samostatné hodnotící zprávy o hodnocení v polovině období (mid-term 

evaluation). 

K podpoře úspěšného procesu hodnocení je plánováno ustavení Řídícího výboru pro 

hodnocení sloţeného zejména ze zástupců řídícího orgánu, platební agentury ÚZEI, ČSÚ a národní 

sítě MAS. Řídící výbor zahájí činnost v roce 2009.  

Expertní podporu průběţného hodnocení  PRV v letech 2007-2013 zajišťuje Evropská 

hodnotící síť pro rozvoj venkova, jejímţ cílem je zvýšit uţitečnost hodnocení jako nástroje pro 

zlepšení tvorby a provádění politik rozvoje venkova a vytvořit sítě mezi zúčastněnými se společným 

přístupem k hodnocení. 
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7 Kroky přijaté Řídicím orgánem a Monitorovacím výborem k zajištění 

kvality a účinnosti provádění Programu rozvoje venkova 

7.1 Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu 

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. 

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, který dohlíţí na implementaci PRV v ČR a na plnění stanovených cílů. 

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. 

7.1.1 Řídící orgán 

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) zodpovídá řídící orgán za účinné a správné řízení 

a provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.  

Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. V rámci 

organizační struktury ministerstva byl na základě příkazu ministra zemědělství č. 12/2006 zřízen k 

1. květnu 2006 odbor Řídící orgán EZFRV (od 1. 7. 2008 odbor Řídící orgán PRV) který 

zabezpečuje činnost řídícího orgánu.  

Řídící orgán (ŘO) v souladu s čl. 75 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005: 

 zajišťuje, aby veškeré operace určené k financování byly vybírány podle kritérií platných pro 

Program rozvoje venkova; 

 zajišťuje existenci elektronického systému pro záznam a uchovávání statistických údajů 

o provádění Programu, který vyhovuje i účelům monitorování a hodnocení; 

 zajišťuje, aby hodnocení Programu bylo prováděno ve lhůtách stanovených nařízením Rady 

(ES) č. 1698/2005 a aby bylo v souladu se společným rámcem pro hodnocení a monitorování, a 

předkládá provedená hodnocení Komisi; 

 řídí monitorovací výbor a zasílá mu podklady potřebné k monitorování provádění Programu 

z hlediska plnění jeho konkrétních cílů; 

 zajišťuje informovanost a publicitu podle čl. 76 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, 

tj. poskytování informací pro veřejnosti o Národním strategickém plánu, Programu rozvoje 

venkova a příspěvku Společenství; 

 vypracovává výroční zprávy o pokroku a po schválení monitorovacím výborem je předkládá 

Komisi; 

 zajišťuje přípravu národních obecně závazných předpisů, v souladu s politikou Společenství, 

na základě kterých bude platební agentura provádět jednotlivá opatření a zajišťuje jejich 

metodický výklad; 

 některé činnosti realizace Programu deleguje Řídící orgán smluvní formou na Platební 

agenturu. 
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7.1.2 Platební agentura 

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.  

7.2 Opatření pro monitorování a hodnocení 

Data pro zajištění monitorování a hodnocení jednotlivých opatření PRV na základě ukazatelů 

CMEF jsou získávána z formulářů Ţádostí o dotaci a Ţádostí o proplacení a v případě nárokových 

opatření také z registru půdy LPIS. Tyto údaje vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace 

projektu a po jeho ukončení a jsou vkládány do informačního systému SZIF pro administraci a 

sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umoţňuje generovat podklady pro závazné 

monitorovací tabulky výstupů popřípadě výsledků stanovené EK, které jsou nedílnou součástí 

výroční zprávy, a dále pak  dodatečné indikátory stanovené Českou republikou. Monitorovací 

tabulky výstupů tvoří přílohu č. 1 této zprávy a monitorovací tabulky výsledků přílohu č. 2.  

V rámci opatření osy II byl zpracován monitoring vinic zapojených do integrovaného 

systému hospodaření v Agroenvironmentálním opatření a monitoring biodiverzity na plochách 

zapojených do Agroenvironmentálních závazků. 

 

7.2.1 Monitorovací výbor   

Monitorovací výbor  (dále MV) byl zřízen ministrem zemědělství v souladu s čl. 77 nařízení 

Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV). Jeho hlavním úkolem je dohlíţet na řádnou implementaci Programu rozvoje 

venkova. MV 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. 

