
1 
 

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství  
 
 
 

Komentář k rozpočtu kapitoly MZe ČR na rok 2023 

 
 
Rozpočet kapitoly 329 – MZe byl sestaven v návaznosti na ukazatele návrhu státního 

rozpočtu ČR na rok 2023 schváleného vládou usnesením č. 808 ze dne 26. září 2022 

a schválen byl dne 30. listopadu 2022, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky usnesením č. 445 schválila zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023. 

Rozpočet MZe obsahuje řešení výdajových priorit resortu. 

 

Celkové příjmy kapitoly MZe na rok 2023 jsou schváleny ve výši 38 327 401 079 Kč. 

 

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 jsou celkové příjmy nižší  

o 1 079 749 333 Kč, tj. o 2,74 %.  

 

Daňové příjmy jsou schváleny ve výši 12 000 000 Kč  

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou schváleny 

ve výši 38 315 401 079 Kč 

 

Proti schválenému rozpočtu na rok 2022 je schválený rozpočet: 

 

➢ daňových příjmů ve stejné výši, 

➢ nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů snížen 

o 1 079 749 333 Kč (o 2,74 %) 

 

 

Celkové výdaje kapitoly MZe na rok 2023 jsou schváleny ve výši 57 485 751 119 Kč 

s určením na financování podpor vyplývajících ze Společné zemědělské politiky Evropské 

unie, národních podpor do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, výzkumu a vývoje, 

činnosti resortních organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Součástí jsou 

i výdaje na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu. 

 

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 došlo ke snížení výdajů  

o 1 163 764 331 Kč (tj. o 1,98 %).  

 

Běžné výdaje jsou schváleny ve výši 47 430 628 741 Kč  

 

Kapitálové výdaje jsou schváleny ve výši 10 055 122 378 Kč 

 

Proti schválenému rozpočtu na rok 2022 je schválený rozpočet: 

 

➢ běžných výdajů snížen o 956 802 236 Kč (o 1,98 %),  

➢ kapitálových výdajů snížen o 206 962 095 Kč (o 2,02 %) 
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1. Příjmy kapitoly MZe na rok 2023 
 
 

Objem celkových příjmů kapitoly MZe na rok 2023 je schválen ve výši 38 327 401 079 Kč, 

proti roku 2022 jsou celkové příjmy nižší o 1 079 749 333 Kč, tj. o 7,26 %. 

 

Celkový objem příjmů je rozdělen do následujících specifických ukazatelů 
 

Daňové příjmy ve výši 12 000 000 Kč a  
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 38 315 401 079 Kč, 
z toho: 

 

• z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ve výši 

4 504 581 561 Kč vyplývající z předfinancování projektů operačních 

programů, 

• z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky ve výši 

29 188 519 518 Kč,  

• ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery organizačních 

složek státu a dalších organizací ve výši 4 622 300 000 Kč.  

 

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky jsou pro rok 2023 

schváleny ve výši 4 504 581 561 Kč z titulu předfinancování 

• OP Rybářství 2014+ ve výši 90 000 000 Kč, 

• OP Rybářství 2021+ ve výši 23 333 333 Kč,  

• KP Horizont 2020 2014+ ve výši 315 000 Kč, 

• Jiné EU 2014+ ve výši 4 271 598 Kč, 

• NPO Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu ve výši 

4 335 755 380 Kč, 

• Program pro jednotný trh – veterinární programy ve výši 50 000 000 Kč, 

• Jiné EU 2021+ ve výši 906 250 Kč. 

 

Příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci Společné zemědělské politiky jsou pro rok 2023 

schváleny v celkové výši 29 188 519 518 Kč, v tom za vynaložené výdaje 

• Program rozvoje venkova 2014+ EURI 1 331 631 475 Kč, 

• Program rozvoje venkova 2014+ 7 130 733 798 Kč, 

• Strategický plán SZP – Rozvoj venkova 2021+ 1 825 152 Kč, 

• Strategický plán SZP – Přímé platby 2021+ 20 588 340 289 Kč, 

• Strategický plán SZP – Společná organizace trhu 2021+ (z toho 

103 488 804 Kč mimo včely a 32 500 000 Kč včely). 

 

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery organizačních složek státu 

a dalších organizací jsou pro rok 2023 schváleny v celkové výši 4 622 300 000 Kč, z toho 

• příjmy organizačních složek státu 2 102 300 000 Kč,  

• splátky návratných finanční výpomocí od podnikatelských subjektů  

20 000 000 Kč, 

• příjmy z převodů z fondů státních podniků do státního rozpočtu - převod 

z fondu zakladatele od Lesů ČR 2 500 000 000 Kč.  
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2. Výdaje kapitoly MZe na rok 2023  
 

 

Objem celkových výdajů kapitoly MZe na rok 2023 je schválen ve výši 57 485 751 119 Kč. 

