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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména 
agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu 
mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Podporován je také komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní 
potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. 

Hrubé rozdělení alokace finančních prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí:



ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PŘISPÍVAJÍCÍ K 
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ INICIATIVY LEADER 
(KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ)

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV



INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

4.1.1 Investice do 
zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů

4.3.1 Pozemkové úpravy



4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

V rámci operace jsou podporovány investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské 
prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím. 

S cílem zlepšení životního prostředí jsou mimo jiné podporovány technologie v zemědělství přispívající k preciznímu zemědělství, ochraně půdy nebo snížení emisí NH3. 
Projekty zaměřené na tyto výdaje jsou zároveň bodově zvýhodněny při hodnocení žádostí. 

Zvýhodňovány jsou také projekty realizované na tzv. brownfieldech, tedy na zemědělských lokalitách s potřebou regenerace. Tímto dochází k podpoře revitalizace opuštěných 
a zchátralých zemědělských budov či areálů, namísto nové zástavby na „zelené louce“. 

4.2.1 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Operace se zaměřuje na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských 
produktů. 

Jsou podporovány investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. 
Investice umožní výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií, které mimo jiné vedou ke snížení spotřeby energie, 
úsporám vody, využití druhotných surovin a snížení množství produkovaného odpadu. Operace přispívá k rozvoji místních trhů a 
zkrácení dodavatelských řetězců.



4.3.1 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Cílem operace je racionální prostorové uspořádání pozemků v daném katastrálním území. Dochází k zaměření řešeného území a k reálnému vytyčení pozemků v terénu.  V 
rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení. 

Realizace plánů společných zařízení zajišťuje: 

• zpřístupnění pozemků (prostorové uspořádání, výstavba polních cest)

• opatření k ochraně životního prostředí, zachování krajinného rázu a zvýšení ekologické stability krajiny (prvky ÚSES)

• protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (větrolamy, poldry, zasakovací pásy, atd.)

• protipovodňová a vodohospodářská opatření a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (infiltrační pásy, příkopy, ochranné nádrže, mokřady, atd.)

Stav administrace Podané projekty k 

28. 2. 2021

Schválené projekty k 

28. 2. 2021

Proplacené projekty k 

28. 2. 2021

Počet žádostí 346 332 311

Částka dotace (mld. Kč) 3,4 3,3 3



PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ 
INICIATIVY LEADER (KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ 
ROZVOJ)

19.2.1 Podpora provádění operací v 
rámci komunitně vedeného 
místního rozvoje



PODPOROVANÉ AKTIVITY V LEADERU

Fiche Projekty proplacené k 

28.2.2021

Částky proplacené k 

28.2.2021 (v mil. Kč)

Budoucí SZP

Vzdělávací a informační akce 4 0,6 nepředpokládá se

Zemědělské podniky 2085 956,2 ANO

Zpracování a uvádění na trh 283 108,3 ANO

Lesnická infrastruktura 25 43,9 ANO

Zemědělská infrastruktura 31 35,6 ANO

Pozemkové úpravy 5 7,6 nepředpokládá se

Nezemědělské podnikání 1311 469,2 ANO

Preventivní opatření 3 3,7 nepředpokládá se



PODPOROVANÉ AKTIVITY V LEADERU

Fiche Projekty proplacené k 

28.2.2021

Částky proplacené k 

28.2.2021 (v mil. Kč)

Budoucí SZP

Ochrana MZD 10 1,5 nepředpokládá se

Neproduktivní investice v 

lese

112 71,3 ANO

Lesnické technologie a 

zpracování

304 85,5 ANO

Sdílení zařízení a zdrojů 5 2,9 nepředpokládá se

Spolupráce KDŘ 0 0 nepředpokládá se

Občanská vybavenost 18 4,6 ANO



ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV

Investice do rozvoje lesních oblastí a do 
zlepšování životaschopnosti lesů

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Ekologické zemědělství

Platby pro oblasti Natura 2000 na z.p.

Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními

Dobré životní podmínky zvířat

Lesnicko-environmentální opatření



ALOKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ

Opatření

Alokace na programové 

období 

2014 – 2020 (EUR)

Zalesňování z.p. 9 575 648

AEKO 904 784 763

EZ 340 713 064

Natura 2000 4 396 025

LFA/ANC 785 617 434

Lesnické podpory 54 226 015

DŽPZ (včetně top up) 156 333 333

CELKEM 2 255 646 282



POČTY PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ A OBJEM ZAŽÁDANÝCH 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2020 V RÁMCI JŽ

Opatření
Počet přijatých 

žádostí

Objem

zažádaných 

finančních 

prostředků 

(mil. EUR)

AEKO 16 530 129

EZ 4 607 56

Natura 2000 744 1,1

ANC 21 785 189

DŽPZ 910 28



BUDOUCÍ SZP

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY SP

PŘEDPOKLÁDANÉ INTERVENCE



AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY
Cílem návrhů Komise pro budoucí SZP je podpořit udržitelné a konkurenceschopné zemědělské odvětví, které může významně přispět k
Zelené dohodě pro Evropu, zejména pokud jde o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti.

Návrhy se zaměřují zejména na:

• zajištění spravedlivých podmínek a stabilní hospodářské budoucnosti pro zemědělce

• vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu

• zachování úlohy zemědělství jakožto základní složky evropské společnosti.

1. 1. 2021 převzalo předsednictví Portugalsko

říjen 2020

dohoda Rady o Obecném přístupu k reformě SZP

hlasování EP k vyjednávací pozici

listopad 2020 

zahájen Trialog

prosinec 2020

EK předala Doporučení pro národní Strategické plány

publikováno nařízení (EU) č. 2020/2220, tzv. přechodné nařízení              přechodné období 2021 - 2022

http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/legislativa/strategie-od-zemedelce-ke-spotrebiteli.html
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/legislativa/strategie-eu-v-oblasti-biologicke.html


❖ Prodloužení programového období 2014–2020 v rámci PRV o dva
roky.

❖Možnost využít odpovídající část prostředků z období 2021-2027.

❖ Povinnost zachovat 5 % z prostředků EZFRV na LEADER = navýšení
alokace pro MAS.

❖ Žádosti o dotace pro nové intervence ze SP SZP budou přijímány
až pro nové programové období, v závislosti na schválení
Strategického plánu SZP pravděpodobně od roku 2023

DŮSLEDKY PŘECHODNÉHO 
NAŘÍZENÍ



AKTUÁLNÍ STAV STRATEGICKÉHO PLÁNU

Návrh SP v říjnu 2020 předložen pro informaci vládě ČR

V prosinci ČR obdržela doporučení EK k SP

Nyní probíhají jednání s NNO 

Návrh SP a ostatní relevantní informace na webu MZE v sekci SZP pro období 2021 – 2027

Do 1. 1. 2022 se předpokládá, že SP bude muset být předložen EK



SPECIFICKÉ CÍLE SZP  

a) podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za 
účelem posílení bezpečnosti potravin;
b) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího 
zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci;
c) zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci;
d) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k 
udržitelné energii;
e) podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a 
účinné hospodaření s nimi;
f) přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby 
a zachovávat stanoviště a krajiny; 
g) získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech;
h) podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství;
i) zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, potravinového odpadu, jakož i 
dobrých životních podmínek zvířat. 



PŘEDPOKLÁDANÉ INTERVENCE CÍL D - KLIMA

Technologie snižující emise GHG a NH3

Investice do obnovy kalamitních ploch

Investice do ochrany MZD

Výstavba a moder. zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv

Vodohospodářská opatření v lesích

Zalesňování zemědělské půdy

Agrolesnictví



PŘEDPOKLÁDANÉ INTERVENCE CÍL E –
PŘÍRODNÍ ZDROJE, VODA, PŮDA, OVZDUŠÍ

Ekologické zemědělství

AEKO Meziplodiny

AEKO Zatravňování orné 
půdy

Pozemkové úpravy



PŘEDPOKLÁDANÉ INTERVENCE CÍL F –
BIODIVERZITA, KRAJINA

AEKO – Ošetřování cenných travních porostů

EZ přispívající k biodiverzitě

AEKO – Krajinotvorné sady 

AEKO – Podpora biodiverzity na orné půdě

Leso-envi 

Neproduktivní investice v lesích

Přeměna porostů náhradních dřevin



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com