Statut MV byl schválen ministrem zemědělství dne 8. prosince 2006 (aktualizován dne 3. 

května 2007, další aktualizace 12. února 2009 a 6. dubna 2009) a Jednací řád MV projednal a 

schválil MV na svém prvním zasedání dne 5. června 2007 (formální změny názvu MV schválen  

7. dubna 2009). 

MV má celkem 36 členů (v roce 2009 rozšíření o zástupce MZe, a Národní sítě MAS, o.p.s. 

na 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. 

V roce 2008 se MV výbor sešel dvakrát. Pro důleţité úpravy Pravidel pro ţadatele byla také 

vyuţita moţnost daná Jednacím řádem MV a potřebné dokumenty byly projednávány formou per 

rollam. Přehled jednání MV  realizovaných v roce 2008 je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 94: Přehled jednání MV v roce 2008 
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Termín Obsah jednání 

8. - 14.1.2008 

Per rollam  

 schvalování nových podmínek  pro poskytnutí dotace (způsobilých výdajů a preferenčních 

kritérií) pro nově spouštěné opatření I.3.4 Vyuţívání poradenských sluţeb 

22. - 25.1.2008 

Per rollam 

 schvalování nových podmínek (způsobilých výdajů a preferenčních kritérií) pro nově 

spouštěné opatření I.3.4 – v předchozím per rollam hlasování nebyly podmínky schváleny, po 

zasedání pracovní skupiny MV opětovné hlasování opatření 

22. - 29.2.2008 

Per rollam 

 schvalování  přesunu nevyčerpaných finančních prostředků mezi jednotlivými záměry  

(opatření I.1.3, III.1.1, III.1.2) resp. podopatřeními  (opatření I.1.2) k závazkování pro 2.kolo 

příjmu ţádostí  

3. - 11.4.2008 

Per rollam 

 schvalování aktualizovaných podmínek  pro poskytnutí dotace (způsobilých výdajů a 

preferenčních kritérií) pro opatření spouštěná ve 4. kole (I.1.3 a III.1.3) 

29.5.2008 

3. zasedání  MV 

 schválení Výroční zprávy za rok 2007  

 informace o aktuálním stavu PRV(registrované a schválené projekty) 

 schválení přesunu nevyčerpaných finančních prostředků  pro závazkování projektů 3.kola  (z 

podopatření I.1.1.2 do podoptření I.1.1.1 a v rámci záměrů opatření III.1.1  k podpoře  

bioplynových stanic – záměr b)) 

Červenec 2008 

Per rollam 

 odsouhlasení preferenčních kritérií, způsobilých výdajů a finanční alokace na jednotlivé 

záměry pro opatření spouštěná v 5. kole příjmu ţádostí  

8. - 13.8.2008 

Per rollam 

 odsouhlasení preferenčních kritérií, způsobilých výdajů a finanční alokace na jednotlivé 

záměry pro opatření spouštěná ve 5. kole příjmu ţádostí (opatření III.2.1 a III.2.2) 

24.10. - 10.11.2008 

Per rollam 

 odsouhlasení preferenčních kritérií, způsobilých výdajů a finanční alokace na jednotlivé 

záměry pro opatření spouštěná v 6. kole příjmu ţádostí (opatření I.1.1, I.3.2. III.1.1 a III.1.2) 

11.11.2008 

4. zasedání MV 

 informace o přípravě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací z PRV 

pro šesté kolo příjmu ţádostí  (výsledky hlasování per rollam) 

 informace o přípravě nařízení vlády pro nově spouštěné  opatření II.2.3 Lesnicko-

environmentální platby 

 informace o aktuálním stavu PRV (registrované a schválené projekty)  

 informace o čerpání z opatření Technická pomoc 

 informace a struktuře Celostátní sítě pro venkov 
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7.3 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 

Jedním z problematických bodů se v průběhu implementace PRV v roce 2008 ukázalo 

zahrnutí DPH jako způsobilého výdaje z EZFRV pro veřejnoprávní subjekty neplátce daně do 

implementačních dokumentů (Pravidel pro poskytování dotace) platných pro 1.-5. kolo příjmu 

ţádostí o dotace. 

Vzhledem k dodatečným informacím Komise na základě poţadavku členských států o 

upřesňující výklad ke způsobilosti DPH a rovněţ na základě upozornění certifikačního orgánu na 

nesoulad implementace s legislativou,  bylo nutné v roce 2008 řešit vyúčtování nesprávně vykázané 

DPH vůči Komisi a zároveň dodrţet závazky řídícího orgánu a platební agentury vůči ţadatelům – 

obcím. DPH bylo obsaţeno v Pravidlech pro ţadatele jako způsobilý výdaj pro neplátce DPH, a 

následně pak zahrnuto v celkové částce dotace, na kterou byl uzavřen smluvní vztah (Dohoda) mezi 

ţadatelem a platební agenturou SZIF. Kvůli zajištění právní jistoty ţadatelů a vyvarování se 

případným soudním sporům, bylo třeba zajistit dodatečné zdroje pro financování smluvně vázaných 

částek DPH. Výkazy plateb zasílané k vyúčtování Komisi obsahující nesprávně vykázanou částku 

byly třeba relevantně upravit. Tento problém a jeho řešení budou mít dlouhodobějších charakter, 

protoţe realizace projektů registrovaných v roce 2008 a jejich  následné proplácení bude v některých 

případech zasahovat aţ do roku 2012. Do akt 

Na rozdíl od strukturálních fondů neumoţňuje EZFRV proplácet DPH zejména malým 

obcím, coţ se dotklo zvláště opatření osy III (III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a 

sluţby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) ale i dalších např. opatření I.1.2, kde 

v případě lesnické infrastruktury je velký podíl ţadatelů rovněţ tvořen obcemi. Nesourodost v pojetí 

způsobilosti DPH jako uznatelného výdaje pro různé evropské fondy je velmi diskriminující zejména 

pro malé obce s malým rozpočtem, neboť rozhraní mezi ROP a PRV (částečně i OP ŢP a PRV) je 

vymezeno právě velikostí obce, přičemţ menší obce DPH jako způsobilý výdaj nárokovat nemohou.  

Problémem, který se vyskytl jiţ v roce 2007 zůstává mnohonásobně (aţ sedminásobně) vyšší 

počet zaregistrovaných projektů pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic, občanské vybavení a 

sluţby. Ze 6249
27

 obcí ČR jich PRV v rámci zmíněného opatření můţe podpořit v případě občanské 

vybavenosti téměř 58% (obce do 500 obyvatel), v případě vodohospodářské infrastruktury je 

moţnost ještě rozšířena pro obce s počtem obyvatel 2000, coţ činí téměř 90%  (pozn. z tohoto počtu 

je však třeba vyjmout obce leţící ve zvlášť chráněných oblastech, které jsou podpořeny z OP ŢP). 

Přestoţe je moţné podpořit pouze malý podíl zaregistrovaných projektů, SZIF je zatíţen zbytečnou 

administrací  projektů neschválených kvůli nedostatku finančních prostředků. Z tohoto důvodu jsou 

projednávány se zástupci obcí v MV a na jeho pracovních skupinách moţnosti zúţení výčtu 

způsobilých výdajů v opatření a uţší specifikace výběrových kritérií pro projekty. 

Při sestavování monitorovacích ukazatelů se řídící orgán setkává s problémem nejasného 

pojmosloví u monitorovacích tabulek, nesourodosti vykazovaných údajů pro jednotlivá opatření a ne 

vţdy zcela jasných metodických pokynů k jejich vyplňování. V některých případech je úroveň  

detailu pro vykazování dat neadekvátní, případně náklady na zjištění indikátory jsou neúměrně 

vysoké poskytnuté podpoře (například vykazování HPH u poradenských sluţeb). 

Vzhledem k implementaci několika opatření PRV v reţimu de-minimis by velmi usnadnil 

řídícímu orgánu i platební agentuře kontrolu ţádostí zavedený registr podpor v rámci de-minimis.  
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7.4 Využití technické pomoci 

Popis nastavení a struktury opatření v rámci technické pomoci je uveden v kapitole 5.6.  