 

 

Celkový objem výdajů je rozdělen do následujících specifických ukazatelů 

 

Podpora agrárního sektoru ve výši 39 441 575 851 Kč 

• dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 

37 066 242 518 Kč, 

• ostatní výdaje ve výši 2 375 333 333 Kč,  

 

Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 

2 050 000 000 Kč 

• dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost ve výši 

1 850 000 000 Kč, 

• ostatní dotace ve výši 250 000 000 Kč,  

 

Podpora lesního hospodářství ve výši 3 162 000 000 Kč, 

  

Podpora vodního hospodářství ve výši 3 030 000 000 Kč, 

 

Podpora neziskovým organizacím ve výši 50 000 000 Kč, 

 

Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou 

činnost ve výši 9 752 175 268 Kč 

• další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou 

činnost 9 751 197 508 Kč, 

• výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 

977 760 Kč. 

 

 

Z celkového objemu prostředků tvoří 

 

Běžné výdaje jsou schváleny ve výši 47 430 628 741 Kč  

 

Kapitálové výdaje jsou schváleny ve výši 10 055 122 378 Kč 
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2.1. Podpora agrárního sektoru 

 

Výdaje v tomto ukazateli ve výši 39 441 575 851 Kč jsou určeny na financování Společné 

zemědělské politiky, programy OP Rybářství, podpůrných programů a dalších dotací 

v resortu. Proti roku 2022 je nižší o 2 216 414 194 Kč, tj. o 5,32 %. 

 

 

2.1.1. Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu  

 

Výdaje v tomto ukazateli ve výši 37 066 242 518 Kč jsou určeny na financování Společné 

zemědělské politiky a výplatu národních dotací (dotace financované výhradně ze státního 

rozpočtu ČR). Proti roku 2022 je nižší o 2 730 247 527 Kč, tj. o 6,86 %. 

 

 

2.1.1.1. Společná zemědělská politika – dotace spolufinancované z fondů 
EU a ČR  

 

Prostředky schválené pro rok 2023 na realizaci Společné zemědělské politiky jsou 

poskytovány formou dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který jako 

akreditovaná platební agentura provádí jejich výplatu konečným příjemcům. Celkový 

schválený objem prostředků ve výši 34 421 242 518 Kč je nižší o 433 747 527 Kč proti roku 

2022 (tj. o 1,24 %). 

 

Schválené prostředky v celkové výši 34 421 242 518 Kč jsou směrovány na: 

 

• Program rozvoje venkova 2014+ EURI celkem 1 895 415 475 Kč, v tom 

prostředky ze státního rozpočtu ve výši 563 784 000 Kč (v tom investiční výdaje 

ve výši 317 794 670 Kč) a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie 

ve výši 1 331 631 475 Kč (v tom investiční výdaje ve výši 590 190 100 Kč). 

 

• Program rozvoje venkova 2014+ celkem 11 063 249 798 Kč, v tom prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 3 932 516 000 Kč (v tom investiční 

výdaje ve výši 2 429 291 729 Kč) a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 

na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské 

unie ve výši 7 130 733 798 Kč (v tom investiční výdaje ve výši 1 297 389 699 Kč). 

V rámci Strategický plán SZP – Rozvoj venkova 2021+ jsou rozpočtovány 

prostředky EU ve výši 1 825 152 Kč. 

 

• Přímé platby 2014+ – prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu částkou  

563 784 000 Kč (částka je stejná jako pro rok 2022) na Přechodné vnitrostátní 

podpory. 

 

• Strategický plán SZP – Přímé platby 2021+ - prostředky poskytnuté ze státního 

rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu 

Evropské unie částkou 20 588 340 289 Kč (snížení o 1 462 452 711 Kč proti 
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roku 2022). Prostředky budou použity na jednotnou platbu na plochu (SAPS), 

platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí (Greening), platbu pro mladé zemědělce, výplatu kompenzací finanční 

disciplíny a dobrovolné podpory vázané na produkci. 

 

• Strategický plán SZP – Společná organizace trhu mimo včely 2021+ (SOT), které 

obsahují finanční podpory, vývozní subvence, dotace a odvody, intervenční 

nákupy a podporu propagace zemědělských produktů - celkem částka 

243 627 804 Kč (snížení o 18 818 538 Kč oproti roku 2022), z rozpočtu Evropské 

unie ve výši 103 488 804 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 140 139 000 Kč. 

