
1 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

Vliv a problematika dotací v oblasti zemědělské výroby, ţivotního 

prostředí a myslivosti v honitbě mysliveckého sdruţení Hůrka Holasovice v 

okrese Opava v letech 2010 - 2013 

 

diplomová práce  

Autor: Bc. Hana Říčná 

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. 

Ostrava 2014  



2 

 

 

  



3 

 

Prohlášení 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

všechny pouţité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci 

občanských a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB – TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 

uţít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední 

knihovně VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci, 

obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB – TUO. 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 3. 1. 2014                                      Hana Říčná  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce prof. Ing. Vladimíru Lapčíkovi, CSc. za 

vedení, podporu, odborné rady a poskytnutí prostředků při zpracování diplomové práce. 

Také bych chtěla poděkovat starostům obcí Neplachovice Daně Schreierové a 

Holasovice Ing. Václavu Volnému, hlavnímu ekonomu Ing. Tomáši Kramnému a 

hlavnímu agronomu Ing. Zbyňku Petrečkovi ZD Hraničář Loděnice, hospodáři MS 

Hůrka Holasovice Radomíru Frankovi a celému kolektivu myslivců ve sdruţení za 

umoţnění vypracovat diplomovou práci s jejich přispěním. 



5 

 

Anotace 

Diplomová práce se věnuje problematice a vlivu dotací na zemědělskou výrobu, 

ţivotní prostředí a myslivost v honitbě mysliveckého spolku Hůrka Holasovice. 

Teoretická část se zabývá obecně nabídkou evropských a národních dotačních 

programů, pro oblasti zemědělské výroby, ţivotního prostředí a myslivosti. Praktická 

část analyzuje čerpané dotační programy za období let 2010 aţ 2013 ve třech 

zmíněných oblastech a uplatňuje poznatky z teoretické části. Dále se věnuje kritickým 

střetům a návrhům moţného řešení. 
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Summary 

The thesis deals with the issues and the impact of subsidies on agricultural 

production, the environment and Hunting in hunting association Hurka Holasovice. The 

theoretical part deals with the general range of European and national funding programs 

for agricultural production, the environment and hunting. The practical part analyzes 

drawn subsidy programs for the period 2010 - 2013 in three sectors and apply 

knowledges of the theoretical part. It also discusses the critical conflicts and proposed 

possible solutions. 
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1 Úvod 

Vliv a problematika dotací je aktuálním tématem, s nímţ se potýkají všechny 

státní i soukromé instituce, neziskové organizace či fyzické osoby. Je velmi důleţité se 

této problematice věnovat a studovat ji. Měl by jí porozumět kaţdý, jenţ se nyní nebo 

v budoucnu chce zajímat o získání dotací. Všechny dotace jsou podmíněny určitými 

pravidly, která je nutné dodrţet, aby je bylo moţné získat.   

 Dotace je moţné čerpat z fondů Evropské unie nebo z našich národních zdrojů. 

Nabídka programů se mění prakticky kaţdý půlrok. Kdyţ je fond na daný program 

vyčerpán, ukončí se jeho činnost. Pokud byl daný program úspěšný a hojně vyuţívaný, 

můţe se s ním počítat pro další kolo vypisování. Proto je velice sloţité udělat přesný 

soupis poskytovaných dotací z Evropských fondů i národních. Dotace uvedené v této 

diplomové práci, s kterými jsem pracovala, jsou vypsány za dotační období 2007 – 

2013. Vyskytuje se zde i rok 2014 a to z toho důvodu, ţe některé dotační programy byly 

v roce 2008 ukončeny a znova vypsány pro rok 2014. V diplomové práci se snaţím 

pracovat s co nejaktuálnějšími daty a informacemi.  

 Čerpání dotací je otázkou zručnosti, snaţivosti, trpělivosti a neúnavným tlakem 

na Stání správu. Projekt musí být nejdříve zrealizován, poté je podána ţádost, která je 

následně vyhodnocena ve váš prospěch nebo neprospěch. Pokud dojde ke kladnému 

vyjádření, bude vám dotace následně proplacena.  

 Problematiku dotací vidím především v negativním dopadu na tvorbu kvalitního 

ţivotního prostředí. Dotace se vyuţívají více ve prospěch zemědělské činnosti neţ ve 

prospěch rozptýlené zeleně. Přeci nemůţe být dotována činnost, díky které ztrácí na 

populaci určitý druh zvěře. Rozsáhlé zásahy člověkem do ekosystému změnily krajinu 

natolik, ţe určité druhy zvěře se pomalu vytrácejí. Nebo můţe být neprofesionálně 

vytýčeno území, na nějţ se dotace vztahují. Dotace jsou fenoménem dnešní doby. 

Kaţdý v nich vidí pouze finanční podporu a jiţ nedomýšlí jejich působení na krajinu, 

zvěř a kulturní bohatství. Bylo by vhodné, aby všichni ţadatelé o dotace byli poučeni i o 

negativních dopadech, jenţ mohou způsobit škody na ţivotním prostředí.  
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2 Jak lze chápat pojmy dotace, zemědělská výroba, 

životní prostředí, myslivost 

Pojem dotace v dnešní době zasahuje do všech odvětví. Dotace je tedy jakousi 

formou poskytnutí daného mnoţství finančních prostředků. Můţe se tak dít ze státního 

rozpočtu nebo z územního rozpočtu či z fondů Evropské unie. Můţe, ale nemusí být 

stanovena na konkrétní účel. Dotace se obecně chápe jako veřejná podpora zejména 

investičních nákladů na určitý projekt. Obecně je program nazýván dotací, pokud 

spolufinancuje aspoň 80 % a více investičních nákladů projektu. S pojmem dotace bývá 

často významově zaměňován pojem grant. Jediným výrazným rozdílem je přesnější 

účelovost a specifikace grantu, na rozdíl od dotace. [31] 

U dotací se jedná o nenávratné financování určitého projektu, programu nebo 

činnosti, jenţ je přidělen uchazeči po splnění všech předem stanovených podmínek 

uvedených ve výběrovém řízení. Metodika vládní finanční statistiky povaţuje za 

dobrovolné buď běţné dotace, nebo kapitálové investice mezi vládními jednotkami, 

mezi nadnárodními organizacemi a vládou. Dotací je také dobrovolný transfer ve 

prospěch soukromého sektoru nebo soukromé osoby. 

Dotace mohou být poskytovány z veřejných rozpočtů např. státní rozpočet, 

rozpočtu územních samosprávných celků, ze státních fondů, ale také ze zahraničí např. 

prostřednictvím Národního fondu nebo z prostředků Evropského společenství a z 

veřejných rozpočtů cizího státu. [32] 

V příručce Ministerstva ţivotního prostředí České republiky se můţeme dočíst, 

ţe v souladu se směrnicemi Evropské unie by měly být dotace z veřejných financí 

omezovány na podporu nepodnikatelských subjektů, na vzdělávání a výzkum, jehoţ 

výsledky jsou veřejně přístupné. Rovné trţní podmínky nesmí narušovat poskytování 

podpor nebo jej destabilizovat jakýmkoli jiným způsobem otevřený evropský 

hospodářský prostor. 

Dotace jako takové mají svou velkou nevýhodu. Jedná se o dotační nejistotu. 

Dotace jsou nenárokové, proto si tedy nemůţeme být jisti jejich získáním. [33] 
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O dotacích se mluví převáţně v superlativech a pohlíţí se pouze na kladné 

stránky, jenţ nám dotace přinášení. Ale co záporné stránky dotací? Jak je na ty 

pohlíţeno? Vţdy je důleţité se zeptat, proč vlastně zadavatel s nápadem na danou dotaci 

přišel? Co tím sledoval? A jaké to má dopady na ostatní sloţky ţivotního prostředí? Na 

konečné dopady dotací a na jejich míru skutečné úspěšnosti se tak nehledí, protoţe to uţ 

je mnohem sloţitější sledovat a následně hodnotit. 

Ztotoţňuji se s touto myšlenkou: „Ve skutečnosti by ideálním řešením bylo 

úplně se odhlásit z programu evropských dotací. Nic do Bruselu neplatit, nic nepřijímat. 

Ţít za své, mít vyrovnané rozpočty, neponiţovat se před nikým a nevyvyšovat se nad 

nikoho.“ [34] 

 

Zemědělská výroba je jednou z tradičních národních odvětví hospodářství. 

Zemědělství České republiky má stoletími prověřenou tradici a kvalitu. V oblasti 

exportu se dlouhodobě udrţují především ţivá zvířata, mléko, obiloviny, slad a cukr. 

Zemědělští podnikatelé dnes hospodaří na přibliţně 54 % celkové rozlohy 

státu. Výměry orné půdy v posledních pár letech klesá, oproti tomu výměra trvalých 

travních porostů se naopak zvýšila. 

České a moravské zemědělství se vyznačuje velkým podílem pronajaté půdy aţ 

90 %. Zemědělské podniky s více neţ 50 ha obdělávané zemědělské půdy zaujímají 

92,2 % z celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy. Podíl pracovníků v 

zemědělství činí 2,9 % zaměstnanosti v hospodářství. 

Zemědělství přebírá na sebe důleţité společenské a ekologické funkce. 

Zemědělci jsou k těmto činnostem vedeni celou širokou škálou dotačních programů, ať 

jiţ národních nebo evropských. [35] 

Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ústředním orgánem státní 

správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, vodní hospodářství a pro správu lesů, 

rybářství a myslivosti. 

Ministerstvo zemědělství úzce spolupracuje se Státním zemědělským 

intervenčním fondem, který provádí zprostředkování čerpání fondů Evropské unie. 
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Úkolem ministerstva je vymezit příslušné právní předpisy s touto oblastí spjaté. 

Ministerstvo zemědělství vychází z vládní zemědělské politiky a z programového 

prohlášení vlády a dále ze Společné zemědělské politiky Evropské unie. Má za cíl 

podporu "Evropského modelu zemědělství" s hlavním důrazem na rozvoj 

multifunkčního zemědělství, zaměřeného jednak na zemědělskou produkci, na další 

environmentální sluţby a na nezemědělské činnosti. [36] 

 

„Ţivotním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou 

zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ [5]  

Takto nalezneme definici v zákoně č.17/1992 Sb. Zákon o ţivotním prostředí. 

Existují však ještě další definice. Tyto jsou jedny z nejvýznamnějších:  

1) definice od norského profesora Wika, přijatá na konferenci UNESCO v 

Paříţi v roce 1967: "Ţivotní prostředí je ta část světa, se kterou je ţivý organismus ve 

stálé interakci, to znamená, kterou pouţívá, mění a které se musí přizpůsobovat." [37] 

2) definice tbiliská, která byla přijata na konferenci v Tbilisi v roce 1979: 

"Ţivotní prostředí je systém sloţený z přírodních, umělých a sociálních sloţek 

materiálního světa, jeţ jsou, anebo mohou být s uvaţovaným organismem ve stálé 

interakci." [38] 

4) definice, jenţ je uvedená v normě ČSN EN ISO 14001: "Prostředí, ve 

kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní 

zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy." [39] 

Kontrolou ţivotního prostředí se zabývá Česká inspekce ţivotního prostředí. 

Jedná se o odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním 

zákonných norem v oblasti ţivotního prostředí. Je samostatnou organizační sloţkou, 

která je zřízena Ministerstvem ţivotního prostředí České republiky. [40] 

Ochrana přírody a krajiny představuje ochranu přírodních hodnot, rozmanitosti 

druhů a estetických kvalit přírody. Důleţitá je také šetrné vyuţívání přírodních zdrojů. 