V roce 2008 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno celkem 61 projektů  v celkové 

částce 54 mil. Kč (2,2 mil. EUR). Z toho 16 projektů v částce 38 mil. Kč (1,5 mil. EUR) bylo 

zaregistrováno SZIF a 45 projektů v částce 16 mil. Kč  (0,6 mil. EUR) MZe. Schváleno k realizaci 

bylo v roce 2008 celkem 59 projektů, u dvou projektů byla administrace ukončena z důvodů staţení 

ţádosti ţadatelem.  Proplaceno v roce 2008 bylo celkem 26 projektů v částce 6 mil. Kč (0,24 mil. 

EUR). 

Ze strany SZIF byly realizovány zejména projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků 

(semináře např. s tématem účetnictví, katastr nemovitostí, vodohospodářská infrastruktura, 

bioplynové stanice apod.) a dále projekty, jejichţ cílem je zajištění technického vybavení pro 

kontroly na místě. 

Ministerstvo zemědělství realizovalo projekty zejména v oblasti analýz a expertních studií 

slouţících jako podklady pro monitoring a hodnocení, a to včetně ex-post hodnocení HRDP. Další 

významnou skupinou byly projekty propagační (tisk Pravidel, Metodik, informačních letáků 

k opatřením PRV, výroční zprávy a zajištění propagace na seminářích a veletrzích) a projekty k 

zajištění technické vybavení odboru Řídící orgán (pořízení např. kopírovacího stroje, dataprojektoru, 

notebooků apod.). V neposlední řadě byly realizovány projekty k zabezpečení jednání pracovních 

skupin, hodnotitelských komisí a zasedání Monitorovacího výboru.  

Tabulka 95: Přehled projektů technické pomoci schválených v roce 2008 dle zaměření projektů 

zaměření projektu TP počet projektů 
částka způsobilých výdajů k financování  

(tis. Kč/ tis.EUR) 

monitoring,  hodnocení,  analýzy 15 9 004/ 361 

propagace a publicita 18 4 890/196 

technické zabezpečení 26 39 822 
28

/1 596  

 

 

7.4.1 Celostátní síť pro venkov  

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují 

podrobná pravidla pro pouţití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Česká republika stejně jako 

ostatní členské země EU povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov (dále Síť). 

Tato Síť bude seskupovat organizace a správní orgány podílející se na rozvoji zemědělství a 

venkova. Síť bude následně ve smyslu čl. 67 nařízení Rady podřízena společné Evropské síti pro 

venkov.  

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. srpna 2008. 
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 Dva projekty v celkové částce 32 mil Kč realizované SZIF jsou víceleté 
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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. Ke konci roku byl ustanoven Koordinační výbor Sítě. Jeho první zasedání se konalo 6. dubna 

2009. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s partnery vytvořilo Statut a jednací řád Sítě, které byly 

podepsány ministrem zemědělství dne 22. prosince 2008. 

 

Organizační struktura Sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby Síť fungovala co nejúčelněji a rovněţ byly účinně dosahovány stanovené cíle byly jako 

implementační nástroj pro Akční plán ustanoveny tzv. roční prováděcí plány. Roční prováděcí plány 

jsou prostředkem, který usnadní práci organizačních sloţek činných v Síti a v neposlední řadě 

přispějí ke snadnějšímu monitoringu a hodnocení Sítě. Roční prováděcí plány detailně popisují 

aktivity Sítě na daný rok a vyhodnocují fungování Sítě za rok předchozí. V kaţdém ročním 

prováděcím plánu je uveden nástroj, kterým se bude stanoveného cíle či cílů dosahovat a detailní 

časový harmonogram. Ve spolupráci se členy a partnery Sítě byla uvedena strategie dosahování 

stanovených cílů. Součástí ročních prováděcích plánů byla stanovena komunikační strategie na daný 

rok, která bude reprezentovat vybrané a realizované aktivity a bude obsahovat propagační materiály 

týkající se jednotlivých projektů Sítě. 

 

V roce 2008 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 zmíněných ročních prováděcích plánů bude zahájena v roce 2009, kdy budou vytvořeny 

roční prováděcí plány i pro zbývající nástroje Sítě.  

MZe 
Řídící orgán 

rozhodovací funkce 

Koordinační  
výbor 

poradní funkce 

Regionální a  
Krajské sítě 

Sekretariát 
výkonná funkce 

        Tématické  
pracovní skupiny 

Členové Sítě na 

národní úrovni 

Členové Sítě na 
regionální a 
krajské úrovni 
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V roce 2008 byl realizován jeden projekt opatření V.2 „Překlady cizojazyčných textů“ 

v celkové finanční hodnotě 53 907,- Kč (2 tis. EUR).  

 

Tabulka 96:  Alokace opatření V.2 pro období 2007-2013 (Kč) 

Typy výdajů pro Celostátní síť pro venkov 
Celkové veřejné výdaje 

(tis. Kč) 

Celkové veřejné výdaje 

(tis. EUR) 

a) na provoz struktury Celostátní sítě pro 

venkov 

43 000  1 724 

b) na provádění akčního plánu Celostátní sítě 

pro venkov, včetně jeho hodnocení 

130 000  5 211 

Celkem 173 000  6 935 

 

7.5 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 

7.5.1 Semináře a školení 

V roce 2008 bylo v průběhu února a března zorganizováno celkem 13 krajských seminářů  

na  základě smlouvy o spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) se zaměřením 

na opatření určená zemědělským podnikatelům, pro která byl vyhlašován příjem ţádostí ve 3.kole, 

tedy 26.2.-17.3.2008. školení, která probíhala na celém území ČR se dle prezenčních listin zúčastnilo  

617 zemědělců. Uskutečněné akce byly z hlediska účastníků kladně hodnoceny i z toho důvodu, ţe 

kromě výkladu obecných principů byly do programu zařazeny i konzultace konkrétních 

problematických okruhů, včetně zkušeností z předcházejících kol příjmu ţádostí. 

V červnu 2008 se uskutečnila vzdělávací akce pro speciální cílovou skupinu – pozemkové 

úřady a metodiky, kteří připravují projekty podávané v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.  

V červnu a červenci byly úspěšné ţadatele v rámci opatření III.2.1 uspořádány pracovní 

semináře v Brně a Praze, kde byly prezentovány detaily podmínek poskytnutí podpory týkající se 

zadávacího řízení, hlášení změn v projektu, sankční systém a konzultovány konkrétní dotazy. Akce 

se účastnilo 185 zájemců. 

Ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova (členem MV) byly realizovány dva semináře 

v Praze a Brně v září 2008 určené zástupcům obcí, a to pro zajištění informací o  připravovaném 

příjmu ţádostí o dotaci u opatření III.2.1 a III.2.2, kde jsou obce hlavním ţadatelem. Akcí se 

zúčastnilo 208 zájemců.  

V průběhu července a srpna  byly na základě smlouvy  o spolupráci s Národní observatoří 

venkov, o.p.s školeny Místní akční skupiny k přípravě Strategických plánů LEADER (SPL). Účelem 

těchto seminářů bylo zajištění dostatečné informovanosti potenciálních ţadatelů o dotaci v rámci 

opatření IV.1.1. Místní akční skupina a  moţnost konzultace SPL a tím připravu pro příjem Ţádostí o 

dotaci, který proběhl v září 2008.  

Při přípravách na vytvoření Celostátní sítě pro venkov 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. V průběhu roku 2008 proběhlo téměř 20 
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individuálních jednání Řídícího orgánu Sítě s hlavními partnery. Náplň Celostátní sítě pro venkov 

byla prezentována na výstavě Země ţivitelka, která se konala ve dnech 21. aţ 27. srpna 2008. 

Veřejná prezentace Sítě proběhla také na jednání v Bělotíně, které bylo organizováno ve spolupráci 

se Spolkem pro obnovu venkova.  

Pro zajištění informovanosti zemědělských podnikatelů o opatření LFA, NATURA  2000, 

AEO a lesnická opatření osy II bylo zorganizováno ve spolupráci s KIS a ÚZEI  celkem 46 seminářů 

v průběhu října - prosince 2008, kde bylo proškoleno 1829 účastníků.  

V neposlední řadě se pracovníci odboru Řídící orgán PRV účastnili jako přednášející různých 

jednání a školení profesních svazů a organizací a spolupracovali na přednáškách i pro nevládní 

neziskové organizace působící v oblasti podpor z PRV.  

7.5.2 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, Zemědělec, Profit, 

Krajské noviny nebo Evropské noviny. Vkládaná inzerce byla pouţita v Deníku Česká republika, 

týdeníku Reflex, Týden v dále v časopisech Ekonom a Euro. Informace o Celostátní síti pro venkov 

byla publikována v časopise Obec a finance. 

Dále byly připraveny letáky s informací o jednotlivých opatřeních osy I, III a IV PRV 

v nákladu 2500 výtisků PRV a samostatný leták k ose II v nákladu 2500 výtisků, které byly 

k dispozici pro veletrhy a výstavy a další propagační akce. Ve spolupráci s odborem Komunikace byl 

připraven samostatný obecný leták k PRV v nákladu 1,5 milionu výtisků, který byl v říjnu a 

listopadu publikován v tisku jako vkladka (viz informace výše). 

Pro detailní informace o jednotlivých projektových opatřeních, obecných i specifických 

podmínkách poskytnutí podpory a jako metodické vodítko k sestavení projektů byly vţdy před 

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 97: Přehled nákladu jednotlivých publikací pro ţadatele vydaných v roce 2008  

Opatření / podopatření Druh publikace/ Náklad 

I.1.1.  Modernizace zemědělských podniků Pravidla / 3720 ks 

I.1.2  Investice do lesů Pravidla / 2000 ks 

I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Pravidla / 2000 ks 

I.3.1  Další odborné vzdělávání a informační činnost Pravidla / 500 ks 

I.3.2  Zahájení činnosti mladých zemědělců Pravidla / 3620 ks 

I.3.3  Předčasné ukončení zemědělské činnosti Pravidla / 1500 ks 

I.3.4  Vyuţívání poradenských sluţeb Pravidla / 2940 ks 

II.1.1  Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech 

a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 
Metodika 

29
/ 10 500 ks 

II.1.2.1  Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Metodika / 10 500 ks 

II.1.3  Agroenvironmentální opatření Metodika / 5 500 ks 

II.2.1  Zalesňování zemědělské půdy Metodika / 1 300 ks 

II.2.2  Platba v rámci Natury 2000 v lesích Metodika / 800 ks 
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 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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II.2.4.1  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních 

opatření  
Pravidla / 1840 ks 

II.2.4.2  Neproduktivní investice v lesích Pravidla / 1620 ks 

III.1.1  Diverzifikace činností nezemědělské povahy Pravidla / 1970 ks 

III.1.2  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Pravidla / 1820 ks 

III.1.3  Podpora cestovního ruchu Pravidla/ 2000 ks 

III.2.1.1  Obnova a rozvoj vesnic Pravidla / 2000 ks 

III.2.1.2  Občanské vybavení a služby Pravidla / 2000 ks 

III.2.2  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Pravidla / 1000 ks 

III.3.1  Vzdělávání a informace Pravidla / 1000 ks 

IV.1.1  Místní akční skupina Pravidla / 450 ks 

IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie Pravidla / 450 ks 

IV.2.1  Realizace projektů spolupráce Pravidla / 2000 ks 

 

V polovině roku jiţ bylo moţné z úspěšně realizovaných projektů vybrat ukázkové příklady 

slouţící k informování jak veřejnosti, tak potenciálních ţadatelů. Z informací o projektech a 

fotografií byla sestavena publikace „Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova“ dělená pro 

základní typy příjemců zemědělce/ potravináře/ lesníky/ podnikatele a obce. Publikace byla tištěna 

v nákladu 1000 ks  a setkala se s velkým ohlasem veřejnosti, následně byla vytištěna  i její anglická 

verze pro moţnost prezentace PRV i  v zahraničí. Zároveň bylo z vybraných projektů natočeno DVD 

v nákladu 1000 ks. 

V rámci osy II byla vydána publikace s názvem „Agroenvironmentální opatření – vrstva 

enviro“ v nákladu 3 000 ks pro zajištění informovanosti ţadatelů zapojených do podopatření 

Ošetřování travních porostů pro které jsou závazné nadstavbové managementy tohoto podopatření. 

Mimo tištěné materiály byla Pravidla pro poskytování dotací pro vyhlašované 7. kolo příjmu 

ţádostí distribuována jako CD v počtu 6000 ks. 

7.5.3 Internetové stránky 

Za účelem rychlého a operativního informování potenciálních a stávajících příjemců dotace 

byla na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz v záloţce Podpora z EU a 

národní dotace zřízena  záloţka s názvem  Program rozvoje venkova. Zde jsou veřejnosti k dispozici 

základní dokumenty – Program rozvoje venkova ČR a Národní strategický plán pro rozvoj venkova. 