 

• Strategický plán SZP – Společná organizace trhu včely 2021+ (SOT včely) na 

podporu zlepšování včelařských produktů a jejich uvádění na trh celkem 

65 000 000 Kč (částka je stejná jako pro rok 2022), z rozpočtu Evropské unie by 

mělo být hrazeno 32 500 000 Kč a ze státního rozpočtu 32 500 000 Kč. 

 

 
 

2.1.1.2. Národní zemědělské dotace  

 

Na národní zemědělské dotace je rozpočtována částka ve výši 2 645 000 000 Kč (z toho: 

neinvestiční prostředky v částce 1 945 000 000 Kč a investiční 700 000 000 Kč). Podpůrné 

programy resp. finanční prostředky na jejich administraci a výplatu jsou realizovány 

prostřednictvím na Státního zemědělského intervenčního fondu. Schválený objem finančních 

prostředků pro rok 2023 je nižší o 2 296 500 000 Kč oproti roku 2022.  

 

Prostředky budou poskytovány podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotací pro rok 2023 na základě § 2 a § 2 d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“ (dále jen 

„Zásady“). Dotační programy uvedené v Zásadách jsou účelové programy, kterými přispívá 

stát k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. 

Dotační programy zemědělství pro rok 2023 obsahují programy zaměřené proti rozšiřování 

nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy zaměřené na 

welfare zvířat (např. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat), dále 

programy, jejichž výsledek a zisk nelze přímo kvantifikovat a přesto je jejich existence pro 

jednotlivé komodity nezbytná (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu 

vyjmenovaných hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu 

ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora technických izolátů a prostorových 

izolátů množitelského materiálu) a programy, u nichž je kladen důraz na prvky 

agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada 

chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 

chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů).  

 

Dotační programy podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu současně se zákonem o státním rozpočtu na 

příslušný rok. 
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2.1.2. Ostatní výdaje  

 

Výdaje v tomto ukazateli ve výši 2 375 333 333 Kč jsou prostředky určeny na financování 

ostatních národních dotací a OP Rybářství. 

  

2.1.2.1. Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému 
fondu, a.s.  

 

Pro rok 2023 je navrženo na podpory poskytované tímto fondem celkem 2 000 000 000 Kč. 

Schválený rozpočet je vyšší o 500 000 000 Kč oproti roku 2022. Podpory jsou poskytovány 

podnikům zemědělských prvovýrobců a zpracovatelům zemědělské produkce. Jedná se 

o stávající programy Zemědělec – podpora úroků z úvěrů na pořízení zemědělské 

mechanizace, Podpora pojištění – finanční podpora uhrazeného pojistného pro malé 

a střední podniky, Podpora nákupu půdy – podpora úroků z úvěrů na nákup nestátní 

zemědělské půdy. Nové programy zahrnují investiční úvěry, provozní úvěry, podporu 

sociálního zemědělství, podporu úroků z úvěrů pro zpracovatele dřeva a další.  

 

Rozsah těchto podpor, podmínky pro příjemce a další podrobnosti jsou stanoveny vládou na 

návrh Ministerstva zemědělství. 

 

2.1.2.2. Dotační program 6 – Genetické zdroje  

 

Pro rok 2023 je rozpočet schválen v celkové výši 94 000 000 Kč a oproti roku 2022 je tak 

vyšší o 15 500 000 Kč. Tento program zůstává nadále administrován na MZe.  

 

2.1.2.3. Majetková újma  

 

Součástí podpor do zemědělství jsou neinvestiční prostředky poskytované v souladu s § 76 

zákona č. 326/2004 Sb., o státní rostlinolékařské péči, na náhrady fyzickým a právnickým 

osobám dotčeným majetkovou újmou na základě provedení mimořádných rostlinolékařských 

opatření. Pro rok 2023 jsou schváleny neinvestiční prostředky ve výši 20 000 000 Kč.  

 

Na majetkovou újmu poskytovanou podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou pro rok 2023 schváleny neinvestiční prostředky ve výši 

60 000 000 Kč.  

 

Prostředky jsou zahrnuty podle rozpočtové skladby v běžných výdajích ministerstva. 