Obecná druhová ochrana chrání všechny druhy rostlin a ţivočichů před poškozováním 

či zničením a ochrana volně ţijících ptáků a ochrana dřevin rostoucích mimo les. 
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Ochrana neţivé části přírody a krajiny je poskytnuta jeskyním, přírodním jevům na 

povrchu, které s jeskyněmi souvisejí a paleontologickým nálezům. [44] 

 

Myslivectví neboli nauka o myslivosti je souborem vědomostí, dovedností a 

zkušeností, které musí správný myslivec ovládat, aby mohl dobře provozovat 

mysliveckou činnost. Myslivec musí být mravně velmi vysoko, protoţe rozhoduje o 

ţivotě a smrti zvěře. Tím, ţe je oprávněn zvěř usmrcovat, je zároveň povinen se o ni 

v dobách nouze starat, pečovat a chránit ji. Zvěř se nechová proto, aby mohla být 

usmrcována, ale usmrcuje se proto, aby mohla být chována. [10] 

Myslivci za tisíce odpracovaných hodin, které věnují ochraně a péči o zvěř a 

ţivotnímu prostředí mají ze zákona právo zvěř myslivecky obhospodařovat. Lovem 

zvěře však nesmí být narušeny její kmenové stavy, které zajišťují řádnou reprodukci. Při 

překročení normovaných stavů dochází ke škodám v oblasti zemědělské výroby, 

ţivotního prostředí i samotné myslivosti. 

Selekce zvěře se potýká s mnoha problémy. Zejména ze strany „ochránců 

zvířat“, kteří se neztotoţňují s myšlenkou průběrného odstřelu. Ten je z hlediska chovu 

silných a zdravých zvířat nezastupitelný.  

Myslivci svou práci konají svědomitě a berou na sebe všechny náklady. 

Myslivecká činnost není nijak výrazně dotována. Dotovány jsou myslivecké zařízení. 

Myslivci se musí sami postarat o krmivo zvěři o jeho kvalitu a mnoţství. V naší honitbě 

je to přibliţně 75 q krmiva ročně. K myslivosti musí mít člověk opravdu vřelý vztah a 

musí jí doslova propadnout, aby se neohlíţel na negativa, která z této činnosti občas 

vyplývají.  
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3 Fondy Evropské unie 

Fondy Evropské unie slouţí růstu pouze členských států a jsou vyuţívány k 

podpoře hospodářské vyspělosti evropských regionů. Fondy poskytované Evropskou 

unií zahrnují velmi širokou škálu finančních nástrojů a programů technické pomoci. 

Slouţí hlavně k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti 

obyvatel a sniţování sociálních nerovností. Význam fondů pro hospodářskou 

soudrţnost je v rámci Evropské unie nezastupitelný.  

Finanční prostředky z fondů jsou rozdělovány prostřednictvím operačních 

programů, které určují zaměření finančních prostředků pro daný region či sektor např. 

zemědělská výroba, ţivotní prostředí či myslivost. 

Po schválení Národního strategického referenčního rámce a operačního 

programu Evropskou komisí dojde k zahájení čerpání prostředků z evropských fondů. 

Evropská komise průběh čerpání monitoruje, vyhodnocuje a zasílá peníze z fondů 

Evropské unie na speciální účet, které jsou zřízený pro tyto účely ve všech členských 

státech. V případě jakýchkoliv neshod či problémů můţe Evropská komise po členském 

státu vymáhat odůvodnění a ţádat nápravu pod pohrůţkou zastavení čerpání. Popřípadě 

dokonce navrácení všech neoprávněně čerpaných prostředků zpět do evropského 

rozpočtu. 

Ve všech členských státech se při řízení operačních programů i realizaci 

projektů vychází z pěti základních principů politiky:  

I. principu programování,  

II. partnerství,  

III. koncentrace,  

IV. doplňkovosti a principu monitorování, 

V. vyhodnocování. [1] 

U všech nabízených operačních programů se jedná o princip spolufinancování. 

To znamená, ţe se na vyplácení finančních prostředků podílí jak Evropská unie, tak 

Česká republika. Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. 

Zbylých 15 % jde z národních či veřejných zdrojů. [16]  
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Finanční podpora ze strukturálních fondů Evropské unie je čerpána v rámci 

několikaletých cyklů, které mají jasně definované cíle a priority. 

3.1 Dotace z Evropské unie na zemědělskou výrobu 

Zemědělství je důleţitou součástí ţivotního prostředí nejen České republiky, 

ale také Evropské unie. Zemědělská výroba byla od počátku Evropského hospodářského 

společenství jednou z vlajkových lodí evropské spolupráce. Vstup České republiky do 

Evropské unie měl pro české zemědělce nespočet výhod, zejména zvýšení příjmů a 

ţivotní úrovně, vyšší výkupní ceny a rozšíření o moţnost exportu. Vstupem do 

Evropské unie se český zemědělský sektor stal také přímým konkurentem dalších 26 

členských států. [9] 

„Farming has contributed over the centuries to creating and maintaining a 

unique countryside. Agricultural land management has been a positive force for the 

development of the rich variety of landscapes and habitats, including a mosaic of 

woodlands, wetlands, and extensive tracts of an open countryside. But inappropriate 

agricultural practices and land use can also have an adverse impact on natural 

resources, like pollution of soil, water and air, fragmentation of habitats and loss of 

wildlife.“ [2] 

Dotace můţe získat fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 

zemědělskou činnost pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost a obhospodařuje 

evidovanou zemědělskou půdu. 

Dotační zdroje lze rozdělit do dvou základních skupin, a to podle zdroje 

finančních prostředků. Po vstupu České republiky do Evropské unie jsou zemědělcům 

nabízeny dotační programy tzv. kofinancované. To znamená, ţe dotace jsou částečně 

hrazeny z fondu Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu České republiky. Dále 

jsou zde národní dotační programy, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. [18] 

Ţádost o dotace se nemůţe předkládat kdykoliv, ale pouze v časově omezeném 

termínu, který je nazýván jako výzva. Délka výzvy je většinou od dvou do šesti měsíců 

a pouze v tomto časovém rozmezí lze projekty předkládat. 
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3.1.1 Dotace pro fyzické a právnické osoby v oblasti zemědělské výroby 

Dotace týkající se zemědělské výroby poskytuje jako sprostředkovatel Státní 

zemědělský intervenční fond (SZIF). Ten nabízí ţadatelům moţnost čerpání dotací 

částečně z Evropské unie a částečně národní. Tyto dotace jsou nazývány jako Přímé 

platby. 

Mezi přímé platby tedy patří: 

 jednotná platba na plochu, 

 oddělená platba za rajčata, 

 oddělená platba za cukr, 

 zvláštní podpora na krávy chované v systému s trţní produkcí 

mléka, 

 zvláštní podpora na tele masného typu, 

 zvláštní podpora na chmel, 

 zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních 

porostech, 

 zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu. [3] 

Dalším dotačním programem, který je nabízen, je Operační program Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství. Tento operační program má za cíl zajistit trvale 

udrţitelný rozvoj venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 

produktů. Navíc je zde zahrnuta také podpora vodního i lesního hospodářství. Program 

je spolufinancován zčásti Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. 

Jedná se zejména o posilování konkurenceschopnosti resortu zemědělství. Dále 

se zaměřuje na zavádění nových úsporných technologií především šetrných k ţivotnímu 

prostředí, na vyšší úroveň welfare, na zlepšování kvality poskytovaných produktů, 

zlepšení nynější situace v lesním a vodním hospodářství, včetně ochrany před 

povodněmi a odstraňování následků přírodních katastrof. Při realizaci všech opatření je 

kladen důraz především na ochranu a zlepšení kvality ţivotního prostředí. [4] 

V tomto operačním programu Rozvoj venkova OSA 2 Zlepšování životního 

prostředí a krajiny, operační program Agroenvironmentální opatření nalezneme další 

moţnosti dotačního financování v oblasti zemědělské výroby. 
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Patří zde tyto podopatření : 

I. Postupy šetrné k ţivotnímu prostředí 

- Ekologické zemědělství 

- Integrovaná produkce 

II. Ošetřování travních porostů 

III. Péče o krajinu 

- Zatravňování orné půdy 

- Pěstování meziplodin 

- Biopásy [13] 

Státní zemědělský intervenční fond nabízí dotace také v oblasti rybářství. 

Operační program Rybářství je programový dokument, na základě něhoţ je čerpána 

finanční podpora pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu.  

Cílem je posílení konkurenceschopnosti, udrţení stávající produkce ryb a 

zachování současné úrovně zaměstnanosti v odvětví rybářství. 

Operační program Rybářství počítá s rozsáhlou finanční kompenzací rybářům, 

kteří budou na rybnících hospodařit velmi šetrným způsobem, který bude vyhovující 

poţadavkům ochrany přírody. Dotace budou směrovat i do zarybňování vodních toků 

úhořem. Podporováno bude také ověřování výsledků aplikovaného rybářského výzkumu 

v praxi a zavádění nových technologií do rybářských podniků. [41] 

 

Prioritní OSA 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a 

jejich uvádění na trh 

Cílem OSY 2 je udrţení roční produkce sladkovodních ryb na úrovni 20 000 

tun ročně do roku 2015, zlepšení kvality vodního prostředí v rybnících do roku 2015, 

zajistit modernizaci zpracovatelských kapacit výroben a zlepšení pracovních podmínek. 

Projekty v rámci prioritní OSY2: 

 produktivní investice do akvakultury, 

 ochrana vodního prostředí, 

 opatření v oblasti zdraví zvířat, 

 investice do zpracování a uvádění na trh. [42] 
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Prioritní OSA 3 Opatření společného zájmu 

Cílem OSY 3 je zvýšení spotřeby sladkovodních ryb v České republice, v 

souladu s platnou legislativou Evropské unie realizovat alespoň 5 projektů na zarybnění, 

zveřejnění výsledků testování inovačních technologií za účelem vyuţití nových 

vědeckých poznatků v akvakultuře.  

Projekty v rámci prioritní OSY 3: 

 společné činnosti, 

 opatření na ochranu a rozvoj vodních ţivočichů a rostlin,  

 podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, 

 pilotní projekty. [43] 

 

Program rozvoj venkova – záměr Výstavba a modernizace bioplynové stanice 

Dalším nabízeným programem v rámci přidruţené zemědělské výroby je 

Program rozvoje venkova – opatření OSY 31.1 Diverzifikace činností nezemědělské 

povahy záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice. 

Bioplynové stanice produkují získanou energie z biomasy. Tento proces 

nepřispívá ke globálním změnám klimatu. Při spalování biomasy se uvolňuje pouze 

oxid uhličitý. Spalování bioplynu sniţuje skleníkový efekt. 

Mezi mokrou biomasu patří hnůj, kejda a další zemědělské a potravinářské 

odpady, dále vytříděný komunální bioodpad, případně některé plodiny jako kukuřice. 

Vše lze velmi dobře vyuţít v bioplynových stanicích. 

V zemědělství se v největší míře pouţívá právě kejda, coţ jsou tekuté a pevné 

výkaly hospodářských zvířat smísené s vodou. Popřípadě se vyuţívá ještě slamnatý 

hnůj. V menší míře je pak zpracována sláma, tráva, stonky kukuřice a bramborová nať. 

Bioplynový potenciál v hnoji závisí na sloţení a strávení potravy a obsahu mnoţství 

sušiny. V současnosti se v zemědělských bioplynových stanicích stále více prosazuje 

zpracování zelených rostlin jako je kukuřice. [59] 

Výkupní cena elektrické energie je ze standardních 1,345 Kč/kWh navýšena u 

bioplynových stanic na 4,12 Kč/kWh. Kaţdý hektar kukuřice je ročně dotován přímou 
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platbou 4 686,50 Kč/ha. Na výstavbu bioplynové stanice přispěje Ministerstvo 

zemědělství dalšími aţ 14,7 milionů Kč. Pokud se rozpočítá investiční dotace na 15 let, 

činí kaţdoroční dotace u bioplynových stanic 61 614 Kč/ha. [61] 

3.2 Dotace z Evropské unie na životní prostředí 

Zdraví člověka je výrazně ovlivňováno kvalitou ţivotního prostředí. 

Nejvýznamnějšími zdravotními důsledky znečištění ţivotního prostředí jsou dýchací a 

gastrointestinální onemocnění, různé alergie, kardiovaskulární a metabolická 

onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, ale také nebezpečná nádorová 

onemocnění. Pomocí cílených opatření je moţné působící rizika sniţovat, tedy zmírnit 

či dokonce vyloučit zdravotní dopady. [6] 

Výčet fondů a programů Evropské unie na podporu kvality ţivotního prostředí, 

ze kterých je moţné čerpat finanční podporu pro danou oblast: 

I. Finanční mechanismy EHP a Norska - vstup do Evropské unie zapříčinil přístup 

k čerpání prostředků Finančního mechanismu Evropského hospodářského 

prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu.  

II. Program Phare - cílem je posílení veřejné správy a veřejných institucí, podpora 

sbliţování legislativy s rozsáhlou legislativou Evropské unie, podpora 

ekonomické a sociální soudrţnosti.  

III. Program TransitionFacility - navazující na program Phare, určený pro nové 

členské země, jejichţ administrativní a institucionální kapacita není dostatečná 

ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi.  

IV. Revolvingový fond Ministerstva ţivotního prostředí - poskytuje finanční pomoc 

formou půjčky nebo grantu (jedná se o nevratné podpory).  

V. LIFE/LIFE+ - jedná se o komunitární program LIFE+, který je finančním 

nástrojem úzce zaměřeným na ţivotní prostředí. Můţeme jej rozdělit do tří 

pilířů: LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost LIFE+ Politika a správa v oblasti 

ţivotního prostředí LIFE+ Informace a komunikace. 

VI. Program švýcarsko-české spolupráce - Program má za cíl sníţit hospodářské a 

sociální rozdíly mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi Evropské unie. 

VII. Operační program ţivotní prostředí - přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, půdy 

i vody, podporuje péči o krajinu a vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, řeší 
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problematiku odpadů a průmyslového znečištění a budování infrastruktury pro 

environmentální osvětu. Vytváří moţnosti projektů, které mohou být 

spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudrţnosti.  

VIII. Fond soudrţnosti- poskytuje finanční prostředky na velké investiční projekty v 

oblastech ţivotního prostředí a dopravy v členských zemích Evropské unie. 

Podmínkou je, ţe jejich HDP (HNP) v přepočtu na obyvatele je niţší, neţ 90 % 

průměru Evropské unie. Míra finanční pomoci tvoří aţ 85 % veřejných nebo 

ekvivalentních výdajů. [21] 

3.2.1 Dotace pro fyzické a právnické osoby v oblasti životního prostředí 

V této oblasti je moţné čerpat z Operačního programu ţivotní prostředí, který 

je druhým největším českým operačním programem. Cílem tohoto operačního 

programu je především ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí v České 

republice. [7] 

Operační program ţivotního prostředí má 7 prioritních os a kaţdá osa se věnuje 

své určité oblasti v ţivotním prostředí.  

 

Prioritní OSA 1 Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika 

povodní 

Podporované oblasti: 

 sníţení znečištění vod, 

 zlepšení jakosti pitné vody, 

 omezování rizika povodní. 
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Prioritní osa 2 Dotace pro zlepšování kvality ovzduší 

Podporované oblasti: 

 zlepšení kvality ovzduší, 

 omezování emisí. 

 

Prioritní osa 3 Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie 

Podporované oblasti: 

 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

vyuţívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a 

kombinované výroby tepla a elektřiny, 

 realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. 

 

Prioritní osa 4 Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých 

ekologických zátěží 

Podporované oblasti: 

 zkvalitnění nakládání s odpady, 

 odstraňování starých ekologických zátěţí. 

 

Prioritní osa 5 Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních 

rizik 

Podporované oblasti: 

 omezování průmyslového znečištění. 

 

Prioritní osa 6 Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny 

Podporované oblasti: 

 implementace a péče o území soustavy Natura 2000, 

 podpora biodiverzity, 

 obnova krajinných struktur, 
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 optimalizace vodního reţimu krajiny, 

 podpora regenerace urbanizované krajiny, 

 prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 

činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 

podzemních vod. 

 

Prioritní osa 7 Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Podporované oblasti: 

 rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. [7] 

 

Ministerstvo ţivotního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu 

ţivotního prostředí České republiky výzvy LVIII., LIX. a LX. Poskytování finančních 

prostředků pro projekty z operačního programu Ţivotní prostředí můţe být 

spolufinancováno ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky, státního 

rozpočtu České republiky a Evropského fondu pro regionální rozvoj či Fondu 

soudrţnosti. Aktuálně je moţné ţádat o finanční prostředky v následujících oblastech 

podpory. 

 

Podpora v rámci výzvy LVIII: 

 omezování emisí, 

 omezování rizika povodní, 

 zlepšení systému povodňové sluţby a preventivní protipovodňové ochrany, 

 implementace a péče o území soustavy Natura 2000, 

 zkvalitnění nakládaní s odpady, 

 odstraňování starých ekologických zátěţí, 

 podpora biodiverzity, 

 obnova krajinných struktur, 

 podpora regenerace urbanizované krajiny, 

 optimalizace vodního reţimu krajiny, 
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 prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 

činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 

podzemních vod. 

 

Podpora v rámci výzvy LIX. v následujících oblastech: 

 zlepšení kvality ovzduší, 

- sníţení příspěvku k imisní zátěţi obyvatel omezením emisí z 

energetických systémů včetně CZT, 

- sníţení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT, 

- sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů. 

 

Podpora v rámci výzvy LX. v následujících oblastech: 

 realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 

- vyuţívání odpadního tepla, 

- realizace úspor energie, 

 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

vyuţívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 

elektřiny 

- výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla vyuţívajících OZE. [8] 

 

Všechny aktuální informace o operačním programu, podmínkách poskytnutí 

podpory a vyhlášených výzvách naleznete na www.opzp.cz. U kaţdé aktuální výzvy je 

moţnost stáhnutí předepsané ţádosti. Je nutné si aktuálnost výzvy hlídat, protoţe kaţdá 

výzva je časově omezena. Ke kaţdé výzvě je napsaný stručný, avšak velmi výstiţný 

popis. Je zde uvedeno, pro jaké časové období je výzva platná, kdo si můţe o dotaci 

poţádat, čeho se dotace týká, kým a do jaké výše je dotace hrazena a samozřejmě jak 

postupovat při získání dotace. 
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3.3 Dotace z Evropské unie na myslivost a lesnictví 

„Vzhledem k ţivotním nárokům zvěře neznajících hranic a odpovědnosti 

společnosti za uchování přírodního bohatství, za které je zvěř povaţována, je nezbytná 

koordinace myslivosti v mezinárodním a mezikontinentálním měřítku. Česká republika 

má navázánu spolupráci v myslivosti jak na úrovni bilaterálních vztahů, tak na úrovni 

multilaterárních vztahů. Cílem myslivosti je i nadále prohlubovat mezinárodní 

spolupráce jak zájmových organizací, tak vědeckých institucí. Aktivně se podílet na 

řešení problémů v péči o zvěř a její prostředí.“ [11] 

V loňském roce 2013 mohli vlastníci lesů, fyzické i právnické osoby zabývající 

se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uţivatelé honiteb, jejichţ majetek 

byl poškozen povodněmi, zcela výjimečně poţádat o čerpání dotace na zmírnění 

způsobených škod. [12] 

Myslivost jako takovou Evropská unie nedotuje. Dotuje pouze činnosti úzce či 

vzdáleně související s myslivostí.  

Jednou z těch oblastí spojenou s myslivostí je operační program Rozvoj 

venkova OSA 2 Lesnicko-environmentální platby, jejichţ cílová opatření jsou:  

 zvýšení environmentální hodnoty lesů, 

 trvale udrţitelné vyuţití lesní půdy, 

 zlepšení ţivotního prostředí a krajiny, 

- zlepšování druhové skladby lesních porostů. 

Cílem je posílením zastoupení dřevin, které mají větší obranyschopnost proti 

škodlivým činitelům a mají melioračními účinky na půdu. Pomocí pěstování porostů 

odpovídajících druhové a prostorové skladbě, zajistit udrţení a následný rozvoj 

biodiverzity v lesních porostech. [15] 

Dalším úzce souvisejícím je operační program Rozvoj venkova OSA 2 

Zalesňování zemědělské půdy. Zalesňování zemědělských pozemků je velmi důleţité 

v ohledu na vyuţití půdy a ochranu ţivotního prostředí. Lesní porosty jsou důleţitým 

zdrojem obnovitelné suroviny a zároveň krajinotvorným prvkem, který má vliv na 

vodní reţim a na ochranu půdy. 
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Cíle opatření: 

 rozšíření lesních porostů na zemědělské půdě, 

 zkvalitňování ţivotního prostředí a krajiny, 

 vyuţití trvale udrţitelné zemědělské a lesní půdy. 

Dotace jsou poskytovány na zaloţení lesního porostu, na péči o lesní porost a 

na náhradu za ukončení zemědělské výroby. [60] 

Česká republika je v získávání peněz z evropských fondů za léta 2007 – 2013 

úplně nejhorší v rámci celé Evropské unie. Jen za loňský rok 2013 totiţ náš stát 

neodčerpal deset miliard korun z Evropského fondu. V rámci pak celé unie nebylo 

dočerpáno celkem 16 miliard korun, takţe Česká republika tvoří větší část této ztráty. 

Přitom největší problémy má resort ţivotního prostředí. 

Ne jinak tomu bude i v letošním roce 2014.  Riziko nedočerpání představuje 

operační program Ţivotní prostředí, kde se mluví aţ o nedočerpání 13 miliard korun.  

K tomuto nedočerpání vede především špatné finanční plánování. Nynějším cílem vlády 

České republiky je, aby částka byla na konci roku 2014 co nejniţší. [17] 
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4 Dotace České republiky 

Z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím mnoha určitých 

programů celou řadu potřebných aktivit. Pomocí dotačních programů stát přispívá k 

udrţování výrobního potenciálu zemědělství a tak udrţuje jeho podíl na rozvoji 

venkova. 

V současné době se klade velký důraz na prvky agroenvironmentálního 

charakteru, mezi které patří biologická a fyzikální ochrana, budování kapkové závlahy v 

ovocných sadech, vinicích, chmelnicích a v ovocných školkách. Dále se dotují 

programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin nebo programy 

zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. Zde se jedná o 

Nákazový fond. Ale také se jedná o programy, jejichţ výsledky a zisk nelze přímo 

kvantifikovat, mezi takové patří zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 

hospodářských zvířat. [25] 

Pokud nelze projekt ţivotního prostředí podpořit z peněz Evropské unie, pak je 

moţno obrátit se na Státní fond ţivotního prostředí České republiky, který poskytuje 

dotace z národních zdrojů. Finanční podporu poskytuje ţadatelům na základě Směrnice 

Ministerstva ţivotního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze 

Státního fondu ţivotního prostředí České republiky. Podpora můţe být poskytována 

několika způsoby např. formou dotace nebo půjčky, anebo formou kombinace půjčky a 

dotace. 

Formu a zaměření podpory stanoví Ministerstvo ţivotního prostředí na základě 

přílohy Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků 

ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky. [26] 

Finanční podpora hospodaření v lesích je poskytována v souladu s příslušnými 

ustanoveními lesního zákona a pravidla pro její poskytování jsou kaţdoročně přiloţeny 

k zákonu o státním rozpočtu. Podpora hospodaření v lesích ze státního rozpočtu 

zahrnuje také finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a 

příspěvky na chov a výcvik národních loveckých plemen psů a loveckých dravců, které 

jsou poskytovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o myslivosti. [27] 
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4.1 Národní dotace na zemědělskou výrobu  

Zásady, které stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství jsou vydávány Ministerstvem zemědělství na 

příslušný kalendářní rok a jsou v návaznosti na schválený rozpočet. [24] 

4.1.1 Dotace pro fyzické a právnické osoby v oblasti zemědělské výroby 

Výčet dotačních programů ze Zásad poskytování dotací na základě § 2 a § 2d 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů: 

 podpora včelařství, 

 podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích 

a ve školkách, 

 podpora restrukturalizace ovocných sadů, 

 udrţování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 

zvířat, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 

 nákazový fond, 

 národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu, 

 podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeţe, 

 poradenství a vzdělávání, 

 školní závody, 

 podpora poradenství v zemědělství, 

 podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a 

výstavách v zahraničí, 

 podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství, 

 podpora evropské integrace nevládních organizací, 

 podpora technologických platforem v působnosti rezortu Ministerstva 

zemědělství, 

 podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 

potravinářského průmyslu, 

 podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. 
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. je jedním z hlavních pilířů 

dotační politiky Ministerstva zemědělství. Jde o jeden z nejefektivnějších nástrojů 

českého zemědělství, který působí v rámci národní pomoci. 

Společnost dokazuje, ţe lze s nízkými finančními náklady zajišťovat národní 

programy finančními podpory, které přinášejí okamţitý efekt u podnikatelů v 

zemědělství. [29]  

V současnosti nabízí Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podpůrné 

programy Zemědělec a Podpora pojištění. 

 

Program Zemědělec  

V únoru 2014 zahájil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond příjem 

ţádostí o poskytnutí finanční podpory v rámci programu Zemědělec.  

Cílem tohoto programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských 

subjektů. Ţadatel je zavázán investovat zejména do strojního zařízení, vybavení či 

technologických celků, přičemţ tato investice musí slouţit, ke sníţení výrobních 

nákladů, modernizaci a zlepšení jakosti produktu. 

Do programu Zemědělec se mohou přihlásit ţadatelé, kteří jsou zemědělskými 

podnikateli a zároveň jsou zemědělskými prvovýrobci. [23] 

 

Program Podpora pojištění  

Účel je zpřístupnit pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců, a tím 

dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. 

Jedná se tedy o částečnou kompenzaci pojistného, které je vynaloţeno na zemědělské 

pojištění. Pojištění se týká plodin a hospodářských zvířat.  

Podprogramem je Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním 

plodin a Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských 

zvířat. Podpora bude poskytnuta pěstiteli či chovateli, který splňuje všechny podmínky 

pro poskytnutí finanční podpory pojištění. [28] 



Bc. Hana Říčná: Vliv a problematika dotací v oblasti zemědělské výroby, 

ţivotního prostředí a myslivosti 

2014                                                                                                                    21 

4.2 Národní dotace na životní prostředí 

Státní fond ţivotního prostředí České republiky je poskytovatelem dotací z 

národních zdrojů na projekty, které nelze podpořit z finančních prostředků Evropské 

unie v rámci Operačního programu ţivotní prostředí. V rámci národních programů se 

poskytuje finanční podpora ţadatelům na základě Směrnice Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního 

prostředí České republiky, která vstoupila v platnost 1. května 2010. Tato finanční 

podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinovanou a to dotace 

a půjčka. 

Forma a zaměření podpory se stanoví pomocí tzv. příloh. Přílohy Směrnice 

Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

ţivotního prostředí jsou nedílnou součástí směrnice. [19] 

Z národních zdrojů Ministerstva ţivotního prostředí je moţné čerpat podporu z 

Programu péče o krajinu. Jedná se o opatření zaměřená na ochranu krajiny proti erozi, 

podporu druhové rozmanitosti, udrţení kulturního stavu krajiny, péče o zvláště 

chráněná území a ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů v 

předmětných územích. [45] 

4.2.1 Dotace pro fyzické a právnické osoby v oblasti životního prostředí 

Stejně jako u dotací z fondu Evropské unie jsou v České republice dotace 

vypisovány postupně a ţadatel můţe sledovat jejich vypisování na webu www.sfzp.cz 

nebo www.eagri.cz. Po vyvěšení oznámení o poskytování aktuální výzvy pro určitou 

dotaci, můţe ţadatel ihned reagovat a zaslat téměř okamţitě formulář s ţádostí. 

V roce 2013 bylo moţné ţádat o finanční podporu v následujících oblastech: 

 dotační programy Ministerstva ţivotního prostředí na pomoc po povodních 

2013, 

 Program ochrany ozonové vrstvy Země, 

 Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich 

ochranných pásmech a významných krajinných prvcích, 

 Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, 
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 Program podpory obcí leţících v regionech národních parků, 

 Program podpory zajištění monitoringu vod, 

 Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů Evropské unie, 

 Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich 

genových zdrojů, 

 Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha České republiky - péče 

o zeleň a ţivotní prostředí. [19] 

Do konce března 2014, je vyvěšená výzva pro podání ţádostí o dotaci v 

Programu podpory obcí leţících v regionech národních parků. Dále Ministerstvo 

ţivotního prostředí České republiky a Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky vyhlásili výzvu pro podání ţádostí do poloviny března 2014 do Programu 

péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného 

prostředí a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohroţené a handicapované ţivočichy. 

Aktuální znění nalezneme ve Směrnici MŢP č. 6/2012 pro poskytování finančních 

prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012 – 2014.  

Z národních finančních zdrojů Ministerstva ţivotního prostředí je moţné stejně 

jako v minulých letech čerpat podporu z Programu péče o krajinu, která má v sobě 

zahrnuté opatření zaměřená na ochranu krajiny proti erozi, podporu druhové 

rozmanitosti, udrţení kulturního stavu krajiny, péče o zvláště chráněná území a ptačí 

oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů v předmětných územích. [20] 

Podmínky pro poskytování podpory jsou stanoveny ve Směrnici Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 6/2010 pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

ţivotního prostředí České republiky. 

4.3 Národní dotace na myslivost 

V tomto roce 2014 je místem pro podání ţádosti o příspěvek na vybrané 

myslivecké činnosti Ministerstvo zemědělství -  agentura pro zemědělství a venkov.  

Myslivci, jenţ jsou zodpovědní za hospodaření v krajině, by neměli zůstávat 

stranou a měli by mít snahu při nacházení cest, jak účelně, efektivně a co nejvíce 

nabízené finanční prostředky vyuţít k prospěchu a zkvalitňování celé krajiny a tím i 

zvěře a myslivosti. 
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4.3.1 Dotace pro myslivecká sdružení 

Dotacemi pro mysliveckou činnost se zabývá Nařízení vlády ze dne 19. února 

2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření 

v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, konkrétně část třetí Finanční příspěvky na 

vybrané myslivecké činnosti. 

4.3.1.1 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb: 

Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře 

Předmětem finančního příspěvku jsou: 

 zaloţení nebo údrţba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř o 

maximální výměře 1 ha, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících 

podmínky zákona o myslivosti, 

 zřizování napajedel pro zvěř, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních 

odchytových zařízení na prasata divoká, 

 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní 

ptáky, kteří jsou zvěří, 

 

Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního 

Předmětem finančního příspěvku jsou: 

 vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohroţených druhů zvěře, 

kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich 

přirozeného výskytu, 

 vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách 

jeho přirozeného výskytu, 

 pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro 

koroptve polní. 
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Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy 

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin 

Předmětem finančního příspěvku jsou: 

 výroba a instalace hnízdních podloţek nebo budek pro dravce, 

 výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské 

půdě. 

 

Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v 

chovech zvěře 

Předmětem finančního příspěvku jsou: 

 nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, 

 laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v 

chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických 

vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou. 

4.3.1.2 Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých 

dravců: 

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů 

Finanční příspěvek lze poskytnout vlastníkovi loveckého plemene psa. 

Předpokladem získání příspěvku je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen 

psů český teriér nebo český fousek. 

 

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců 

Finanční příspěvek lze poskytnout vlastníku loveckého dravce, který je 

vyvedený z umělého chovu. Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik je 

úspěšný odchov loveckého dravce, který je vyveden z umělého chovu. Jedná se o 

jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního. [30] 
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5 Charakteristika lokality honitby Mysliveckého 

sdružení Hůrka Holasovice 

Honitba se rozkládá na katastrálních územích Neplachovice, Holasovice, 

Loděnice, Štemplovec, Kamenec a Tábor v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. 

Výměra honitby činí 2 016 ha. Terén se skládá převáţně z orné a obhospodařované 

půdy. Převaţujícím půdním druhem jsou zde střední půdy: hlinité, písčitohlinité 

s malým rizikem půdního škraloupu. Jedná se o řepařsko-obilnářskou oblast. Hlavním 

tokem je řeka Opava, která náleţí povodí řeky Odry. Heraltický potok protéká 

Štemplovcem a Neplachovicemi a vlévá se do Opavy. Honitba má z větší části rovinný 

charakter s velkými pozemky. Převládá výskyt srnčí a černé zvěře, zajíci jsou jen 

sporadicky. Baţanti a koroptve se zde jiţ téměř nevykytují. [52] 

Podnebí území honitby je dáno zeměpisnou polohou. Část území je otevřena 

baltickému klimatu, do něhoţ posléze proniká vliv podnebí kontinentálního klimatu. 

Počasí se zde vyznačuje především mírnějším létem, teplejším podzimem a 

dostatečnými sráţkami. Území honitby se nachází v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku 

na severozápadě od města Opavy. V celém okrese je 140 – 160 sráţkových dní v roce a 

průměrná roční teplota zde je 7° aţ 8° C. [62] 

 

Obrázek 5.1: Hranice honitby MS Hůrka Holasovice [66] 
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Státní správa v roce 2003 znova uznala honitby České republiky dle Zákona č. 

449/2001 o myslivosti a určila normované kmenové stavy. Tyto NKS u drobné zvěře 

absolutně neodpovídají skutečnosti. Kaţdá honitba má jakostní třídu pro danou zvěř. U 

nás se bonita honitby z pohledu jakostních tříd výrazně změnila. Z oblasti, která byla 

velice vhodná pro chov drobné zvěře zaječí, baţantí a koroptví, se dneska vlivem 

rozloţení komodit a velikosti osevních ploch těch komodit, jako např. kukuřice a řepka, 

stala honitba naprosto nevhodnou pro chov drobné zvěře. Jakákoliv snaha o změnu 

tohoto stavu je nereálná, pokud se nezmění biotop honitby. 

Kmenové stavy zvěře dle Zákona č. 449/2001 o myslivosti pro naši honitbu: 

 zvěř srnčí 86 NKS, 

 drobná zvěř zaječí 220 NKS, 

 drobná zvěř baţantí 171 NKS. 

Aktuální sčítání zvěře březen 2014: 

 zvěř srnčí 90 ks, 

 drobná zvěř zaječí 50 ks, 

 drobná zvěř baţantí 2 ks. 

Spatřeno bylo také v celé honitbě jedno hejnko koroptví cca 6 ks. Po sklizni 

energetických komodit se z krajiny stává akorát „kulturní step“, kde drobná zvěř nemá 

kde přeţívat. Nemá se kde schovat, nemá podmínky pro ţivot. 

 

Jediná zvěř srnčí odpovídá NKS v honitbě. Ale je nutné poznamenat, ţe zvýšení 

rozlohy kukuřice a zvýšení osevních ploch řepky nemá dobrý vliv ani na stavy srnčí 

zvěře.  I kdyţ jsou zachovány kmenové stavy, tak se mění kondice zvěře. Chovné kusy 

ztrácí tělesnou hmotnost. A je jen otázka času, zda se neukáţe, ţe srnčí zvěře bude 

ubývat. Co se týká drobné zvěře, je reálný stav naprosto neuspokojivý. Státní správa 

tyto naprosto neodpovídající normované stavy nechce změnit. Stále se počítá s tímto 

neúměrně vysokým kmenovým stavem, který naše honitba nemá šanci zachovat.  

Obhospodařování honitby na 2 016 ha polních ploch je náročnou činností, 

zejména kdyţ na této rozloze chybí rozptýlená zeleň. Všechna myslivecká zařízení musí 

být neustále v dobrém a pouţitelném stavu. Takţe opravy, renovace či stavba nového 

zařízení je setrvalou činností myslivců.  
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V honitbě jsou tato myslivecká zařízení slouţící ke krmení a napájení zvěře: 

 19 srnčích krmelců 

 8 zaječích krmelečků 

 1 velké krmeliště 

 1 sklad krmiva 

 6 umělých napajedel 

 

Zařízení slouţící k obhospodařování zvěře:  

 12 kazatelen 

 7 otevřených posedů 

 18 jednoduchých sedaček 

 4 mobilní posedy 

 6 umělých nor 

 

 

Obrázek 5.2: Mapa rozmístění mysliveckých zařízení v honitbě [66] 
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Krmení zvěře opatřují myslivci sami na vlastní náklady. MS Hůrka má stále 

velkou výhodu a to je spolupráci se ZD Hraničář. Veškeré krmivo je moţné u ZD 

Hraničář nakoupit. Výjimkou jsou krmiva, jenţ mají v sobě medikamenty či krmiva 

určená přímo pro chov zvěře se zaměřením na kvalitu paroţí. Průměrná roční spotřeba 

krmiva činí 60 q jadrného krmiva, 10 q sena a 5 q krmné řepy.  

Vzhledem k nejnovějším poznatkům výzkumu je nejlepší, kdyţ zvěř dostane 

krmivo v období od září do dubna následujícího roku stejného sloţení a v mnoţství  

„ad libitum“. Jde o zachování konzistentní bachorové mikroflóry. Jakékoliv změny 

v období nouze v nabídce potravy, nutí zaţívací trakt měnit bachorovou mikroflóru. Je 

to obrovská zátěţ pro trávící systém. 

Pozorováním honitby v letech 2010 – 2013 se výrazně změnilo mnoţství 

zpěvného ptactva. Citelný úbytek. V polních kulturách lze pozorovat úbytek káně lesní, 

ale naopak přibylo motáků pochopů a pilichů. Takové mnoţství dravých ptáků 

umocňuje negativní vliv na drobnou zvěř. 
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6 Konkrétní čerpání dotací v dané oblasti 

Tato kapitola se věnuje přesnému výčtu čerpání dotací z Evropské unie či 

dotací národních. Jsou zde uvedeny všechny sledované subjekty a u všech je uvedeno 

z jakého fondu se dotace čerpaly, v kterých letech a na co byli pouţity.  

6.1 Dotace na zemědělskou výrobu ZD Hraničář Loděnice 

ZD Hraničář má ekonomický celek o výměře 3 534 ha zemědělské půdy, z 

toho 3 288 ha půdy orné. Aktuálně ZD hospodáři na výměře 2794 ha v řepařské výrobní 

oblasti. Činnost druţstva je z 70 % zaměřena na zemědělskou výrobu, tj. rostlinnou a 

ţivočišnou, 15 % tvoří výroba pomocná a přidruţená, zejména kovovýroba a ţárové 

zinkování. Další činnost je zaměřená na produkci energie z obnovitelných zdrojů 

bioplynové stanice. [46] 

 

 

Obrázek 6.1: Mapa obhospodařovaných pozemků na katastrech honitby 

 

Pozemky ZD Hraničář tvoří přibliţně 80 % honitby. Výčet všech dotací 

čerpaných ZD Hraničář Loděnice nalezneme v tabulce č. 6.1. Dotace jsou řazeny podle 

oblasti, ve které byly vyuţity. U kaţdé dotace je také uveden rok či léta čerpání. 
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Tabulka 6.1: Výčet dotací ZD Hraničář 

 

Součástí osevních plánů jsou meziplodiny hořčice a svazenka, které jsou 

pěstovány na přibliţně 260 ha. Svazenka, kdyţ se nechala na ploše do podzimu, byla 

výborným krytem pro baţantí zvěř. 

Do roku 2012 byly součástí i biopásy. Jednalo se o přibliţně 5 ha. ZD Hraničář 

odůvodnilo jejich zrušení tím, ţe s nimi měli spoustu problémů. Můţeme se domnívat, 

ţe po předloţení určitých zákonných pravidel biopásů a nutnosti je dodrţovat, se tím 

zemědělci nadále nechtěli zabývat.  

Od roku 2011 vzrostly osevní plochy kukuřice a řepky na úkor jiných plodin. 

Úplně se přestalo s výsevem máku a čiroku. Mák byl z osevního plánu vyřazen, protoţe 

nebyl výnosově ani cenově přínosný. Čirok byl shledán, jako vysoce erozní rostlina a 

byl vyřazen. Obě plodiny tím zároveň uvolnili plochu pro pěstování kukuřice. Je 

důleţité poznamenat, ţe i kukuřice je vysoce erozní plodina a snad ještě více neţ 

pěstovaný čirok. Kukuřice zabírá 1/5 osevních ploch ZD Hraničář. 
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Tabulka 6.2: Osevní plán 2010 – 2013 

 

Bioplynová stanice je v provozu od roku 2011, tedy z tabulky č. 6.2 je patrný 

nárůst ploch, na nichţ jsou pěstovány energetické komodity.  Převáţně se jedná o 

kukuřici, která je hlavním „palivem“ bioplynové stanice. Část vyrobené elektřiny se 

spotřebuje pro vlastní provoz a vytápění prostor ZD Hraničář, zbytek se dodává do sítě. 

Od roku 2010 vzrostla osevní plocha kukuřice o 134 ha. V roce 2013 bylo vyseto 590 

ha kukuřice, coţ je srovnatelné s výsevem pšenice, ječmene či cukrovou řepou téhoţ 

roku. Výsevní plocha řepky olejné od roku 2010 vzrostla o 55 ha.  

Osevní plán cukrové řepy je po celou dobu od 2010 do 2013 téměř bez změny. 

ZD Hraničář na výsev této plodiny dostává dotace na cukr. Cukrová řepa se odváţí ke 

zpracování do nedalekého cukrovaru.  

Vojtěška je pěstována na ploše do 200 ha. Z celkového mnoţství osevních 

ploch, je to úplné minimum. Kdyby však došlo k většímu rozptýlení vojtěšky v honitbě, 

jistě by to přispělo ke zlepšení potravní nabídky zajícům v celé honitbě. 

Ječmen je pěstovaný z větší části na průmyslové zpracování sladu a odváţí se 

do pivovaru v obci Nošovice, jehoţ vlastník je Plzeňský Prazdroj a.s. Z menší části 

druhotné kvality se stává krmivo pro ţivočišnou výrobu.  

Pšenice prvořadé kvality je odváţena do Mlýnu Herber na Palhaneci. Jedná se 

o potravinářskou pšenici.  Pšenice druhotné kvality je opět pouţívána ke zkrmování 

v ţivočišné výrobě. Pšenice je velmi náročná na obsah ţivin v půdě. 

ZD Hraničář má obrovskou výhodu ve své poloze. Nedaleko se nachází 

cukrovar, mlýn a o kousek dál pivovar. Proto se v osevním plánu zatím stále počítá 
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s pěstováním obilovin a řepy, které jsou zvěři prospěšné. Kdyby nebylo těchto 

zpracovatelských závodů, je zcela zřejmé, které plodiny by se navyšovaly v osevních 

plánech. 

6.1.1 Dotace z Evropské unie na rostlinnou výrobu 

V letech 2010 – 2013 Program rozvoje venkova OSA 2 Opatření zaměřená na 

udrţitelné vyuţívání zemědělské půdy – Environmentální opatření 

Environmentální opatření má za cíl podpořit způsob vyuţití zemědělské půdy, 

který je v souladu s ochranou a zkvalitňováním ţivotního prostředí a krajiny. Podporuje 

zachování přírodních zdrojů, obhospodařování území s vysokou přírodní hodnotou, 

biologickou rozmanitost a údrţbu krajiny.  

Podopatření Environmentálního opatření:  

 Postupy šetrné k ţivotnímu prostředí: 

- ekologické zemědělství, 

- integrovaná produkce. 

 Ošetřování travních porostů. 

 Péče o krajinu: 

- zatravňování orné půdy, 

- pěstování meziplodin, 

- biopásy. 

ZD Hraničář dostávalo dotace v ose 2 Ošetřování trávních porostu a ose 3 Péče 

o krajinu na biopásy v letech 2010 – 2012.  

V letech 2010 – 2013 Oddělená platba za cukr 

Evropská unie rozhodla o zavedení kompenzačních opatření, aby dotčeným 

pěstitelům byla nahrazena ztráta příjmů spojená se sníţením garantované ceny cukrové 

řepy. Jedná se o typ přímé platby (dotace) poskytované pěstitelům cukrové řepy z 

prostředků Evropské unie. Celkový finanční objem prostředků pro jednotlivé členské 

státy určuje Evropská unie, ale způsob jejich rozdělování si určuje stát sám. 

Zprostředkování a evidenci cukerní platby provádí Státní zemědělský intervenční fond. 

[47] 
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V letech 2010 – 2013 SAPS Přímá platba na plochu 

Jednotná platba na plochu SAPS je hlavní platbou přímých plateb. Tato dotace 

je plně hrazena z finančních prostředků Evropské unie. 

Hlavním cílem jednotné platby je zabezpečení zemědělců stabilnějšími příjmy. 

Zemědělci se mohou sami rozhodnout, jakou plodinu chtějí pěstovat, a bude jim 

zaručena stejná výše podpory nezávisle na tom, co produkují. Díky tomuto způsobu 

financování se mohou lépe přizpůsobit poptávce. Podmínky pro poskytnutí podpory v 

rámci jednotné platby na plochu upravuje nařízení vlády č. 47/2007 Sb. [48] 

6.1.2 Národní dotace na rostlinnou výrobu 

V roce 2010 Doplňkové platby z národních zdrojů 

Národní doplňkové platby jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky a 

slouţí k dorovnání plateb, které byly znevýhodněny oproti plnému systému čerpání 

přímých podpor v prvotních zemích Evropské unie. [51] 

6.1.3 Dotace z Evropské unie na živočišnou výrobu 

V roce 2010 Podpora trhu mléka 

Jedná se o dotace na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. 

Vývozcům jsou z prostředků Evropského zemědělského orientačního a garančního 

fondu poskytovány vývozní subvence, které mají zajistit konkurenceschopnost jejich 

zboţí na zahraničním trhu. [57] 

6.1.4 Národní dotace na živočišnou výrobu 

V letech 2010 – 2013 Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu 

Jedná se o podporu na kontrolu uţitkovosti dotační titul "Podpora chovateli, 

jehoţ vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU". Podpora je 
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administrována a vyplácena prostřednictvím ČSCHMS. O její výši rozhodne 

Ministerstvo zemědělství. [49] 

Kontrola uţitkovosti se provádí podle postupů stanovených v šlechtitelských 

programech jednotně v rámci plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat. 

Vše v souladu s předpisy Evropských společenství nebo v souladu s mezinárodně 

uznávanými postupy. [50] 

 

V letech 2010 – 2013 Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka 

Poskytnutí finanční podpory na krávy chované v systému s trţní produkcí 

mléka. Ţadatelem můţe být fyzická nebo právnická osoba registrovaném v ústřední 

evidenci. Poskytnutí finanční podpory na krávy chované v systému s trţní produkcí 

mléka se vztahuje na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle 

seznamu dojnic. [53] 

 

V letech 2010 – 2013 Nákazový fond a dotace zemědělského pojištění 

Finanční podpora vybraných činností, které jsou zaměřené proti rozšiřování 

nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. Pokud dojde k nedočerpání prostředků na 

podpůrné podtituly, můţe se část těchto prostředků pouţít na částečnou úhradu 

zemědělského pojištění. [54] 

 

V letech 2010 – 2013 Podpora neškodného odstraňování kadáverů asanačními 

podniky 

Jedná se o dotace na podporu na likvidace uhynulých zvířat. Patří zde i tělo 

uhynulého, nedonošeného, mrtvě narozeného nebo utraceného zvířete. 

 

V letech 2010 – 2011 Přímá platba na velké dobytčí jednotky (VDJ) 

Mezi národní doplňkové platby patří také platba na chov přeţvýkavců tj. skot, 

kozy, ovce. Musí zde být splněna intenzita přeţvýkavců do 1,8 VDJ na hektar krmných 
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plodin, které jsou pěstovány na minimální výměře 1 ha. Podle vypočtených VDJ bude 

poskytnuta platba na přeţvýkavce. [55] 

V letech 2010 – 2012 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy 

skotu (IBR) 

IBR představuje celosvětově rozšířenou nákazu skotu. Program vypsal dotační 

titul Národních dotací - Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu 

(IBR). Dotace je poskytnuta chovateli skotu, který je registrován v Ústřední evidenci 

hospodářských zvířat, který provádí ozdravování od viru IBR skotu podle 

ozdravovacího plán. [56] 

 

V roce 2010 Ozdravovací program prasat 

Součástí Nákazového fondu. Týká se především Aujeszkyho choroby prasat. 

 

V letech 2011 – 2013 Dotace na prevenci nákaz prasat 

Součástí Nákazového fondu. Účelem je podpora vybraných činností, které jsou 

zaměřeny proti rozšíření nebezpečných nákaz hospodářských zvířat. 

6.2 Dotace na výstavbu bioplynové stanice 

Ministerstvo zemědělství v roce 2011 spustilo investiční podporu bioplynových 

stanic a tím rozhodlo o zvýšení dotací pro bioplynové stanice. V roce 2010 došlo 

k udělení licence bioplynové stanici v obci Loděnice, jenţ je součástí ZD Hraničář. 

Výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů se ZD Hraničář zabývá od roku 

2011. Dotace byla čerpána z programu Rozvoj venkova – záměr Výstavba a 

modernizace bioplynové stanice. Přesněji opatření OSA 31.1 Diverzifikace činností 

nezemědělské povahy záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice. Bioplynová 

stanice má instalovaný elektrický výkon 840 kW a instalovaný tepelný výkon 784 kW. 

Vstupními surovinami jsou kukuřičná siláţ, cukrovarské řízky a kejda prasat. Odpadní 

teplo bioplynové stanice je následně vyuţito k vytápění objektů ZD Hraničář. 
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Obrázek 6.2: Umístění bioplynové stanice v honitbě MS hůrka Holasovice [66] 

 

6.3 Dotace na životní prostředí obce Holasovice 

Katastrální území obce Holasovice má rozlohu 1623 ha. Části obce Holasovice 

jsou také obce Loděnice, Kamenec a Štemplovec. Rozvoje obce ve volebním období 

2010 – 2014 je sestaven podle rozpočtu obce. Obec povaţuje za nezbytné rozdělit 

finanční prostředky, tak aby následovala jistá posloupnost vynakládaných investic.  

6.3.1 Dotace z Evropské unie na životní prostředí 

V roce 2013 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové 

ochrany v obci 

Cíle projektu jsou zvýšení ochrany ţivota obyvatel a majetku, rozšíření a 

zlepšení systému předpovědní hlásné sluţby, včasných zajištění důleţitých veřejných 

informací pro obyvatelstvo, zajištění včasně pohotových předpovědních a varovných 

systémů povodňové ochrany a informací o územích ohroţených povodňovým rizikem a 

zajištění spolehlivé funkce těchto systémů. [58] 
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Program je spolufinancován Státním fondem ţivotního prostředí a Fondem 

soudrţnosti Evropské unie. 

6.3.2 Národní dotace na životní prostředí 

V letech 2011 – 2012 Kanalizace a ČOV Holasovice 1. etapa 

Proběhla výstavba ČOV a odkanalizování části Holasovic. V následujících 

letech bude obec ţádat o dotaci na dokončení kanalizace v horní části Holasovic a v 

Loděnici. 

6.4 Dotace na životní prostředí obce Neplachovice 

Celková katastrální plocha obce je 573 ha, z toho orná půda zabírá 82 %. 

Neplachovice se dělí na dvě části, konkrétně to jsou Neplachovice a Zadky. 

6.4.1 Dotace z Evropské unie na životní prostředí 

V letech 2011 – 2012 Regenerace zámeckého parku v Neplachovicích 

Dotace spolufinancována z Operačního programu ţivotního prostředí Prioritní 

osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny. 

Projekt řešil odstranění nevhodných dřevin, přesázení stromů a ošetření 

stromů. Výsadbu sazenic stromů a keřů včetně instalace kůlů a zamulčování sazenic. 

Zaloţené nových trávníků. Projekt rovněţ řešil doţívající mechanicky nestabilní 

dřeviny ve špatném zdravotním stavu, ošetření stávajících dřevin a výsadbu nových 

kvalitních dřevin a celkovou obnovu historické krajinářské kompozice parku. 

Obnova zámeckého parku odpovídá dlouhodobé komplexní strategii pro danou 

lokalitu, jejímţ účelem je do budoucna rozvíjet jednoduchou krajinářskou kompozici 

univerzální pro veřejné vyuţití. 
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6.5 Ostatní dotace na životní prostředí  

V roce 2011 a 2013 proběhla výsadba úhoře říčního do řeky Opavy 

v Holasovicích. Ţadatelem o dotaci byl Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní 

Moravu a Slezsko Ostrava. Ţádost byla podána v operačním programu Rybářství. 

Vyplácení dotace proběhlo z 75 % Evropského rybářského fondu a z 25 % z veřejných 

zdrojů.  

6.6 Dotace na myslivost 

Přehled národních dotací nalezneme v Nařízení vlády ze dne 19. února 2014 o 

stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 

a na vybrané myslivecké činnosti. MS Hůrka čerpala konkrétně z části třetí Finanční 

příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, hlava I Finanční příspěvky poskytované 

uţivatelům honiteb § 37 Finanční příspěvek na zlepšování ţivotního prostředí zvěře. 

Předmětem finančního příspěvku na zlepšování ţivotního prostředí zvěře je zřizování 

napajedel pro zvěř a pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor 

na lov lišek. 

Čerpány byly finanční příspěvky na zlepšování ţivotního prostředí zvěře. 

V roce 2010 proběhlo pořízení a instalace nových betonových nor na lov lišek, v roce 

2012 zřizování napajedel pro zvěř a v roce 2013 se začalo s výrobou a instalací nové 

mobilní odchytové klece na prasata divoká. 
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7 Zjištění kritických bodů, střetů 

V dnešní době jde hlavně o nalezení rozumného vztahu mezi zemědělskou 

výrobou, ochranou přírody, lesním hospodářstvím a myslivostí. Vţdy se jedná o 

činnosti, kterými člověk zasahuje do okolní krajiny a tím do ţivotních podmínek volně 

ţijících ţivočichů. 

7.1 Bioplynová stanice a energetické komodity  

Přímá podpora v pěstování energetických plodin (biomasy) byla celoevropská 

podpora tzv. „Uhlíkový kredit“ nebo také „C – Kredit“. Od roku 2010 je dotace 

ukončena a nelze jiţ podávat ţádosti. Náhradou tohoto programu se stal program SAPS 

Přímá platba na plochu. Zemědělci se mohou sami rozhodnout, jakou plodinu chtějí 

pěstovat. V konkrétním případě ZD Hraničář jsou zvolené plodiny naprosto zřetelné. 

Jedná se zejména o energetické komodity. Od roku 2010 se ţivočišná výroba ZD 

Hraničář výrazně změnila. Jiţ se nepěstují pícniny, jeteloviny, boby, vojtěška atd. Tyto 

plodiny kdysi myslivosti velmi prospívali. 

Od roku 2011 je v provozu bioplynová stanice. Pěstování kukuřice či řepky 

nekoresponduje s výţivou národa. Není v souladu s řádným ekosystémem krajiny. 

Jedná se převáţně o energetické komodity, které v osevních plánech převládají. Po 

sklizni jsou velké přebytky, proto se zuţitkují energeticky. Hlavním "palivem" 

bioplynové stanice je kukuřice. Pěstování kukuřice má výrazné erozní dopady, 

znečišťuje podzemní vody dusičnany a znamená pro půdu velké vstupy pesticidů. 

Pesticidy na bázi Triazinu, by mohli uškodit podzemním vodám v opravdu velkém 

mnoţství. V dnešní době by měli být všechny pesticidy biologicky odbouratelné. Při 

pěstování kukuřice ve svahu dochází při dešti ke splachování postřiků a splavování 

ornice. V poslední době dochází k dosti značné degradaci půdy, především kvůli vodní 

erozi, a klesá tím bonita půdy. Aby byla půda opět kvalitní a úrodná, musí se do ní 

dostat další a další hnojiva. Z pohledu ţivotního prostředí má bioplynová stanice ZD 

Hraničář negativní dopad na strukturu krajiny a „krajinotvornost“ prostředí.  
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Tabulka 7.1: Bonita půdy, aktuální ceny půdy dle katastrálního území [64] 

 

Jako rizikový mohu označit i výstup z bioplynové stanice tzv. digestát. Dle 

prof. Ing. Ladislava Koláře, DrSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích "Není 

digestát hnojivem organickým, protoţe proces anaerobní digesce zanechal v surovině 

jen stabilní organické látky. V jeho pevné části (separátu) je organický dusík rostlinám 

nepřístupný. Jestliţe se separát v půdě hydrolyzuje velmi pomalu, můţe se tento dusík 

mineralizovat jen pomalu a v zimě se zpravidla vyplaví." [61] 

Finanční podpora bioplynových stanic připadá v úvahu, jen pokud zpracovávají 

komunální odpad. Takováto podpora bioplynových stanic je obhajitelná i před 

veřejností. Jedná se o to, ţe daňový poplatník bude vědět, ţe dotace a navýšená cena 

elektřiny nekončí v zisku producentů hnojiv a kukuřičných osiv. Nýbrţ se vrátí v 

podobě kvalitní vody a půdy. 

Povaţuji za nutné připomenout, ţe v západní Evropě nejsou poskytovány 

ţádné investiční dotace pro bioplynové stanice, a přesto se tam bioplynové stanice staví 

a bezproblémově fungují. V tomto případě si nemyslím, ţe dotace na bioplynové stanice 

a všechny ostatní související dotace  jsou ku prospěchu zkvalitňování ţivotního 

prostředí a zvěře samotné. 

7.2 Škody způsobené černou zvěří 

Myslivecká činnost se dotýká lesního hospodářství a zemědělství jen v tom 

ohledu, kdyţ zvěř způsobí škody v jejich hospodářství. To je snad jediný případ, který 

není v souladu s jejich hospodářskou činností. Černá zvěř migruje za potravou. 

V honitbě MS Hůrka jsou hosty v období vegetace kukuřice. Ztráta můţe vypadat 

následovně. Ztráty způsobené černou zvěří v obrovských lánech kukuřice nejsou pro ZD 

Hraničář aţ tak likvidační, jako kdyby šlo o drobného zemědělce, kterému např. z 30 ha 



Bc. Hana Říčná: Vliv a problematika dotací v oblasti zemědělské výroby, 

ţivotního prostředí a myslivosti 

2014                                                                                                                    41 

zaseté kukuřice zbyde polovina. Splácení škod způsobené zvěří, by bylo pro MS Hůrka 

likvidační. Otázkou je, jak se takové problémy budou řešit v budoucnu. Vlivem nového 

občanského zákoníků se můţe stát, ţe myslivci budou náhrady platit z vlastních 

finančních prostředků.  

 

 

Obrázek 7.1: Stavba odchytové klece na černou zvěř 

 

Nabízí se opatření proti škodám černé zvěře. Jedna z mnoha účinných opatření, 

jak sníţit stavy černé zvěře v polních honitbách, jsou odchytové klece na černou zvěř. 

Obdoba tohoto zařízení byla pouţita jiţ v dobách Marie Terezie a zařízení bylo velice 

účinné. V té době došlo k odchytu černé zvěře do připravených ohrad a zvěř byla 

vybita. Chov černé zvěře se mohl provozovat pouze v uzavřených oborách. Černá zvěř 

má vysokou reprodukční schopnost a ta je umocněna neomezenou potravní nabídkou, to 

jsou řepkové a kukuřičné lány. V polních honitbách nejsou stanoveny normované 

kmenové stavy, protoţe zvěř v takové honitbě není stálá po celý rok. Rozloha kukuřic a 

řepky prospívá černé zvěři, která se nedá v honitbě MS Hůrka plánovaně 

obhospodařovat. Přechází mezi honitbami. Černá zvěř se zdrţuje v těchto komoditách 

jen ve vegetačním období a po sklizni zvěř odchází do lesních komplexů. 
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Dotační výhoda pro zemědělce z pěstování velkých lánů kukuřice je výhodná i 

pro obrovské mnoţství černé zvěře, která ale napáchá neúměrné škody na ostatních 

komoditách a trávních porostech. Přemnoţení černé zvěře můţe znamenat vypuknutí 

některé z nebezpečných vírových nákaz pro vysokou populační hustotu. Následky 

takové nákazy můţou být z ekonomického hlediska nedozírné. Opět se jedná o dotaci 

SAPS Jednotná platba na plochu, kdy se mohou zemědělci sami rozhodnout, jaké 

plodiny budou pěstovat. V tomto konkrétním případě dotace na pořízení a instalaci 

nového mobilního odchytového zařízení na prasata divoká, byla jediným řešením, jak se 

se vzniklým problémem vypořádat. Dotace na velké plochy kukuřice láká černou zvěř 

do honitby a vznikají škody. Dotace na pořízení odchytové klece situaci řeší jen 

okrajově.  

7.3 Místní vodoteče 

Honitbou protéká řeka Opava a potoky Lipinka, Hořina a Heraltický potok. V 

obci Skrochovice se Hořina vlévá do potoku Číţiny a posléze do řeky Opavy. V obci 

Holasovice se vlévají do Opavy potok Lipinka a Heraltický potok.  

 

 

Obrázek 7.2: Mapa vodotečí v honitbě MS Hůrka Holasovice [66] 
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Heraltický potok je přírodní památka, která se nachází na katastrálních 

územích Jamnice, Neplachovice a Štemplovec. Jedná se o meandrující vodní tok 

s několika mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. [68] 

 

Obrázek 7.3: Poloha přírodní památky Heraltický potok [66] 

 

Lze říci, ţe Heraltický potok je téměř bez původní vodní fauny. Kdysi se zde 

vyskytovali Perlorodka říční či Rak říční. Po celé délce řeky Opavy bylo zjištěno 16 

druhů ryb: pstruh obecný, lipan podhorní, štika obecná, střevle potoční, jalec tloušť, 

jalec proudník, střevlička východní, parma obecná, ostroretka stěhovavá, plotice 

obecná, karas stříbřitý, cejn velký, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, úhoř říční a 

okoun říční. Nejvýznamnější výskyt kaprovitých ryb v Opavě je u soutoku s Opavicí v 

Krnově. [63] 

Stejně jako ptáci, tak ani ryby neznají hranice, proto je velice těţké 

vypozorovat jejich výskyt. I kdyţ v řece Opava je fauna ještě relativně v pořádku, tak 

Heraltický potok je na tom podstatně hůře. Vodní toky mohou být znečišťovány právě 

látkami vyplavenými z polí. Toxické látky ničí veškerý ţivot ve vodě a zároveň ještě 

narušují i znemoţňují samočisticí procesy. Splachování zbytků hnojiv z polí vede k 

eutrofizaci vod. Eutrofizace znamená, ţe vlivem vysokého obsahu ţivin, zejména se 

jedná o dusík a fosfor, se přemnoţí řasy a vodní hladina jimi zcela zarůstá. To znemoţní 

jiným zde ţijícím organizmům vyuţívat kyslík a voda je postupně bez ţivota.  

Konkrétní případ na obrázku č. 7.4. Jedná se o výsev řepky na poli 

vyznačeném oranţovými tečkami v honitbě MS Hůrka. Při postřikování či hnojení 
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mohou zde být ohroţeny podzemní vody. Při přehnojování pozemků, dochází 

k nebezpečnému znečišťování podzemních vod. Tomu by se dalo zabránit pomocí 

kořenové čistírny neboli biologické čistírny vod. 

 

 

Obrázek 7.4: Mapa výsevu a postřiku řepky olejné [66] 

 

Zde je čerpána opět dotace SAPS Jednotná platba na plochu, kdy se zemědělci 

mohou sami rozhodnout, co budou pěstovat. Všechny plodiny je nutné hnojit, protoţe 

půda je neustále splachována a jsou z ní smývány ţiviny, které je nutné opět doplnit. 

Stejně tak je nutné chránit plodinu pomocí postřiků proti škůdcům. Za ty desítky let se 

jiţ do půdy dostalo obrovské mnoţství chemie a kaţdým rokem se toto mnoţství 

kumuluje. 

7.4 Osazování půdy 

Programy Péče o krajinu popřípadě Obnovy přirozených funkcí krajiny se 

zabývají výsadbami alejí, remízků a mezí ve volné krajině. Jedná se hlavně o neovocné 

a ovocné aleje kolem polních cest anebo osázení velkých půdních bloků. Problém 

nastává u zemědělců s obhospodařováním přilehlých polí, kdy stromy mohou bránit při 

manipulaci s technikou. Hlavní důvod je však ten, ţe při přiznávání zemědělských 

dotací SAPS dochází ke snímkování ze satelitu a k výpočtu hektarů. Ve chvíli kdy 

koruny stromů dělají stín, zemědělci přicházejí o plochu. Výpočet hektarů má na 

starosti Státní zemědělský intervenční fond. Ten podle zjištěných informací 

vyhodnocuje plochu z ortofotomap, které nejsou dostatečně přesné. A posléze dochází k 

„mizení“ hektarů zemědělské půdy.  
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Na kaţdou plochu je vypsán maximální příspěvek, který můţe zemědělec 

dostat. Kdyţ obhospodaří více hektarů, coţ se můţe stát např. přioráním pole z remízku 

apod., tak nedostane více, neţ maximální vypočtenou částku.  

Přioráním se můţe stát, ţe se naruší kořeny starých stromů a při silném dešti 

dojde k jejich vyvrácení a posléze k velké erozi půdy. Kvůli nenasytné potřebě po 

finanční podpoře zemědělci neberou ohled na trvalou udrţitelnost zemědělské krajiny.  

7.5 Hnojiva a postřiky monokultur na úkor drobné zvěře 

V posledních letech dochází k výrazné specializaci v zemědělské výrobě, která 

se projevuje změnou osevních postupů viz. tabulka č. 6.2. Dochází ke sníţení pěstování 

plodin vhodných pro biotop zvěře a naopak stoupají plochy oseté kukuřicí a řepkou 

olejnou. Drobné zvěři vyhovovaly plochy s okopaninami, zelenou pící či obilovinami. 

Na zaţívací trakt zajíce polního má negativní vliv pěstování monokultur, které zajíc 

spásá. Jednostranná nouzová výţiva se výrazně projeví na jeho ţivotaschopnosti. 

Dlouhodobý příjem této potravy můţe způsobit oslabení organismu a střevní záněty. 

K ošetřování pěstovaných plodin se pouţívají herbicidy, pesticidy a hnojiva. 

To představuje velké riziko pro drobnou zvěř. Problém představují hromadící se 

dusičnany v ţivotním prostředí. Při poţití dusíkatých látek dochází k jejich přeměně 

v organismu na toxické dusitany. Kontaminační zátěţ můţe být pro zvěř letální. Velmi 

nebezpečné jsou přípravky na ochranu rostlin s obsahem reziduí, které se vylučují 

mateřským mlékem. Citlivost mladého organismu je velmi nízká a stává se, ţe mladí 

zajíci do jednoho měsíce věku hynou. Toto je zapříčiněno nevhodnou aplikací 

herbicidů, pesticidů a umělých hnojiv na ošetření polních kultur. [65] 

7.6 Toxicita mladého porostu řepky olejné 

„Dusičnany se v bachoru redukují na dusitany, jejichţ toxicita je ještě asi 

desetkrát vyšší. Po vstřebání do krve oxidují dvojmocné ţelezo v molekule hemoglobinu 

na trojmocné, a vzniká tak methemoglobin, který nemůţe přenášet kyslík. Dochází k 

nedostatku kyslíku v tkáních, který můţe vést i k úhynu.“ [67] 



Bc. Hana Říčná: Vliv a problematika dotací v oblasti zemědělské výroby, 

ţivotního prostředí a myslivosti 

2014                                                                                                                    46 

Řepka olejná obsahuje vysoký obsah dusičnanů. Stává se, ţe srnčí zvěř dává ve 

stravě přednost řepce před ozimými obilovinami. Dnešní „moderní“ odrůdy jsou 

vyšlechtěny se sníţeným obsahem hořkých a jedovatých glukosinolátů. Mladý porost je 

sladký a zvířatům chutná. Při vysokém příjmu řepky jako potravy je celkové mnoţství 

glukosinolátů dostačující k tomu, aby zaţívání zvěře bylo poškozeno nejen nitrity a 

nitráty, ale i glukosinoláty. Tyto látky narušují činnost štítné ţlázy i jiné orgány. Řepka 

obsahuje v sušině snadno stravitelné ţiviny, ale je v ní nedostatek vlákniny. Toto 

sloţení vede k poruchám činnosti bachoru a k průjmům. [67] 

Přijímání jednostranné potravy, jako je řepka, můţe způsobit ztrátu plachosti a 

orientace, nízkou reakci na sluchové a zrakové ústrojí či špatné pachové vjemy. To vše 

mohou být příznaky intoxikace organismu zvěře řepkou. Jiţ delší dobu je moţné spatřit 

srnce uprostřed vesnice Štemplovec na pozemku mé zahrady. Srnec je poměrně krotký a 

podle mého úsudku není v dobré kondici. Špatná kondice můţe být zapříčiněna 

jednostrannou výţivou a ztráta plachosti můţe poukázat na konzumaci mladého porostu 

řepky olejné.  

 

 

Obrázek 7.5: Výskyt srnce v obci Štemplovec [66] 
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8 Vyhodnocení problematiky a navržení opatření 

Hlavní a zásadní problém v naší honitbě je pěstování energetických komodit. 

Ty jsou pěstovány v hojném mnoţství. To se podepisuje na stavech drobné i srnčí zvěře. 

Jak bylo zmíněno, tak drobná zvěř se jiţ téměř nevyskytuje a na srnčí zvěři se to 

podepisuje na její kondici. Obrovský význam pro zvěř mají políčka a napajedla. 

Vše by se změnilo, kdyby v honitbě bylo více rozptýlené zeleně. Jednalo by se 

o ekologicky vyváţenou krajinu. To znamená, ţe by zde mělo být 3 – 5 % rozptýlené 

zeleně na 100 ha honitby. Tedy např. na části honitby „Polská“ je přibliţně 360 ha 

plochy, coţ znamená, ţe podíl rozptýlené zeleně by měl být minimálně 9 ha, aby se 

jednalo o ekologicky vyváţenou krajinu (remízky, biokoridor, mokřady). V tomto 

případě tam není ani 0,5 ha. V 70. letech došlo k melioraci mokřad. 

ZD Hraničář rozptýlená zeleň z ekonomického hlediska nepřinese nic, druţstvo 

se nezabývá tím, jak bude krajina vypadat. Zemědělec by měl být „krajinotvůrce“. 

Nikdo jiný natolik neovlivňuje krajinu, jako právě zemědělec.  

 

 

Obrázek 8.1: Výsek úseku honitby [66] 
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Kukuřice je vysoce erozní plodina. Její pěstování ve svazích s více neţ 10% 

klesáním značně ovlivňuje kvalitu půdy a hlavně můţe značně znepříjemnit ţivot 

obyvatelům v okolí. V minulých letech došlo při velkých dešťových průtrţích ke 

smývání ornice ve svazích nad obcemi Štemplovec a Loděnice. Tehdy smytá ornice 

prošla přes obě vesnice. U obce Štemplovec se jednalo o pole s kukuřicí v oblasti pod 

Hůrkou a u obce Loděnice se jednalo o oblasti Lipina. Problém s erozí půdy by vyřešil 

biokoridor a údolnice, které by zamezily stékání z polí. Splaš by byla zachycována a 

voda by nestékala do blízkých vesnic. Tráva má funkci retence neboli zadrţení vody. 

Tudíţ by nemělo dojít ke splavení půdy do obcí pod kritickou oblastí. 

V oblasti Lipina je plánovaný polder přes 10 let. Realizace není dodnes. 

Neřeší se krajinotvorné problémy. Můţe se zdát, ţe zemědělská výroba má přednost 

před ochranou ţivotního prostředí. Jsou upřednostňovány zemědělské potřeby namísto 

těch, které tvoří krajinný ráz.  Za 10 let došlo k výstavě bioplynové stanice a k rozšíření 

lánů, čímţ dochází k větším splachům půdy.  

 

 

Obrázek 8.2: Mapa kritických oblastí eroze nad obcemi Loděnice a Štemplovec 

[66] 

 

Z důvodů nepříznivého osevního postupu ploch v honitbě MS Hůrka došlo 

téměř k vymizení drobné zvěře. Tu myslivci v této honitbě, v tomto biotopu nedokázali 
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zachránit. Tato nepřízeň vzrůstá s pěstováním energetických plodin a opravdu 

minimálním mnoţstvím rozptýlené zeleně. 

Rozptýlená zeleň by měla tvořit 3 – 5 % na 100 ha ploše. Myslivci si finančně 

nemohou dovolit pronájem ploch od fyzických či právnických osob, tak jako si to můţe 

dovolit ZD Hraničář. Na takovéto pronájmy určitých ploch nejsou finanční prostředky. 

Kdyby tomu tak bylo, mohli by myslivci utvářet políčka velice vhodná pro drobnou 

zvěř. Mohli by zřizovat více remízků, biokoridory a mokřady. 

Finanční příspěvky na činnost a chod mysliveckého sdruţení Hůrka jsou 

čerpány z řad členů sdruţení, z dotací Ministerstva ţivotního prostředí a v neposlední 

řadě s příspěvků obcí Holasovice a Neplachovice. Obě obce tímto gestem dávají najevo 

svou náklonost ke vztahu člověka ke krajině. Chtějí se podílet na jejím zkvalitňování a 

obhospodařování. 

Při pěstování kukuřice jsou pouţívány dusíkatá hnojiva na bázi Triazinu. 

V loňském roce se kukuřice pěstovala na 590 ha. Od roku 2010 osevní plochy kukuřice 

stoupají. Ale nejedná se jen o kukuřici, k hnojení a postřiku dochází i u ostatních 

pěstovaných plodin na všech osevních plochách. Při postřikování či hnojení mohou být 

ohroţeny především podzemní vody. Při přehnojování pozemků, dochází 

k nebezpečnému znečišťování podzemních vod. Tomu by se dalo zabránit pomocí 

kořenové čistírny vod.  Toxické látky ničí veškerý ţivot ve vodě a zároveň ještě 

narušují, někdy i znemoţňují samočisticí procesy. Splachování zbytků hnojiv z polí 

vede k eutrofizaci vod. Dojde k přemnoţení vodních řas a hladina vody zcela zaroste. 

To znemoţní jiným zde ţijícím organizmům vyuţívat kyslík a voda je postupně bez 

ţivota. 

Osevní plány kukuřice nijak nezměníme. Ale u osevních ploch, které se 

nacházejí ve svahu, by bylo moţné vybudovat údolnice. Ty by zajišťovali, ţe se voda 

zachytí a nebude dále neřízeně stékat. Tráva v údolnicích má funkci retence a zároveň 

by se jednalo o biologickou čistírnu vod. 

Dále by bylo vhodné dodrţování přesně stanoveného dávkování přípravků na 

ochranu rostlin. Na určení nejvyššího přípustného mnoţství reziduí v přípravcích na 

ochranu rostlin se pouţívá maximální přípustný limit reziduí. Maximální limit je 

podstatně niţší, neţ je limit bezpečnostní. Ale ani takovéto malé dávky se nesmí 
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podceňovat. Malé mnoţství se můţe dostat do organismu a být tam celé roky 

v minimálním mnoţství. [65] 

Toxicita mladého porostu řepky olejné je velkým rizikem pro zvěř po dlouhé 

zimě. Rostliny obsahují jedovaté glukosinoláty. Zvěř po zimě vyhledává zelenou pastvu 

a koncentruje se na lánech řepky. Koncem února jsou pak ještě plochy řepky navíc 

pohnojeny dusíkatými hnojivy. Nové přirůstající listy následně obsahují vysoký podíl 

nitrátů. 

Pokud není zima příliš dlouhá a je dostatek zeleného krmiva a krmiva 

v krmelcích, zvěř nemá potřebu se ţivit výhradně řepkou olejnou. V krmelcích by mělo 

být kvalitní čerstvé seno, sůl ve slaniskách a v blízkosti polí s řepkou by se měli umístit 

minerální lízy pro zvěř. Zvěř je však přirozeně lákána na pastvu, které dají přednost 

před senem i před jádrem. V úvahu přicházejí pachové ohradníky, které by pole řepky 

olejné dokázaly ohraničit velmi podobně, jako exponované úseky silnic.  

Česká republika je v získávání peněz z evropských fondů za léta 2007 – 2013 

úplně nejhorší v rámci celé Evropské unie. Jen za loňský rok 2013 totiţ náš stát 

neodčerpal deset miliard korun z Evropského fondu. V rámci pak celé unie nebylo 

dočerpáno celkem 16 miliard korun, takţe Česká republika tvoří větší část této ztráty. 

Přitom největší problémy má resort ţivotního prostředí. [17] 

K čerpání dotací je zapotřebí zručnosti, snaţivosti a trpělivosti. Ale převáţně se 

jedná o neúnavný tlak na Stání správu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Hana Říčná: Vliv a problematika dotací v oblasti zemědělské výroby, 

ţivotního prostředí a myslivosti 

2014                                                                                                                    51 

8.1 Shrnutí opatření 

 Základem pro chov zvěře je ekologicky vyváţená krajina. 

 Budování dostatečného mnoţství remízků a napajedel v honitbě. 

 Určitá změna zemědělské výroby. 

 Změna osevního plánu. 

 Změna v zemědělské dotační politice. 

 Alternativní získávání energie. Jiné neţ spalování. 

 Opatření proti výsadbě vysoce erozních plodin ve svazích. 

 Pouţívání hnojiv a postřiků v opravdu nutném, potřebném a zákonem 

stanoveném mnoţství. 

 Zabránění stékání ornice pomocí vybudování údolnic, biokoridorů a 

extenzivních svahů. 

 Budování biologických neboli kořenových čistíren vod. 

 Instalace odchytové klece na černou zvěř. 

 Krmení zvěře v období od září do dubna následujícího roku ve stejném sloţení a 

v mnoţství „ad libitum“. 

 Vytvoření nového dotačního programu na pořízení pachových ohradníků. 

 Čerpání dotací je moţné zajistit neúnavným tlakem na Stání správu. 
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9 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění kritických bodů, střetů v oblasti dotací 

poskytovaných zemědělským podnikům, ţivotnímu prostředí a myslivecké činnosti v 

honitbě MS Hůrka Holasovice a následné navrţení opatření.   

V práci jsem se snaţila rozebrat pojmy dotace, zemědělská výroba, ţivotní 

prostředí a myslivost ze všech hledisek. Věnuji se dotacím v oblastech zemědělské 

výroby, ţivotního prostředí i myslivosti z Evropské unie i z národních zdrojů.  

V praktické části práce poukazuji na problémové body, střety dotací v oblasti 

zemědělství a ţivotního prostředí. Následně navrhuji jejich moţné řešení. Můţe se zdát, 

ţe dotační tituly zemědělské výroby mají přednost před těmi, které tvoří a zkvalitňují 

ţivotní prostředí. Přeci kdo jiný neţ zemědělec, jemuţ bylo svěřeno přírodní bohatství, 

by s ním měl nakládat tak, aby ho zušlechťoval, zkvalitňoval a obhospodařoval tak, aby 

zůstala krajina nepoškozená a ekologicky vyváţená. 

Mezi hlavní problémy patří pěstování monokultur, jako jsou kukuřice a řepka 

olejná. Tyto monokultury mají negativní dopady na zvěř, při jejich pěstování dochází 

k velkému vstupu pesticidů do půdy, kukuřice je vysoce erozní rostlina a její pěstování 

ve svazích nese jistá rizika. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují 

hrozbu eroze půdy. Dále vegetační období kukuřice láká do honitby velké mnoţství 

černé zvěře, která je v  polní honitbě, v tomto období hostem. Černá zvěř páchá na 

obrovských lánech kukuřice škody. A v té době je obhospodařování černé zvěře velkým 

problémem. Jedna z moţností řešení je instalace odchytové klece, která se plánuje 

během dubna roku 2014.  

Změnou osevních postupů došlo k vymizení drobné zvěře. Mění se struktura a 

pole se zvětšují. Kdyby MS Hůrka dostalo více moţností k vybudování krmelečků, 

krmelců, napajedel a vytvoření ekologicky vyváţené krajiny by bylo moţné zaţádat o 

dotaci na podporu ohroţených druhů zvěře zajíce polního a koroptve polní. Zatím tato 

zvěř nemá v honitbě podmínky pro ţivot. 

Velké vstupy pesticidů a hnojiv mohou mít za následek kontaminaci 

podzemních vod. Honitbou protékají tři potoky a jedna řeka. Také zde jsou malé 

rybníčky a slepá ramena. Přes vodu se můţe chemikálie dostat do rostlin, ţivočichů a 
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následně i do lidí. Jedním z opatření je pouţívání hnojiv a postřiků v opravdu nezbytně 

nutném, potřebném a zákonem stanoveném mnoţství. Popřípadě budování kořenových 

biologických čistíren vod.  

Jednou z kladných stránek dotací je udrţení práce na vesnici. Lidé tak mohou 

zůstat a věnovat se zemědělské výrobě. 

Dotace na zkvalitňování ţivotního prostředí udrţují krajinu v ekologické 

rovnováze. Ta můţe být narušena zemědělskou činností. