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Zápis z 16. jednání Monitorovacího výboru Programu 
rozvoje venkova 2014–2020 
 

Datum a čas konání: 16. června 2022, 10:00 – 14:00 

Místo konání: Hotel Iris Eden Vladivostocká 2, 100 00 Praha – Vršovice 

Jednání řídil: Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., předseda MV PRV 

Zapsala: Ing. Marek Matějčík, Ing. Adéla Chalupová 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU PRV  

1) Úvodní slovo 
2) Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2014–2020 za rok 2021 
3) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně pololetního vyhodnocení 

SRP 2022  
4) Úpravy programového dokumentu PRV 2014–2020 
5) Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV  
6) Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova 
7) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014–2020, hodnocení PRV 2014–2020 
8) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci plánu Technické pomoci a Celostátní 

sítě pro venkov pro rok 2022 
9) Aktuální stav přípravy Strategického plánu SZP 2023–2027 
10) Další, závěr 

 

Při počtu 27 hlasujících členů a náhradníků MV PRV byl výbor usnášeníschopný. V průběhu jednání se 
zvýšil na 28 hlasujících členů. 

 

Přílohy:   
1) Prezenční listina 
2) Prezentace z jednání 
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BOD 1) ÚVODNÍ SLOVO  

Pavel Sekáč (předseda MV)  

Přivítal členy MV PRV a zástupce Evropské komise a zahájil 16. jednání Monitorovacího výboru PRV 
(MV PRV). Dále uvedl, že je rád, že se toto jednání koná fyzicky po dvouleté pauze, kdy se jednání 
konala pouze v online formě. Potěšila ho silná účast Evropské komise na jednání, kterou ale situace a 
čas určitě vyžaduje. Zástupci Evropské komise určitě dostanou svůj prostor a příležitost se nejenom 
představit, ale zároveň i říct, co je nového, a hlavně představit změny kolem Strategického plánu SZP 
(SP SZP), resp. přípravy strategického plánu SZP od roku 2023. To bude jedna z důležitých pasáží tohoto 
jednání. Na tomto jednání je přítomno 27 členů Monitorovacího výboru PRV 2014–2020 z celkových 
41 členů a Monitorovací výbor PRV 2014–2020 je tímto usnášeníschopný.  

Představil členům MV PRV program jednání a vyzval je k předložení návrhů na doplnění programu 
jednání. Nikdo z přítomných členů MV PRV neměl žádné připomínky k návrhu programu jednání. 
Následně byl program jednání jednomyslně schválen. Požádal o několik úvodních slov zástupce 
Evropské komise. 

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Přivítal všechny účastníky jednání a uvedl, že je vedoucím oddělení, které je zodpovědné za strategické 
plány SZP pro Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Díky tomu 
mohou zástupci těchto zemí společně diskutovat, sdílet všechny svoje obavy, ale i navrhovat různá 
řešení. Dále uvedl, že je velice rád, že může být na tomto jednání 16. Monitorovacího výboru PRV 2014–
2020 přítomen. Po třech letech je to první takové jednání, kterého se fyzicky účastní, a velice poděkoval 
za jeho přípravu a organizaci. Shrnul, že dne 15. 6. proběhlo přípravné jednání na Ministerstvu 
zemědělství, kde se diskutovaly otázky ohledně implementace PRV a které bylo velice přínosné. 
Vyzdvihl, že ČR je třetí v rámci EU, pokud jde o závazkování PRV, což je vynikající výsledek. Ukazuje to, 
že program je řízen aktivně a dynamicky. Většina opatření se vyvíjí velmi dobře, například opatření 4, 
ale samozřejmě je zde prostor pro zlepšení, například u opatření 1. Toto opatření je zásadní pro 
přípravu spuštění SP SZP. Existuje spousta nových oblastí, ve kterých je potřeba vzdělávat budoucí 
příjemce dotace (například využívání pesticidů, precizní zemědělství nebo nové podmínky GAEC 
či ekoschémata). Zdůraznil, že toto zasedání je poslední, které se bude týkat pouze PRV, protože 
od podzimu se začne scházet i monitorovací výbor SP SZP. 

Pavel Sekáč (předseda MV)  

Poděkoval panu Migasovi za úvodní proslov, shrnutí jednání, které proběhlo 15. 6. 20222 
na Ministerstvu zemědělství, zhodnocení současného programu. Dále uvedl, že je vidět, že i dle 
vyjádření EK je situace ohledně práce na programu dobrá. 

 

BOD 2) VÝROČNÍ ZPRÁVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 –2020 ZA ROK 2021 

Pavel Sekáč (předseda MV)  

Poprosil všechny přítomné kolegy Monitorovacího výboru PRV 2014–2020 o pozornost v rámci 
druhého bodu jednání, kterým je Výroční zpráva PRV 2014–2020 za rok 2021. Dále upozornil, 
že Výroční zpráva se schvaluje a požádal pana ředitele Taberyho, aby se ujal slova k tomuto bodu 
jednání.  
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Josef Tabery (MZe – ředitel odboru Řídící orgán PRV, dále jen „ŘO PRV“) 

Výroční zpráva patří k standartnímu zhodnocení implementace za uplynulý rok 2021. Je zde předložena 
ke schválení členy Monitorovacího výboru PRV 2014–2020. Pozornost je především zaměřena na ty 
kapitoly, které jsou klíčové pro provádění Programu rozvoje venkova 2014–2020 a jeho priorit. Výroční 
zpráva obsahuje klíčové informace o provádění programu a naplňování jeho priorit, a to jak z pohledu 
finančního, tak z pohledu věcného naplňování monitorovacích indikátorů. Dále viz prezentace. 

Pavel Sekáč (předseda MV)  

Poděkoval panu řediteli Taberymu za prezentaci. Materiály k Výroční zprávě byly s předstihem zaslány 
k prostudování a seznámení se s nimi. Dále otevřel diskusi k Výroční zprávě. 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a schválil 
Výroční zprávu Programu rozvoje venkova 2014–2020 za rok 2021 a dal Řídícímu orgánu 
PRV mandát k  její úpravě dle připomínek Evropské komise.  

 

BOD 3) STAV IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 –2020, VČETNĚ 
POLOLETNÍHO VYHODNOCENÍ SRP 2022  

Pavel Sekáč (předseda MV)  

Požádal pana ředitele Taberyho a pana ředitele Kunu, aby se ujali slova u dalšího bodu jednání, kterým 
je Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně pololetního vyhodnocení SRP 
2022. 

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

V návaznosti na Výroční zprávu uvedl, jak vypadá v současné době implementace, a jak dopadla 
jednotlivá kola příjmu žádostí o dotaci. Všechna uváděná čísla jsou platná k 31. 3. 2022. 14. jarní kolo 
příjmu žádostí o dotaci bylo zaměřeno na dvě operace, a to na vzdělávací a informační akce a dále na 
podporu operace investice do nezemědělských činností, konkrétně záměr c) Výstavba a modernizace 
zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (dále také jako „peletárny“). Příjem žádostí o dotaci proběhl 
v dubnu letošního roku. Vzdělávání a přenos znalostí je i tématem diskusí s EK, jak toto opatření dále 
podpořit, resp. motivovat žadatele a organizace, které se tam hlásí. Toto zde bude ještě dále 
diskutováno u bodu k preferenčním kritériím. U peletáren bylo zaregistrováno pouze 9 žádostí, což se 
i tak dá brát jako úspěch. 15. kolo příjmu žádostí o dotaci proběhne 4. až 25. 10. 2022. Bude se opět 
jednat o vzdělávací a informační akce, které poběží, dokud to bude možné, tj. dva krát ročně. Dále 
půjde opět o peletárny, tzn. záměr c) operace Investice do nezemědělských činností, lesnické operace, 
obnovu po kalamitách a investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Zbytkové alokace PRV 
budou přiděleny na základě doporučení hodnotitele do techniky a technologie pro lesní hospodářství. 
Dále také upozornil na to, že se pomalu blíží konec programového období, a je potřeba sledovat 
podmínky Pravidel, především lhůty. Normální doba na realizaci projektu je 24 měsíců, pokud ale dojde 
k podpisu Dohody o poskytnutí dotace po 30. 6. 2022, tak na realizaci projektu bude pochopitelně 
méně než 24 měsíců. Více viz prezentace. 

David Kuna (MZe – ředitel odboru environmentálních podpor PRV) 

V rámci svého vystoupení představil členům MV stav implementace u lesnických opatření (M08), 
přičemž do alokací dosud není zahrnuta aktuálně projednávaná 10. modifikace. Většina operací je již 
plně závazkovaná a nevyčerpané operace jsou vyhlašovány v rámci podzimního kola příjmu žádostí. 
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U plošných opatření PRV jsou zde uvedeny údaje k začátku roku 2022. Není zde promítnut příjem 
žádostí o dotaci do 16. května 2022. Toto ještě není vyhodnoceno. Více viz prezentace. 

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

Pokračoval s představením zbývajících operací. U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů 
EIP zdůraznil její specifičnost. Tato operace byla spuštěna pouze ve dvou kolech, a to z důvodu 
dlouhodobé povahy těchto projektů. Zkušenosti budou dále využívány pro nastavení systému AKIS. 
Okomentoval i implementaci ostatních operací v rámci opatření M16 Spolupráce. Většina z nich má 
vyčerpanou alokaci, u některých dochází k přesunu nevyužitých finančních prostředků (10. modifikace 
PRV). V případě opatření M19 LEADER připomenul multifondový model provádění. Toto opatření má 
zpoždění v rámci implementace, ale očekává se plné vyčerpání dané alokace. Získané zkušenosti 
s administrací jsou využívány v nastavení podmínek nového programového období, kdy je snaha o co 
největší zjednodušení. Více viz prezentace. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poděkoval za prezentaci a následně otevřel diskusi.  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014 –2020 projednal a bere na 
vědomí  informace o aktuálním stavu implementace Programu rozvoje venkova 2014 –
2020 a pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2022. 

 

BOD 4) ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRV 2014 –2020 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poprosil pana ředitele Taberyho o uvedení dalšího bodu jednání.  

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

V rámci této 10. modifikace se řeší záležitosti související s dočerpáním programu a s případnými 
realokacemi zbytků z jednotlivých operací, kde se již vzhledem k jejich nastavení nevyplatí 
administrativně otevírat příjem žádostí. Modifikace dále upravuje cílové hodnoty monitorovacích 
indikátorů. Toto již bylo představeno na minulém Monitorovacím výboru PRV 2014–2020, i na 
pracovních skupinách MV PRV a projednáno procedurou per rollam. V rámci finančních přesunů došlo 
například k navýšení alokací operací 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů o národní prostředky, tzv. TOP-UP (1 mld. Kč). Převod z pilíře I 
byl využit v rámci Technické pomoci na projekty SZIF (systém monitoringu MACH). Zbytkové finanční 
prostředky jsou přesměrované do lesnické techniky a do operací, které se plánují otevřít na podzim 
2022. Aktuálně je tato modifikace ve fázi posuzování ze strany EK. Kromě finančních záležitostí se 
budou upravovat i příslušné cílové hodnoty indikátorů v návaznosti na finanční úpravy. U vzdělávání 
budou upraveny formy online jednání a také nastavena větší flexibilita vzdělávání lektorů. U peletáren 
dojde, pro větší atraktivitu, k odstranění kritéria přijatelnosti 30 % z prvovýroby. Poslední drobnou 
úpravou bude zvýšení limitu pro posuzování finančního zdraví u operací 8.6.1 a 8.6.2. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Otevřel diskusi k tomuto bodu. 
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Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 

Uvedl, že aktuálně předložená modifikace na EK je ve fázi připomínkového řízení, kdy se čeká na 
vyjádření ostatních DG, a to do konce příštího týdne. Následně se modifikace bude vracet zpátky kvůli 
technickým doplněním. Předpokládá, že v průběhu července 2022 by mělo být připraveno rozhodnutí. 
Protože se jedná o převod finančních prostředků z prvního do druhého pilíře, tak se jedná o rozhodnutí 
na úrovni komisaře a jsou zde trochu delší schvalovací lhůty. 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a bere na vědomí  
informaci o odeslání 10. modifikace Programu rozvoje venkova 2014 –2020. 

 

BOD 5) PREFERENČNÍ KRITÉRIA PRO PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ PRV  

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

Představil podmínky pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce. Alokace pro 15. kolo 
jsou nastaveny ve výši 40 milionů Kč a 15 milionů Kč. Míra dotace byla už před časem zvýšena na 100 %. 
U obou operací byla také zavedena možnost online formy. Z podnětů, které dostáváme z praxe, 
zvažujeme nyní možnosti navýšení jednotkových nákladů o inflaci a dále zvažujeme změny v počítání 
délky akcí. Do délky vzdělávacích akcí se nebudou započítávat exkurze s výjezdem, ale např. názorné 
praktické ukázky, které většinou na tyto vzdělávací akce navazují přímo v místě akce, bude možno 
započítat. Vše bude ještě předmětem diskuse. U preferenčních kritérií je hlavní změnou navržení 
snížení minimálního počtu bodů. Respektive se jedná o ponížení z pěti na dva body. Důvodem je, že 
v případě online akcí není možné obdržet body za využívání aktivačních metod výuky či regionální 
neomezení.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Zeptal se, zda jsou ke vzdělávacím akcím nějaké dotazy. 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014 –2020 projednal a bere na 
vědomí  preferenční kritéria pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce.  

 

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

U operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství je připravena alokace přibližně 
400 milionů Kč. Žadatel o dotaci musí hospodařit minimálně na 3 ha. Míra dotace je 50 %, a to do 
maximální výše 10 milionů Kč. Došlo ke změně preferenčních kritérií u kritéria č.1, které je zároveň 
kritériem pro efektivnost. Důvodem ke změně bylo dát možnost i potencionálním žadatelům s menšími 
výměrami žádat o větší a efektivnější techniku, třeba s ohledem na kůrovcovou kalamitu. Další drobné 
změny u preferenčních kritérií u této operace viz prezentace. 

David Brož (Společnost mladých agrárníků ČR, dále jen „SMA“) 

Dotázal se, zda dojde k navýšení limitů ve všeobecné rovině pro tento rok, a to minimálně o inflaci. 
Jedná se zejména o limity u způsobilých výdajů u jednotlivých strojů. Další dotaz byl k preferenčním 
kritériím u lesních školek, kde jsou způsobilé oblasti definovány do LFA – H (horské oblasti), respektive 
ANC oblastí. Navrhl, zda by nebylo možné rozšíření o LFA – O (ostatní méně příznivá oblast) a LFA – S, 
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a to s ohledem na změnu definice. Spousta lesních školek je dnes v oblastech 600 metrů nad mořem. 
Navrhuje tedy zavést všeobecně způsobilé oblasti LFA bez dalšího vnitřního členění.  

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

Po diskusi s dodavateli a odbornými místy se počítá s navýšením limitů v rámci Pravidel pro žadatele 
o dotaci. Dotaz k lesním školkám je pro MZe nová informace, která se bude muset dále interně 
prodiskutovat.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Doplnil, že katalog stavebních prací URS se navyšuje automaticky. Zde dochází k valorizaci čtvrtletně.  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014 –2020 projednal a bere na 
vědomí  preferenční kritéria u operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství.  

 

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

U operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven je připravena pro podzimní kolo 
alokace 80 milionů Kč. Míra dotace je 50 % a maximální výdaje na projekt jsou 5 milionů Kč. 
U preferenčních kritérií neproběhla žádná zásadní změna, došlo pouze k aktualizaci referenčních roků 
pro vybraná kritéria.  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014 –2020 projednal a bere na 
vědomí  preferenční kritéria pro operaci 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 
provozoven. 

 

David Kuna (MZe – ředitel odboru environmentálních podpor PRV) 

Informoval členy MV PRV o úpravách limitů pro podzimní kolo příjmu žádostí u operací 8.4.1 Obnova 
lesních porostů po kalamitách a 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. U těchto 
operací nedochází ke změně preferenčních kritérií, nicméně na základě podnětů z praxe dochází 
k úpravě limitů. Konkrétní informace jsou uvedeny v prezentaci. Nárůsty limitů reagují na aktuální tržní 
situaci na růst cen vstupů. Projekty v rámci těchto operací mají 100 % míru podpory. 

 

BOD 6) INFORMACE O PROBĚHLÝCH AUDITECH PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Požádal pana ředitele Taberyho o prezentaci informací o proběhlých auditech Programu rozvoje 
venkova.  

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

První zmínil audit na podporu na plochu, který proběhl v roce 2017. Momentálně je tento audit ve fázi 
žalobní a uvidí se, jaký bude další vývoj. Dále je zde audit o střetu zájmů, kde již přišlo konečné 
stanovisko EK, ve kterém jsme dostali návrh vyloučení 3,3 milionů EUR z financování (prováděcí 
rozhodnutí Komise (EU) 2022/908 ze dne 8. 6. 2022, které bylo zveřejněno 10. 6. 2022). Od jeho 
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zveřejnění 10. 6. 2022 je lhůta dva měsíce na případnou žalobu EK k Evropskému soudnímu dvoru, což 
se momentálně zvažuje. Další audit EK se týká certifikačního orgánu a platební agentury. Ten proběhl 
v roce 2020 a již skončil. V případě platební agentury není navrhnuta žádná korekce. U certifikačního 
orgánu jsou vznesena pouze doporučující a nápravná opatření. Další audit se týká plošných plateb a 
proběhl v roce 2021. Bilaterární jednání je zde teprve naplánováno na 6. 9. 2022. Dále představil audity 
realizované Evropským účetním dvorem a Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). V případě auditu NKÚ 
aktuálně probíhá jednání k závěru tohoto auditu a k navržení případných opatření a dalšímu postupu. 
Podrobněji viz prezentace. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Zeptal se, zda jsou k informacím o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova nějaké dotazy. 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014 –2020 projednal a bere na 
vědomí  informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova.  

 

BOD 7) EVALUAČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020, HODNOCENÍ PRV 
2014–2020 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Požádal pana ředitele Taberyho o prezentaci dalšího bodu jednání, a to o informace o hodnocení PRV 
2014–2020. 

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

Aktuálně se pracuje s jarní zprávou 2022 a podzimní zprávou 2021, dále je nastavena spolupráce 
s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“). Představil reakce na doporučení 
z podzimní zprávy 2021, přičemž závěry z jarní zprávy 2022 přednese zástupce hodnotitele. V rámci 
systému hodnocení představil i úkoly a studie, které zajišťuje ÚZEI. Více viz prezentace. 

David Kuna (MZe – ředitel odboru environmentálních podpor PRV) 

Ve svém vystoupení představil tematické úkoly ÚZEI vázané na environmentální podpory PRV. Výstupy 
jsou využívány jak pro vyhodnocení stávajících podpor, tak i pro nastavení sazeb pro Strategický plán 
SZP. Výstupy jsou předávány k dalšímu zpracování nezávislému hodnotiteli PRV. Posledním 
prezentovaným externím hodnocením, které zpracovala Česká společnost ornitologická, je 
vyhodnocení indikátoru ptáků zemědělské krajiny, kterým se posuzuje vliv PRV na biodiverzitu. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Zeptal se, zda jsou ke této prezentaci nějaké dotazy. Požádal zástupce hodnotitelů o jejich prezentaci 
k danému bodu jednání. 

Ondřej Miffek, Renata Aulová, Lukáš Maláč (zástupci hodnotitele – Naviga Advisory & Evaluation 
s.r.o.) 

V rámci svého vystoupení prezentovali výsledky, závěry a doporučení obsažené v jarní hodnotící 
zprávě. Zpráva pracuje s daty k 31. 12. 2021. Z celkového pohledu probíhá implementace PRV velmi 
dobře, a kromě opatření M01 Vzdělávání nejsou indikovány žádné kritické oblasti, kde by bylo 
ohroženo vyčerpání alokace. V rámci opatření M01 se jedná o dlouhodobý problém a řídící orgán 
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přijímá opatření, aby se situace zlepšila. Jednotlivá konkrétní doporučení pro prioritní oblasti PRV jsou 
uvedena v přiložené prezentaci. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Zeptal se, zda jsou k této prezentaci nějaké dotazy. 

David Brož (SMA) 

Dotázal se hodnotitelů, zda neuvažovali o kontinuálním příjmu žádostí o dotaci u vzdělávacích akcí, 
které by mohlo pomoct k většímu čerpání. Další dotaz se týká operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, kde je maximální výše dotace 3 miliony Kč na jeden projekt. Toto je velmi nízká hodnota 
v případě přebírání rodinné farmy v rozsahu například 200–300 ha. Dotázal se tedy EK, jaký je další 
vývoj podpory ukončování zemědělské činnosti. Vnímá to jako velmi efektivní nástroj. Dále se dotázal 
na metodiku, jak se stanovuje počet účastníků na vzdělávacích akcích. Zda z prezenčních listin anebo 
z Žádostí o platbu. Dále uvedl komentář k LEADERu, k pracovním místům, kde místní akční skupiny 
(MAS) musely na každých 200 tis. EUR vytvořit jedno pracovní místo. Zpětně je vidět, že aby MAS 
dostaly dotaci, tak se za každou cenu snažily někoho zaměstnat a teď je to dost omezuje kvůli povinné 
udržitelnosti pracovních míst.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

K poznámce k plnění preferenčních kritérií „pracovní místo“ uvedl, že žadatelé dobře znají podmínky 
plnění a dobrovolně se přihlásili, že je budou plnit. Každý žadatel by měl zvážit svoje možnosti.  

Ondřej Miffek, Renata Aulová, Lukáš Maláč (zástupci hodnotitele) 

K metodice stanovení počtu účastníků na vzdělávacích akcích uvedl, že jsou stanoveny na základě 
prezenčních listin. Následně se vyhodnocují jednotlivé atributy jako např. věk, zařazení, zda se jedná 
o farmáře, zaměstnance atd. Účast mladých zemědělců je ze strany hodnotitele hodnocena pozitivně 
v rámci celkového hodnocení. K otázce kontinuálního příjmu Žádostí o dotaci hodnotitel uvedl, že nad 
tím interně uvažovali, ale vůči řídícímu orgánu žádný podnět nešel. Vychází to pravděpodobně z toho, 
jak celý PRV funguje. Souhlasil, že by to možná nějaký pozitivní efekt na zvýšení zájmu o vzdělávací 
akce mohlo mít, ale z pohledu hodnotitele by celkový vliv byl marginální.  

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

Ke kontinuálního příjmu Žádosti o dotaci v rámci vzdělávacích akcí uvedl, že v rámci aktuálního 
programu se žádné změny neplánují. Ale v rámci nového programovacího období by už měl probíhat 
kontinuální příjem Žádosti o dotaci i u vzdělávacích akcí. To znamená spuštění od roku 2024. 

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti byla zavedena v předchozím programovém 
období a byla velmi populární. Vznikaly tím velké sociální problémy. Další věcí je, že v 55 letech člověk 
ještě není tak starý, aby dále nemohl pracovat. Takže toto je velmi kontroverzní opatření a při 
předávání zemědělských podniků mladým zemědělcům, by se měla využít jiná opatření.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Konstatoval, že podobné problémy jsme zaznamenali i v ČR. Je asi dobře, že EK tento problém vyřešila 
velmi taktně a toto opatření zrušila.  
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Miroslav Koberna (Potravinářská komora ČR) 

Uvedl poznámku ke vzdělávacím akcím, a to že by se opravdu měla zásadním způsobem zjednodušit 
celá administrativní agenda. Již tu byly zmíněny např. prezenční listiny u vzdělávacích akcí, kde už chybí 
snad jen pouze otisky prstů. A tím, jak je tam velké množství údajů, tak se zvyšuje šance, že některé 
budou uvedeny nesprávně. Potravinářská komora realizovala v minulosti velké množství vzdělávacích 
akcí v rámci tohoto opatření, ale kvůli vysoké administrativní náročnosti od toho již upustila a realizuje 
placené vzdělávání. Dále uvedl poznámku k úbytku ptáků v zemědělské krajině. Existují studie z mnoha 
zemí, které říkají, že vliv zemědělské činnosti na početnost ptáků je tak okrajový, že ani není sledován. 
A u nás je tento vliv uveden jako zásadní. To znamená, že zaměňujeme příčiny za důsledky. Uvedl, 
že pokud se u nás zvýší počet neproduktivních ploch, tak dále ještě klesne početnost ptáku, protože se 
na těchto plochách budou shromažďovat jejich predátoři.  

David Brož (SMA) 

Potvrdil slova pana Koberny ohledně velké administrativní zátěže u vzdělávacích akcí. I proto SMA také 
přestala se vzdělávacími akcemi, na které bylo možné žádat dotace z PRV. Tento rok došlo k nějakým 
dílčím změnám v Pravidlech pro žadatele, takže zvažují opětovné zapojení.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Přislíbil, že v případě podpory vzdělávacích akce bude opětovně prověřena jejich administrativní 
náročnost. Budeme se snažit administrativu co nejvíce zjednodušit. 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na 
vědomí  informace o hodnocení PRV 2014 -2020. 

 

BOD 8) NAPLŇOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A INFORMACE O REALIZACI PLÁNU 
TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2022  

Zuzana Dvořáková (MZe – vedoucí oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci) 

V rámci prezentace informovala o realizovaných propagačních aktivitách za první pololetí letošního 
roku a o plánech do konce roku. Zmínila proběhlé webináře a on-line aktivity (v důsledku covidové 
epidemie) realizované před příjmem žádostí v rámci podopatření 20.1. Současné a budoucí aktivity již 
probíhají nebo jsou naplánovány s fyzickou účastí. Dále informovala o realizovaných aktivitách 
Celostátní sítě pro venkov (podopatření 20.2) - např. konference k pozemkovým úpravám či různé 
regionální konference. Je dokončována zakázka na fotografie 100 projektů PRV, na kterou navazuje 
vyhotovení reprezentativní dvojjazyčné fotoknihy, kde bude prezentován výběr 30 projektů PRV. 
Fotokniha bude představena na Zemi živitelce v rámci Večeru venkova. Zdůraznila velký zájem 
účastníků jak o semináře, tak o exkurze realizované regionálními pobočkami Celostátní sítě pro venkov. 
Doplnila, že aktivity jsou většinou tematicky zaměřeny na environmentální oblasti, opatření v krajině 
a na místní akční skupiny. V prezentaci dále představila aktivity Celostátní sítě pro venkov v rámci 
tematických činností a tematických pracovních skupin, a to jak na centrální, tak i na regionální úrovni. 
Všechny výstupy tematických pracovních skupin jsou k dispozici, jak na webu Státního zemědělského 
intervenčního fondu v sekci Sítě a tematických pracovních skupin, tak i na webu Ministerstva 
zemědělství v sekci Venkov, kde je oblast tematických aktivit. Na závěr shrnula naplňování plánu 
Technické pomoci dle jednotlivých příjemců dotace. Detaily jsou uvedeny v přiložené prezentaci. 
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Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poděkoval a vyzval přítomné, zda mají dotazy nebo podněty ke komunikační strategii. 

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Dotázal se, zda ČR realizuje aktivity, do kterých jsou zapojeny i jiné členské státy. Dále jen pro upřesnění 
zmínil, že v rámci aktuálních protiruských sankcí není možná spolupráce s Ruskem a Běloruskem. 

Zuzana Dvořáková (MZe – vedoucí oddělení Celostátní sítě pro venkov a Technické pomoci) 

Reagovala, že nejužší spolupráci máme se slovenskou Sítí pro rozvoj venkova, kde jsou navázány úzké 
partnerské spolupráce, jak na celostátní úrovni při veletrzích, tak na regionální úrovni například při 
přípravě exkurzí. Současně jsme členy Clusteru pro střední Evropu, který je koordinován Evropskou sítí 
pro rozvoj venkova a jehož členy jsou zástupci ČR, Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Rumunska 
a Bulharska. Tato skupina se schází online na pravidelné měsíční bázi a diskutuje společné problémy 
a sdílí příklady dobré praxe.  

Miloš Jirovský (Státní zemědělský intervenční fond) 

Potvrdil, že v současné době platí zákaz spolupráce s Ruskem a Běloruskem a státní správa nic 
neodebírá a neobjednává.  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014 –2020 projednal a bere na 
vědomí  informaci o naplňování komunikační strategie a o realizaci plánu Technické 
pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 20 22. 

 

BOD 9) AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 2023 –2027 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Na úvod podotkl, že se jedná o velmi citlivou oblast, kdy probíhá velmi úzká spolupráce mezi MZe 
a Evropskou komisí (EK) na dokončování Strategického plánu SZP (dále jen „SP SZP“). Současně je zde 
vnímáno nekomfortní časové hledisko, kdy je v současné době mnoho otázek nedořešeno 
(např. nastavení standardů GAEC). Zdůraznil, že je třeba diskuse co nejrychleji dokončit, aby mohl být 
na národní úrovni dokončen proces schvalování SEA a SP SZP mohl být včas předložen EK ke 
konečnému schválení. Jako nejzásadnější problém vnímá načasování informování zemědělských 
podnikatelů o nových podmínkách v době, kdy se rozhoduje o osetí polí pro další rok. Indikoval, že je 
potenciálně možná i varianta, že nedořešené otázky budou v SP SZP upraveny až v rámci budoucí 
modifikace. Kritickým bodem se stává i nastavení celého robustního systému administrace, který je 
z velké části závislý na konečné podobě dotačních podmínek. Vyzval EK, aby nám pomohla program 
uzavřít i s vědomím toho, že dokument nebude dokonalý. Zdůraznil, že do konce června je třeba 
program zavřít, a to zejména s ohledem na schvalovací lhůty na národní i evropské úrovni, protože 
SP SZP musí být schválen ze strany EK do konce tohoto roku. 

Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 

Informoval účastníky o stavu přípravy Strategického plánu SZP. Koncem ledna byl odeslán návrh 
Strategického plánu EK. Koncem dubna jsme obdrželi formální oficiální připomínky, celkem 340 
připomínek, z toho 33 klíčových. Připomínky jsou zveřejněny a jsou průběžně vypořádávány. Oficiální 
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zahájení technických konzultací s EK proběhlo v květnu a jednání od té doby intenzivně probíhají. 
Průběžně s Komisí revidujeme stav vypořádání, nastavují se nové termíny technických konzultací. 
Zásadní jsou otázky kolem podmínek GAEC a na ně navazujících ekoschémat. Detailně byla 
projednávána problematika AKIS, oblast LEADERu je již uzavřena. Limitujícím faktorem je teď co 
největší zefektivnění procesní stránky, kde jsme nejvíce zatěžováni lhůtami hodnocení SEA, které ale 
vyplývají ze zákona. Probíhá průběžná komunikace se SEA hodnotitelem. Limitní jsou i lhůty na straně 
EK. Po oficiálním zaslání bude EK potřebovat minimálně 6 až 8 týdnů na dokončení schvalovacího 
procesu. Prioritou MZe je co nejdříve informovat žadatele o nových podmínkách osevních postupů. 
Plánována je i širší osvěta ohledně nastavení nových podmínek. Souběžně se připravují národní 
předpisy a prováděcí předpisy, aby byl celý systém včas nastaven na nové podmínky.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poděkoval za vystoupení a vyzval Komisi ke komentáři. 

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Konstatoval, že jednání MV je velmi příhodně načasováno v rámci harmonogramu přípravy SP SZP tak, 
aby byl prostor pro důkladnou diskusi. Zdůraznil, že v historii SZP je toto poprvé, kdy jeden dokument 
(Strategický plán SZP) obsahuje všechny aspekty SZP, tedy ne pouze pilíř II, ale i pilíř I a společné 
organizace trhu. Tímto je dokument velmi komplexní, ale současně není úplně jednoduchá schvalovací 
procedura. EK obdržela celkem 28 plánů SZP, 19 dokumentů bylo zasláno do konce roku 2021. 
Dle nejnovějších informací chce 10 členských států předložit aktualizované strategické plány 
v červenci. Další státy indikovaly předložení v srpnu až říjnu. Plány budou schvalovány kolegiem 
komisařů. S ohledem na interní lhůty je tedy nutné, aby byl strategický plán předložen EK do poloviny 
října, aby bylo zajištěno jeho schválení do konce tohoto roku. Deklarovat snahu EK akcelerovat 
frekvenci a počet technických konzultací tak, aby bylo vše řádně a včas projednáno. Do konzultací se 
zapojují také kolegové z horizontálních jednotek DG AGRI a z jiných DG. Technické konzultace jsou 
tímto velmi efektivní a závěry na nich dohodnuté jsou již konečné. Zmínil, že v rámci českého 
předsednictví se bude konat dne 18. července AGRI Rada, kde jedním z bodů jednání bude informace 
o stavu přípravy strategických plánů SZP.  

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Doplnil informaci k červencovému jednání Rady s tím, že v rámci diskusí očekáváme návazně na 
prezentaci EK i komentáře ze strany jednotlivých členských států ke stavu příprav národních 
strategických plánů SZP. Zmínil, že i platební agentury mají problémy stíhat přípravu administrace 
v daných termínech. Pokud jde o systém nastavení podmínek GAEC, je tato otázka diskutována na 
všech odborných plénech. Návrhy na nastavení byly připraveny ve shodě s nevládními zemědělskými 
organizacemi. Návrh je v plném respektu i k dohodám s Ministerstvem životního prostředí. Zmínil, že je 
důležité dávat si rozumné ambice, které budou naplňovány a budou mít přínos. Poté dal prostor pro 
komentáře.  

Martin Ludvík (Sektor citlivých komodit – Ovocnářská unie) 

Připomenul, že ze všech studií a evaluací vyplývá, že ubývá ovocných sadů celkově a také sadů 
zapojených v environmentální produkci. Toto má negativní dopad i na stav ptactva. Zmínil důležitost 
ovocných sadů jako krajinotvorných prvků i jako hnízdišť pro ptáky. Avizoval, že s postupující 
ekonomickou krizí se budou pěstitelé ovoce více orientovat na ekonomicky výhodnější plodiny a budou 
ukončovat produkční sady. Zmínil, že v České republice ročně klesají výměry sadů o 1000 ha 
a pravděpodobně se to ještě zintenzivní. Zdůraznil, že se pěstitelé budou raději věnovat tržním 
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komoditám, takže nemůžeme očekávat to, co se píše ve Strategické plánu, že zde bude větší 
diverzifikace plodin atd. Dále navrhl odložení spuštění implementace Strategického plánu SZP o rok, 
aby zemědělci skutečně nejpozději příští rok na jaře věděli, co je čeká, jaké budou změny 
ve strukturách, jak budou nastaveny pravidla DZES atd. Jako poslední poznámku uvedl vysokou inflaci 
v ČR, která se pravděpodobně do budoucna nezmění, a vznesl dotaz, zda bude možné na tuto situaci 
reagovat v rozpočtu Strategického plánu SZP. Zmínil, že je zde kalkulována podpora v různých  
agro-environmentálních programech ekologického zemědělství (v podstatě se jedná o platbu za službu, 
kterou zemědělci vykonávají) a dotazoval se, jestli je na příští období nastavena inflační doložka, která 
by umožnovala reagovat nastavenou sazbou na aktuální ekonomickou situaci. Hovořil o problému 
inflace a hrozby demotivace řady zemědělců v systému ekologického zemědělství. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Vyzval Komisi, aby se vyjádřila k dotazu, protože rozpočty pro jednotlivé členské státy jsou zakotveny 
v nařízení, v základních finančních tabulkách, které jsou pak dále doplněny národním kofinancováním. 
Národní kofinancování je v podstatě jediná inflační doložka, protože stanovení jeho výše je 
v kompetenci daného členského státu. Dotázal se, zda Komise s ohledem na situaci v Evropě neuvažuje 
o navyšování rozpočtu SZP. 

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Pokud se jedná o dotaz na posunutí spuštění, tak připomenul, že již nyní jsme posunuli zahájení 
programovacího období o dva roky. Posun o další rok není možný. Pokud jde o úpravy rozpočtu a sazeb, 
za EK nepředpokládá změnu v nejbližší době. S inflací se vyrovnává celá eurozóna, ale v tento okamžik 
není možné predikovat další postup.  

Jan Ulrich (Zemědělský svaz ČR) 

Zmínil, že by rád s EK prodiskutoval naléhavost časového schválení strategického plánu. Uvedl, že ČR 
má ±30 miliard ročně z celkového balíku prvního a druhého pilíře, který distribuuje prostřednictvím 
nařízení vlády. Zmínil, že pro Zemědělský svaz je důležité, aby byl Strategický plán schválen co nejdříve, 
aby stačili připravit, jak legislativu, technické zázemí, implementační systém, IT systémy a hlavně, aby 
zemědělci skutečně věděli, co mají dělat. Dále zmínil pravidla a podmínky právní závaznosti, standardy 
DZES a některé typy ekoplateb a možnosti zpětného vymáhání. Hovořil o vlastním nastavení 
strategického plánu, jež se jeví jako citlivá záležitost. Zmínil, že řada připomínek by mohla být vyřešena, 
ale pozastavil se nad připomínkou EK, kterou Zemědělský svaz vnímá jako důležitou, a to je ta 
připomínka, která žádá o objasnění, na základě jakých dat a rozhodnutí byla nastavena redistributivní 
platba na úrovni 23 %. Řekl, že by bylo vhodné, aby si toto nechala EK řádně vysvětlit. Zmínil, že 
k tématu proběhla zatím pouze politická a v zásadě ne příliš odborná diskuse. Uvedl, že Česká republika 
má bezkonkurenčně nejvyšší úroveň redistributivní platby. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Podotkl, že harmonogramy týkající se národní legislativy jsou sice napnuté, ale návrhy úprav zákonů 
jsou připraveny k projednávání a teď se hledá legislativní proces. Zeptal se, zda Komise chce nějak 
komentovat druhý apel. 

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Reagoval, že je nutné dokončit technické konzultace k redistributivním platbám. Diskuse by měly být 
dokončeny v červenci a do října by měl být předložen aktualizovaný dokument. Tento dokument bude 
projednán na EK v rámci tzv. interservice procedury a již se nesmí měnit. Jinak by došlo k dalšímu 
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prodloužení schvalovacího procesu. Proto jsou velmi důležité technické konzultace a nalezení shody 
nad vypořádáním zaslaných připomínek. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Doplnil, že v řádu několika dnů budou doposlány zbylé komentáře k cca 340 připomínkám tak, aby 
Komise měla všechny potřebné reakce. Zmínil blížící se konání schůzky ohledně GAEC a ekoschémat 
protože právě tato nastavení podmiňují všechna plošná opatření. Na jednání bude představen scénář, 
na kterém je shoda s nevládními zemědělskými organizacemi, protože oni jsou ti faktičtí hospodáři, 
kteří budou daná opatření realizovat a naplňovat. Zdůraznil, že je důležité být pragmatický v tom 
smyslu, aby opatření fungovala. Dále hovořil o podpoře modelu celoplošnosti, což znamená nastavení 
celoplošných opatření tak, aby postihla všechny hektary zemědělské půdy a měla mnohem širší dopad. 
Je to naše velká ambice. Krajina musí být vnímána a musí fungovat jako celek, a nikoliv jako solitérní 
fragmenty, či jako narušená mozaika. To je i principem konceptu tzv. prostupnosti krajiny. Připomenul, 
že proces schvalování legislativy na národní úrovni vyžaduje nějaký čas a její uzavření bude v době, kdy 
je zaseto. Proto je nutné zemědělcům již nyní poskytovat informace o očekávaném nastavení dotačních 
podmínek. Dle našich informací se s podobnými problémy potýkají i ostatní členské státy.  

Václav Hlaváček (Agrární komora ČR) 

Poděkoval za slovo a hovořil o vysoké míře nejen hospodářské nejistoty, ale i ekologické a sociální. 
Zmínil, že předloženým časovým harmonogramem pro schválení Strategického plánu je nejistota ještě 
umocněna. Zmínil, že se Strategický plán tvoří dlouhou dobu a extrémně dlouhou dobu se projednával. 
Zdůraznil až tříleté zpoždění v jeho schválení. Dále se domnívá, že je férové přistoupit na požadavek 
zemědělců na prodloužení přechodného období, a to nejen zemědělců České republiky, ale všech 
zemědělců Evropské unie, protože máme všichni stejný problém. V brzké době se budou zakládat 
porosty pro novou sklizeň, ale nejsou jasná pravidla a kritéria pro nové období. Přiklonil se k názoru 
nebo požadavku předsedy Ovocnářské unie pana Martina Ludvíka a Zemědělského svazu. Tato situace 
bude mít dopad na všechny občany České republiky a je nutné projednání tohoto závažného problému 
na úrovni Evropské komise.  

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI) 

Souhlasil, že v současné době se jedná o již třetí rok přípravy, což je opravdu velmi dlouhý proces. 
Souhlasí s tím, že podmínky pro příští rok musí být co nejdříve ujasněné. Evropská komise urychluje 
projednávání, aby bylo vše včas ujasněno. Zdůraznil, že plány se začaly připravovat za úplně jiných 
podmínek, ale je nutné nyní dokončit jejich schvalování. Očekává, že hned v příštím roce bude docházet 
k úpravám programových dokumentů. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poděkoval kolegům z EK za úzkou spolupráci na dokončování nastavení strategického plánu. Zároveň 
poprosil o pomoc při urychlení dalších prací, protože situace je opravdu naléhavá. Zhodnotil situaci 
zmíněných ovocnářů, ale i ostatních profesí, a vyjádřil jim obdiv v nejistých dobách, kdy jsou ochotni 
nést riziko hospodaření a podnikání. Zdůraznil, že jsou to oni, kdo živí a zaměstnávají spoustu lidí 
a nesou tak velkou zodpovědnost. O zmíněných profesích rozhodujeme tímto dokumentem, avšak 
situace na trzích není jednoduchá a bohužel situaci a nestabilitu ještě zhoršujeme tím, že nejsme 
schopni v dostatečné rychlosti finalizovat základní dokumenty, podle kterých se mají řídit.  

Předal slovo zástupci ex-ante hodnotitele Strategického plánu SZP, aby seznámil účastníky jednání 
s jejich zjištěními a doporučeními. 
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Tomáš Zídek (ex-ante hodnotitel SP SZP, Ernst and Young) 

Informoval účastníky jednání o výsledcích předběžného (ex-ante) hodnocení Strategického plánu SZP. 
Hodnocení je rozděleno do tří fází, přičemž v poslední fázi, byl hodnocen Strategický plán po doplnění 
výsledkových indikátorů, alokace finančních prostředků na jednotlivá opatření a kvantifikace výstupů. 
Hodnocena byla konzistentnost přidělených rozpočtových prostředků s cíli Společné zemědělské 
politiky, příspěvek očekávaných výstupů a výsledků, kvantifikace cílových hodnot a vhodnost zvolených 
milníků pro sledování výkonnostního rámce. Poslední oblast byla jediným nedořešeným bodem, kde 
hodnotitelé požadovali další doplnění. Dále prezentoval klíčové závěry a doporučení pro jednotlivé 
hodnocené oblasti (blíže viz přiložená prezentace). Další aktivity hodnotitele budou navázány na 
konzultační proces s EK, poté bude zpracována konečná evaluační zpráva. Hodnotitelé zkonstatovali, 
že od roku 2019 z jejich pohledu externího hodnotitele ministerstvo dodrželo všechna doporučení, 
doplnilo informace a zpracovalo Strategický plán na základě masivního podkladu analýz, které analyzují 
situaci v ČR. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poděkoval za přednesenou informaci a předal slovo zástupci EK. 

BOD 10) DALŠÍ, ZÁVĚR  

Mariusz Stefan Migas (Evropská komise – DG AGRI)  

Poděkoval za proběhlé jednání a za diskusi, která je velmi důležitá. Bylo zde zmíněno několik bodů, 
které jsou velmi důležité pro přípravu nového strategického plánu. EK vnímá i potřebu kontinuity pro 
farmáře a celou zemědělskou komunitu. Poděkoval za proběhlé diskuse. 

Pavel Sekáč (předseda MV) 

Poděkoval za účast na jednání a za čas, který členové MV PRV tomuto jednání věnovali. Vnímá 
důležitost debaty o stávajícím i novém programovém období a vítá ji. 
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Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 schválil: 

2) Výroční zprávu Programu rozvoje venkova 2014-2020 za rok 2021 

 

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na vědomí:  

3) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014 –2020, včetně pololetního 
vyhodnocení SRP 2022  

4) Úpravy programového dokumentu PRV 2014–2020 

5) Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV .  

6)  Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova  

7) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014–2020, hodnocení PRV 2014–
2020 

8) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci plánu Technické 
pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2022  
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Prezenční listina -  k 16. zasedání Monitorovacího výboru PRV dne 16. 06. 2022 

Datum a čas: 16. 06. 2022 od 10:00 hod.   Místo konání:  Iris Hotel Eden, Vladivostocká 2, 100 00 Praha 10 

Pořadí Jméno Organizace 

ČLENOVÉ, 
NÁHRADNÍCI, 
POVĚŘENÉ 
OSOBY S 
HLASOVACÍM 
PRÁVEM, HOSTÉ 

1 
Adamcová Kateřina, Ing. SZIF host - náhradnice 

2 
Aulová Renata, Ing., Ph.D. Naviga 4 a Naviga Advisory&Evaluation host - hodnotitel 

3 
Benešová Johana, Ing. MMR stálý host 

4 Brož David, Ing. 
Společnost mladých agrárníků České republiky, 
z. s. 

člen 

5 Brožková Alena tlumočnice host 

6 Bučilová Radka, Ing. Ministerstvo průmyslu a obchodu členka  

7 Dušek Petr, Ing. et Ing. MZe host 

8 Dvořáková Zuzana MZe host 

9 Friedrichová Barbora, Ing MZe host 

10 Frydl Ondřej, Ing. MZe člen  

11 Gebhart Michal, Mgr. Státní pozemkový úřad člen  

12 Hájek Pavel Svaz měst a obcí České republiky 
člen (na základě 
plné moci) 

13 Hertel Roman, Ing. MZe host 

14 
Hejduk Stanislav, doc., Ing., 
Ph.D. 

Česká konference rektorů 
člen (na základě 
plné moci) 

15 Hlaváček Václav, Ing., CSc. Agrární komora ČR člen 

16 Horáková Blanka, Ing. Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s. náhradnice člena 

17 Chmela Tomáš, Mgr. 
Sdružení místních samospráv České republiky, 
z. s. 

náhradník člena 

18 Illínová Sandra, Ing. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR členka  

19 Jílek Petr, Ing.  MZe člen 
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20 Jirovský Miloš, Ing. SZIF člen  

21 Kalafut Jan, Ing.  SVOL ČR člen  

22 Koberna Miroslav, Ing., CSc. Potravinářská komora České republiky člen  

23 Konopásková Kristýna, Ing. MZe host 

24 Kostohryzová Hana, PhDr. tlumočnice host 

25 Košťálová Pavla, PhDr.,Ph.D. Úřad vlády host 

26 Kott Josef, Ing. Zemědělský výbor PS PČR člen  

27 Kristenová Marta, Mgr. MZe host 

28 Kubíková Lenka, Mgr. MZe host 

29 Kubů Alena, Ing. MZe host 

30 Kuna David, Ing. MZe host 

31 Lev Martin, Ing. Zemědělský svaz České republiky člen  

32 Llupi Vlasáková Veronika, Ing. MZe host 

33 Lojda Jan, Ing. MZe člen 

34 Ludvík Martin, Ing.  
Sektor citlivých komodit (Ovocnářská unie ČR / 
Zelinářská unie ČaM) 

člen 

35 Maláč Lukáš, Mgr. Naviga 4 a Naviga Advisory&Evaluation host - hodnotitel 

36 Matějčík Marek, Ing. MZe host 

37 Miffek Ondřej, Ing., Ph.D. Naviga 4 a Naviga Advisory&Evaluation host - hodnotitel 

38 Migas Stefan Mariusz EK - DG AGRI host 

39 Pisk Lubomír Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. člen 

40 Polišenská Anna, Ing. MZe host 

41 Povolný Pavel, Ing. EK - DG AGRI host 

42 Sekáč Pavel, Ing., Ph.D. MZe člen 

43 Siteková Alexandra EK - DG AGRI host 

44 Scharf Roman, Bc. Ministerstvo životního prostředí náhradník člena 
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45 Smetana Roman, Ing. Česká biskupská konference náhradník člena 

46 Stibal Jan, Ing. Agrární komora ČR člen  

47 Šemberová Zuzana, Ing. MZe host 

48 Šilar Petr, Ing. Senát PČR člen 

49 Šmída Martin, Ing. et Ing. Asociace krajů České republiky člen 

50 Šlechtová Eva MZe host 

51 Šuma Michal, Ing. Ministerstvo financí ČR náhradník člena 

52 Tabery Josef, Ing. MZe host 

53 Ulrich Jan, Ing. Zemědělský svaz České republiky náhradník člena 

54 Vopava Vítěslav, Ing. SZIF host - náhradník 

55 Zídek Tomáš, Ph.D. Ernst & Young, s.r.o. host - hodnotitel  

 