 

2.1.2.4. Vinařský fond  

 

Podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je na neinvestiční dotaci Vinařskému 

fondu určena částka 40 000 000 Kč (částka je totožná s rokem 2022).  
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2.1.2.5. Dotace na úhradu nákladů podle zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání v platném znění  

 

V rámci národních dotací do zemědělství je rozpočtována částka 3 000 000 Kč na úhradu 

nákladů podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném 

znění. Podle uvedeného ustanovení v případě, že majitel není schopen dlouhodobě zajistit 

péči o zvířata, hradí náklady na jejich ošetřování stát.  

 

Dne 1. 2. 2021 nabyl účinnosti zákona č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela 

zákona na ochranu zvířat přinesla nové ustanovení § 28d – Úhrada nákladů spojených se 

zajištěním předběžné náhradní péče a zvláštního opatření ministerstvem. Na tyto náhrady je 

rozpočtována částka 5 000 000 Kč. 

 

2.1.2.6. Předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci  

 

Na předfinancování pozemkových úprav a technickou pomoc PRV není v roce 2023 stejně 

jako v roce 2022 navrhován rozpočet. Alokace prostředků na pozemkové úpravy v rámci 

PRV 2014+ již byla vyčerpána a realizace opatření bude financována z prostředků 

Národního plánu obnovy. 

 

2.1.2.7. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez 
společné zemědělské politiky  

 

Na financování Operačního programu Rybářství (EFF) jsou na rok 2023 schváleny 

prostředky ve výši 153 333 333 Kč. Rozpočet pro OP Rybářství 2014-2020 činí 120 000 000 

Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu 30 000 000 Kč a výdaje, které mají být kryty z EU ve 

výši 90 000 000 Kč). Rozpočet pro OP Rybářství 2021-2027 činí 33 333 333 Kč (v tom podíl 

ze státního rozpočtu 10 000 000 Kč a výdaje, které mají být kryty z EU ve výši 23 333 333 

Kč). 

 

2.2. Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu  

 

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, jehož financování je součástí kapitoly 329 – 

Ministerstvo zemědělství, je schválena dotace na jeho činnost v celkové výši 

2 050 000 000 Kč (částka je totožná s rokem 2022), z toho na správní výdaje 

1 850 000 000 Kč a na marketingovou podporu 200 000 000 Kč.  

 

Na základě změn zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, byla rozšířena 

činnost Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Je centrální resortní 

platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a od 1. 1. 2020 

provádí na základě Ministerstvem zemědělství vydaných zásad programy, které jsou 

financovány výhradně z národních zdrojů, s výjimkou provádění podpor genetických zdrojů.  

 

Rozpočet SZIF schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se zákonem 

o státním rozpočtu na příslušný rok. 
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2.3. Podpora lesního hospodářství 

 

Objem prostředků na podpory lesnímu hospodářství je schválen ve výši 3 162 000 000 Kč 

(z toho částka 2 662 000 000 Kč je tvořena prostředky z Národního plánu obnovy a bude 

určena na Budování lesů odolných klimatické změně a Zadržování vody v lese). Ze 

schválených prostředků v ukazateli „Podpora lesního hospodářství“ má být poskytnuto na: 

 

• přímé podpory celkem 3 062 000 000 Kč, z toho neinvestiční prostředky 

3 042 000 000 Kč a investiční prostředky v částce 20 000 000 Kč a  

• neinvestiční prostředky na služby vlastníkům lesa 100 000 000 Kč. 

 

Výdaje zahrnuté v ukazateli „Podpora lesního hospodářství“ jsou směrovány na podpory 

poskytované v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. 

 

Prostředky na „služby vlastníkům lesa” (§ 46 odst. 1 až 3 lesního zákona) v rámci ukazatele 

Podpora lesního hospodářství schválené pro rok 2023 v částce 100 000 000 Kč zahrnují 

služby pro všechny vlastníky lesa (např. na protipožární ochranu lesa, diagnostiku škodlivých 

činitelů, ochranu proti hmyzím škůdcům, hnojení a vápnění v imisních oblastech). 

Poskytování se řídí závazným pokynem MZe, kterým se stanoví postup při poskytování 

a úhradě služeb v rámci podpory hospodaření v lesích a je každoročně aktualizován. 

Prostředky jsou zahrnuty podle rozpočtové skladby v běžných výdajích ministerstva. 

 

 

2.4. Podpora vodního hospodářství 

 

Na financování podpor vodního hospodářství jsou pro rok 2023 schváleny výdaje v celkové 

výši 3 030 000 000 Kč při zachování stávajících předpisů (z toho částka 1 230 000 000 Kč je 

tvořena prostředky z Národního plánu obnovy a bude určena Protipovodňovou ochranu a 

Podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích).  