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 

nebo potřebné formuláře a kontakty na gestory jednotlivých opatření. Na těchto stránkách jsou také 

pravidelně zveřejňovány informace o termínech pro příjem ţádostí v jednotlivých kolech, po 

schválení projektů pak jejich seznamy úspěšných ţadatelů. Dále jsou veřejnosti k dispozici základní 

informace týkající se Monitorovacího výboru, jeho sloţení a zápisy z jednání.  

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. 

7.5.4 Prezentace na výstavách a veletrzích 

V roce 2008 byl  Program rozvoje venkova prezentován a propagován zejména na  výstavách 

SALIMA - veletrh pro odborníky  v oblasti potravin a potravinářských strojů a technologií (4.-

7.3.2008), SILVA REGINA  - 10. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh, TECHAGRO - 10. 

mezinárodní veletrh zemědělské techniky (obě výstavy v termínu 6.-10.4.2008), ENVIBRNO – 14. 

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu ţivotního prostředí (20.-22.5.2008) a dále na  

35.zemědělském veletrhu Země ţivitelka ve dnech 21.-26.8.2008, kde byla podpořena  v rámci 

http://www.mze.cz/
http://www.szif.cz/
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technické pomoci samostatná expozice k prezentaci přístupu LEADER prostřednictvím Místních 

akčních skupin. 

Tabulka 98: Přehled projektů Technické pomoci k zajištění publicity PRV realizovaných v roce 2008 

Registrační 

číslo 
.Název projektu 

Realizované 

výdaje na projekt 

(tis. Kč) 

Realizované výdaje 

na projekt (tis EUR) 

(kurz 26,364 

Kč/EUR) 

08/000/51000/0

10/000006 

Zajištění propagačních předmětů pro veletrhy Salima 

2008 a Techagro 2008 
208 8 

08/000/51000/0

10/000011 

Zajištění informačních tabulí pro příjemce dotace z 

1.kola příjmu ţádostí z PRV ČR 
151 6 

08/000/51000/0

10/000013 
Propagační předměty PRV I. 960 36 

08/000/51000/0

10/000027 

Osa IV LEADER - prezentace na mezinárodní výstavě 

Země Ţivitelka v Českých Budějovicích 2008 
431 16 

08/000/51000/0

10/000043 
Propagační předměty PRV II. 186 7 

08/000/51000/0

10/000004 

Školící semináře k opatřením PRV ČR v 1. pololetí 

2008 
872 33 

08/000/51000/0

10/000052 
Školící semináře k opatřením PRV ČR II. 186 7 

08/000/51000/0

10/000002 

Tisk Pravidel pro ţadatele pro opatření I.3.4.Vyuţívání 

poradenských sluţeb 
32 1 

08/000/51000/0

10/000007 

Příprava a tisk Výroční zprávy o realizaci Programu 

rozvoje venkova ČR v roce 2007 
138 5 

08/000/51000/0

10/000014 
Tisk propagačních letáků pro veletrh Techagro 2008 93 4 

08/000/51000/0

10/000016 

Tisk metodik pro ţadatele na opatření osy II PRV v roce 

2008 
201 8 

08/000/51000/0

10/000025 

Tisk Pravidel pro ţadatele pro opatření I.1.3, III.1.3 a 

I.3.1 PRV 
136 5 

08/000/51000/0

10/000030 

Dotisk metodik pro ţadatele na opatření osy II PRV v 

roce 2008 pro účely výstavy Země Ţivitelka 
61 2 

08/000/51000/0

10/000031 

Tisk propagačních letáků pro opatření PRV I.1.4, 

III.2.1, IV.1.1, IV.1.2 a IV.2.1 
23 1 

08/000/51000/0

10/000037 

Tisk Pravidel pro ţadatele pro opatření PRV pro 5. kolo 

příjmu ţádostí 
268 10 

08/000/51000/0

10/000051 

Dotisk Pravidel pro ţadatele pro opatření IV.1.1, IV.1.2 

a IV.2.1 PRV 
95 4 

08/000/51000/0

10/000062 

Tisk Pravidel pro ţadatele pro opatření PRV pro 6. kolo 

příjmu ţádostí 
392 16 

 celkem 4 433 168 
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8 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.  
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9 Případné opětovné použití podpory navrácené podle článku 33 nařízení (ES) 

č. 1290/2005  

V roce 2008 nabylo právní moci 5 rozhodnutí o vrácení finančních prostředků v celkové 

částce 499 064,83 Kč (20 tis. EUR) , ze  které bylo k 31.12.2008 uhrazeno  484 766,13 Kč (19 tis. 

EUR). Důvodem pohledávek vymáhaných ve správním řízení  s ţadateli je zejména  nesoulad  

výměry deklarované plochy, na kterou byla poţadována dotace s výměrou plochy zjištěnou na místě 

pro opatření LFA. V jednom případě se jednalo o  staţení ţádosti a ukončení realizace projektu 

v rámci opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců a následné vrácení poskytnuté zálohy dotace.   

 

Tabulka 99: Přehled opětovného vyuţití navrácené podpory  

Číslo žádosti subjektu, 

který vrátil finanční 

podporu 

Opatření 

Vrácené 

prostředky 

EU (Kč) 

Znovu použito pro 

subjekt (číslo žádosti) 

Znovuvyplacená  

částka (Kč) 

Odečteno v 

žádosti o FP 

na MZe 

07/H02/334/015324-L LFA 
21 988,94 

(881 EUR) 
07/H02/439/020279-L 

17 120,09 

(686 EUR) 
20/2007 

   07/H02/224/021969-L 
4 868,85 

(195) 

07/001/13200/120/000212 

Zahájení 

činnosti 

mladých 

zemědělců 

375 000,00 

(15 032 EUR) 
07/001/13200/120/000366 

375 000,00 

(15032 EUR) 
14/2007 

07/H02/220/014527-L LFA 
85 771,81 

(3438 EUR) 

07/H02/515/012364-

L_001 (odvolání) 

85 771,81 

(3438 EUR) 
24/2007 

07/H02/334/008688 LFA 
2 005,38 

(80 EUR) 

07/H02/223/004982-

L_001 (odvolání) 

2 005,38 

(80 EUR) 
24/2007 

07/H02/228/009097-L LFA 
14 298,70 

(573 EUR) 
07/H02/547/008480-L 

7 520,04 

(301 EUR) 

poslední 

ţádost 

16.2.2009 

(zatím 

nepouţito) 

   
07/H02/759/014718-

L_001 (odvolání) 

6 778,66 

(272 EUR) 

  

 

 



84 

 

10 Stručný výhled do roku 2009 

Vzhledem k rovnoměrnému zatíţení platební agentury při administraci ţádostí o dotaci a 

s ohledem na včasnou informovanost potenciálních ţadatelů byl ustanoven harmonogram spouštění 

jednotlivých projektových opatření PRV – tento harmonogram je k dispozici na webových stránkách 

MZe. V roce 2009 tak budou vyhlášena tři kola příjmu ţádostí pro projektová opatření v termínech 

10. února-2. března, 6. června-29. června a 6. října-26. října. Oproti roku 2008 bude v roce 2009 

nově spuštěno opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby.   

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 jsou  

připravovány novely nařízení vlády (NV) č.75/2007 Sb., NV č. 79/2007 Sb., NV č. 239/2007 Sb., 

NV č. 147/2008 Sb., a zcela nové NV k opatření II.2.3. Lesnicko-environmentální platby. 

V roce 2009 předpokládáme změny programového dokumentu příp. strategického 

dokumentu, a to zejména z důvodu vymezení podpor PRV vůči Společným organizacím trhu, 

zařazení nového opatření II.1.4 „Platby na podporu dobrých ţivotních podmínek zvířat“, podstatným 

důvodem změny PRV vyţadujícím změnu Rozhodnutí Komise bude aktualizace PRV v souvislosti 

s Evropským hospodářským plánem obnovy .  
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11 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 

HDP hrubá domácí produkce 

HK MAS hodnotitelská komise Místní akční skupiny 

HPH hrubá přidaná hodnota 

HRDP Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan) 

CHKO chráněná krajinná oblast 

IS informační systém 

KIS krajské informační středisko 

Leader Iniciativa společenství pro rozvoj venkova 

LFA méně příznivé oblasti (Less-Favoured Areas) 

MAS Místní akční skupina 

MV EZFRV Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 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) 

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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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“ 

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 

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) 

ÚZPI Ústav zemědělských a potravinářských informací 

VÚZE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 
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