 

Všechny výdaje jsou zahrnuté v programovém financování (EDS/SMVS) a jsou směrovány 

na dotace poskytované ve veřejném zájmu ve smyslu § 102 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to na: 

 

• program 129D36 Prevence před povodněmi IV ve výši 900 000 000 Kč, 

• program 129D39 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých 

vodních nádržích – 2. etapa ve výši 330 000 000 Kč, 

• program 129D40 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha 

a nedostatku vody ve výši 900 000 000 Kč, 

• program 129D41 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací III ve výši 900 000 000 Kč. 
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2.5. Podpora neziskovým organizacím 

 
Dotace spolkům a dalším nestátním neziskovým organizacím jsou schváleny pro rok 2023 

v celkové výši 50 000 000 Kč. Kapitálové výdaje v rámci programu 129 030 „Podpora NNO 

v působnosti MZe“ nejsou pro rok 2023 rozpočtovány.  

 

Výše podpory pro jednotlivé projekty NNO pro rok 2023 bude stanovena Hlavní komisí MZe 

pro výběrová řízení na dotace pro NNO na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení. 

 

 

2.6. Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou 
činnost  

 

Výdaje specifického ukazatele Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a 

výzkumnou činnost jsou ve výši 9 752 175 268 Kč, z toho výdaje ve výši 9 751 197 508 Kč 

jsou určeny na financování činnosti resortních organizačních složek státu, příspěvkových 

organizací, výzkumu a vývoje. Součástí tohoto ukazatele jsou i výdaje spojené s výkonem 

předsednictví ČR v Radě Evropské unie, které jsou v rozpočtu zahrnuty ve výši 977 760 Kč. 

 

2.6.1. Výdaje organizačních složek státu 

 

Celkové výdaje organizačních složek státu určené na státní politiku resortu, inspekční 

a kontrolní činnost se dále člení na běžné a kapitálové výdaje. 

 

Běžné výdaje uvedeného ukazatele činí 8 373 419 888 Kč, z toho jsou plánované výdaje na 

 

• Provoz příspěvkových organizací ve výši 491 387 025 Kč, 

• Platy včetně příslušenství organizačních složek státu 3 776 720 493 Kč, 

• Transfery do zahraničí 8 700 000 Kč, 

• Transfery a běžné výdaje veřejným výzkumným institucím a nestátním výzkumným 

organizacím 1 175 491 760 Kč, 

• Běžné výdaje určené na pozemkové úpravy rozpočtované u OSS Státní pozemkový 

úřad ve výši 400 000 000 Kč, 

• Běžné výdaje související se zajištěním vlastní činnosti OSS 2 434 650 002 Kč, 

• Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie a výdaje na 

financování programů spolufinancovaných EU, a to Program pro jednotný trh – 

veterinární programy realizovaný OSS SVS, Jiných EU 2014+, Jiných EU 2021+ a 

Komunitárních programů 2014+ realizovaných OSS ÚKZÚZ, v celkové výši 

56 470 608 Kč (pouze podíl rozpočtu EU), 

• Neinvestiční dotace Programu zařazeného v systému programového financování 

EDS/SMVS - 16. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 

které neslouží k podnikatelské činnosti, s navrhovaným rozpočtem v celkové výši 

30 000 000 Kč.  
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Kapitálové výdaje uvedeného ukazatele činí 1 378 755 380 Kč, z toho  

 

• Kapitálové výdaje směřující do organizačních složek státu ve výši 800 000 000 Kč, 

• Kapitálové výdaje určené na pozemkové úpravy rozpočtované u OSS Státní 

pozemkový úřad ve výši 6 811 370 Kč, 

• Kapitálové výdaje určené na financování projektu EU – NPO Ochrana přírody a 

adaptace na klimatickou změnu zahrnuté v návrhu rozpočtu OSS Státní pozemkový 

úřad v celkové výši 536 944 010 Kč, z toho podíl EU ve výši 443 755 380 Kč a podíl 

SR ve výši 93 188 630 Kč 

• Kapitálové dotace Programu zařazeného v systému programového financování 

EDS/SMVS - 21. Centra odborné přípravy, jehož účelem je zvýšení kvality odborného 

vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, pro nějž je 

navrhovaná částka pro rok 2021 v celkové výši 35 000 000 Kč. 

 

 

2.6.1.1. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací 

 
Příspěvky na činnost a provoz příspěvkových organizací jsou na rok 2023 schváleny 

v celkové výši 491 387 025 Kč. 

 

2.6.1.2. Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 
organizačních složek státu a příspěvkových organizací  

 

Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činí za kapitolu MZe 

3 049 520 631 Kč. Celkový objem prostředků na platy OSS je v částce 2 744 360 852 Kč, 

celkový objem mzdových nákladů SPO je v částce 256 684 323 Kč. 

 

Celkový počet zaměstnanců kapitoly MZe pro rok 2023 činí – 6 043,75 osob, (v tom 2,75 

zaměstnance z prostředků EU u SPO), počet osob u organizačních složek státu činí 5 503, 

v tom zaměstnanci státní správy činí celkem 5 077 osob a zaměstnanci ostatních 

organizačních složek státu činí celkem 426 osob. 

 

Průměrná mzda v kapitole 329 – MZe činí 41 379 Kč. 

 

2.6.1.3. Transfery do zahraničí  

 

Neinvestiční transfery do zahraničí k úhradě členských příspěvků hrazených organizačními 

složkami státu mezinárodním (nevládním) organizacím jsou schváleny v celkové výši  

8 700 000 Kč, v tom 8 000 000 Kč z rozpočtu OSS Ministerstvo zemědělství a 700 000 Kč 

z rozpočtu OSS (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Ústav pro státní kontrolu 

veterinárních biopreparátů a léčiv). 

 

Nejvýznamnější část členských příspěvků je určena za členství v Světové organizaci pro 

zdraví zvířat (OIE), Evropské a středozemní organizaci ochrany rostlin (EPPO), Mezinárodní 

unii na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), Koordinačním centru EU pro menšinová 
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použití přípravků na ochranu rostlin (EUMUCF), Evropském lesnickém institutu (EFI), 

Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV). 

 

2.6.1.4. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 

 

V rámci celkových prostředků na výzkum a vývoj na rok 2023 jsou na financování činností 

a úkolů v oblasti výzkumu a vývoje zabezpečeny finanční prostředky pro kapitolu MZe 

v souhrnné výši 1 175 491 760 Kč, tj. snížení o 15 000 000 Kč (tj o 1,26 %) proti 

schválenému rozpočtu na rok 2022. Transfery – běžné výdaje - veřejným výzkumným 

institucím a nestátním výzkumným organizacím jsou v návrhu na rok 2023 zahrnuty ve výši 

1 175 491 760 Kč. 

Objem výdajů je v souladu s usnesením vlády České republiky 1. června 2022 č. 452 

o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a 

inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým 

výhledem do roku 2029. Účelová i institucionální podpora je poskytována podle zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Institucionální výdaje byly schváleny v celkové výši 575 491 760 Kč, z toho výdaje 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací ve výši 570 071 760 Kč, výdaje 

na zabezpečení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, hodnocení a kontrolu 

projektů 5 000 000 Kč a výdaje na věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků 

výzkumu, vývoje a inovací 420 000 Kč. Rozdělení výše výdajů na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumných organizací pro jednotlivé privátní a resortní výzkumné organizace bylo 

stanoveno odborným odhadem, jejich výše může být následně upřesněna.  

Institucionální podpora je poskytována sedmi veřejným výzkumným institucím a dvěma 

příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Ministerstvem zemědělství. Ministerstvo 

zemědělství, v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, poskytuje 

institucionální prostředky rovněž devíti privátním výzkumným organizacím, které byly 

v minulosti financovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 

2012 je tato institucionální podpora poskytována dalším dvěma soukromým výzkumným 

organizacím. Od roku 2014 je všem výzkumným organizacím poskytována institucionální 

podpora na jejich dlouhodobý koncepční rozvoj na základě hodnocení dosažených výsledků. 

Účelové výdaje jsou schváleny v celkové výši 600 000 000 Kč. Zahrnují závazky plynoucí 

ze schválených projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství 

na období 2017-2025 „ZEMĚ (dále jen „Program ZEMĚ“) v celkové výši  

487 344 238 Kč. Na zahajované projekty Programu ZEMĚ jsou určeny prostředky ve výši 

112 655 762 Kč.  
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3. Podrobnější členění výdajů 
 

3.1. Kapitálové výdaje 

 

Objem kapitálových výdajů pro rok 2023 je schválen v celkové výši 10 055 122 378 Kč. Proti 

schválenému rozpočtu pro rok 2022 je nižší o 206 962 095 Kč.  

 

Rozdělení kapitálových výdajů dle specifických ukazatelů: 

• Podpora agrárního sektoru ve výši 5 426 366 998 Kč, 

• Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 

200 000 000 Kč, 

• Podpora lesního hospodářství ve výši 20 000 000 Kč, 

• Podpora vodního hospodářství ve výši 3 030 000 000 Kč,   

• Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost ve 

výši 1 378 755 380 Kč. 

 

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v rámci programů vedených v EDS/SMVS a dále mimo 

tyto programy. 

 

V rámci programového financování, prostřednictvím kterého jsou financovány akce 

organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a poskytování dotací je pro 

rok 2023 schválen rozpočet ve výši 9 361 366 998 Kč: 

• na podporu agrárního sektoru v celkové výši 5 426 366 998 Kč, a to na Program 

rozvoje venkova (2014+ a 2014+EURI), podpůrné programy a OP Rybářství, 

• na dotace na činnost SZIF ve výši 200 000 000 Kč, 

• na podpory lesního hospodářství ve výši 20 000 000 Kč, 

• na programy vodního hospodářství ve výši 3 030 000 000 Kč, tj. o 2 730 000 000 Kč 

více proti schválenému rozpočtu na rok 2022,  

• na výdaje na rozvoj a technickou obnovu investičního majetku nutného pro zajištění 

provozu a činností včetně informačních a komunikačních technologií 8 organizačních 

složek státu a 11 státních příspěvkových organizací ve výši 650 000 000 Kč, 

• na vybavení Center odborné přípravy moderními učebními pomůckami investičního 

charakteru s cílem seznámit žáky s nejnovějšími mechanizačními prostředky a 

technologiemi v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví, zahradnictví a rybářství 

ve výši 35 000 000 Kč. 

 

 

Kapitálové výdaje vedené mimo programové financování jsou schváleny ve výši 

693 755 380 Kč a jedná se o: 

• výdaje na realizaci opatření pozemkových úprav v rámci Národního plánu obnovy ve 

výši 536 944 010 Kč, 

• ostatní výdaje ve výši 156 811 370 Kč. 
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3.2. Běžné výdaje 

 
 
Objem běžných výdajů je schválen v celkové výši 47 430 628 741 Kč a je proti schválenému 

rozpočtu roku 2022 snížen o 956 802 236 Kč. 

 

Běžné výdaje jsou rozpočtovány na: 

• Podpory a dotace v celkové ve výši 39 087 208 853 Kč, a to na podpory v rámci 

podpory agrárního sektoru, činnosti SZIF, lesního hospodářství, NNO a ostatních 

výdajů resortu, a dále  

• Provoz příspěvkových organizací ve výši 491 387 025 Kč, 

• Platy včetně příslušenství organizačních složek státu 3 776 720 493 Kč, 

• Transfery do zahraničí 8 700 000 Kč, 

• Transfery a běžné výdaje veřejným výzkumným institucím a nestátním výzkumným 

organizacím 1 175 491 760 Kč, 

• Běžné výdaje určené na pozemkové úpravy rozpočtované u OSS Státní pozemkový 

úřad ve výši 400 000 000 Kč, 

• Běžné výdaje související se zajištěním vlastní činnosti OSS 2 434 650 002 Kč, 

• Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie a výdaje na 

financování programů spolufinancovaných EU, a to Program pro jednotný trh – 

veterinární programy realizovaný OSS SVS, Jiných EU 2014+, Jiných EU 2021+ a 

Komunitárních programů 2014+ realizovaných OSS ÚKZÚZ, v celkové výši 

56 470 608 Kč (pouze podíl rozpočtu EU). 
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4. Zapojení kapitoly do programů nebo projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu EU (včetně Společné 
zemědělské politiky) 

 
 

Nástroj 
včetně 

analytiky 
Název nástroje 

Podíl státního 
rozpočtu 

Kryto příjmem 
z rozpočtu EU 

Výdaje celkem 

10100 OP Rybářství 2014+ 30 000 000 90 000 000 120 000 000 

12000 Jiné EU 2014+ (ÚKZÚZ) 0 4 271 598 4 271 598 

12104 KP Horizont 2014+ (ÚKZÚZ) 0 315 000 315 000 

12900 Program rozvoje venkova 2014+ EURI 563 784 000 1 331 631 475 1 895 415 475 

13000 Program rozvoje venkova 2014+ 3 932 516 000 7 130 733 798 11 063 249 798 

13100 Strategický plán SZP – Přímé platby 2014+ 563 784 000 0 563 784 000 

14100 OP Rybářství 2021+ 10 000 000 23 333 333 33 333 333 

16000 Strategický plán SZP – Rozvoj venkova 2021+ 0 1 825 152 1 825 152 

16100 Strategický plán SZP – Přímé platby 2021+ 0 20 588 340 289 20 588 340 289 

16201 Strategický plán SZP – SOT mimo včely 2021+ 140 139 000 103 488 804 243 627 804 

16202 Strategický plán SZP – SOT včely 2021+ 32 500 000 32 500 000 65 000 000 

16800 
Program pro jednotný trh – veterinární programy 
(SVS) 

0  50 000 000 50 000 000 

17000 
NPO Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu (SPÚ) 

93 188 630 443 755 380 536 944 010 

17000 
NPO Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu (MZe) 

0 3 892 000 000 3 892 000 000 

19500 Jiné EU 2021+ (ÚKZÚZ) 0 906 250 906 250 

CELKEM 5 365 911 630 33 693 101 079 39 059 012 709 
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4.1. Výdaje na programy/projekty spolufinancované z prostředků EU bez 
společné zemědělské politiky 

 

• Národní program obnovy – Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu pro 

OSS Ministerstvo zemědělství je podíl rozpočtu Evropské unie ve výši 3 892 000 000 Kč, 

pro OSS Státní pozemkový úřad je podíl rozpočtu Evropské unie ve výši 443 755 380 Kč 

(tento podíl je dále doplněn o podíl státního rozpočtu ve výši 93 188 630 Kč na 

financování tzv. nezpůsobilých výdajů). 

 

Jedná se o finanční prostředky EU na následující opatření: 

- protipovodňová ochrana, 

- podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, 

- závlahy, 

- provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování 

srážek,  

- budování lesů odolných klimatické změně,  

- zadržování vody v lese. 

 

• Program pro jednotný trh – veterinární programy pro OSS Státní veterinární správa ve 

výši 50 000 000 Kč z rozpočtu Evropské unie. 

 

Jedná se finanční příspěvky EU na výdaje vynaložené ČR na financování programů 

souvisejících s veterinárními opatřeními například: 

- sledování a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), 

- dozor nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků, 

- tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic 

a brojlerů a v hejnech krůt, 

- kontroly pro sledování rezistence vůči antimikrobiálním látkám u původců zoonóz. 

 

• Operační program Rybářství ve výši 153 333 333 Kč. OP Rybářství 2014+ ve výši 

120 000 000 Kč, z toho podíl rozpočtu Evropské unie 90 000 000 Kč a podíl ze státního 

rozpočtu 30 000 000 Kč. OP Rybářství 2021+ ve výši 33 333 333 Kč, z toho podíl 

rozpočtu Evropské unie 23 333 333 Kč a podíl ze státního rozpočtu 10 000 000 Kč. 

Jedná se o poskytování podpory příjemcům z prostředků Operačního programu 

Rybářství. 

 

• Jiné EU 2014+ pro OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve výši 

4 271 598 Kč z rozpočtu Evropské unie. 

Jedná se o „Program průzkumu výskytu škodlivých organismů na území ČR“, jehož cílem 

je posílit prevenci v oblasti fytokarantény, kde je podíl rozpočtu EU ve výši 2 425 000 Kč. 

Projekt „Rostlinné biostimulanty – požadavek na standardizaci“, jehož cílem je zpracování 

norem pro stanovení rizikových prvků v rostlinných biostimulantech. 

Projekt „Rostlinné biostimulanty – požadavek na validaci metod“, jehož cílem je 

uspořádání validačních studií a zpracování jejich výstupů pro přijetí závazných EN norem 

pro stanovení rizikových prvků v rostlinných biostimulantech. 

U projektů „Rostlinné biostimulanty“ je pouze podíl rozpočtu Evropské unie ve výši 

1 846 598 Kč. 

 

http://www.ukzuz.cz/
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• Jiné EU 2021+ pro OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve výši 

906 250 Kč z rozpočtu Evropské unie. 

Jedná se o projekt „PathFinder; číslo projektu: 10156907“. Cílem projektu je vytvoření 

integrovaného konzistentního monitoringu stavu a změn stavu lesů. Projekt předloží 

politickou cestu pro hodnotící rámec stavu lesů.  

 

• KP Horizont 2014+ pro OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve výši 

315 000 Kč z rozpočtu Evropské unie. 

Jedná se o projekt „Inovace ve zkoušení odrůd rostlin za účelem podpoření využívání 

nových odrůd lépe přizpůsobených různým biotickým a abiotickým podmínkám 

a udržitelnějším postupům v oblasti pěstování plodin“. 

 

4.2. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU na společnou 
zemědělskou politiku 

 
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU na společnou zemědělskou politiku 
jsou podrobněji popsány v podkapitole 2.1.1.1. 

http://www.ukzuz.cz/
http://www.ukzuz.cz/

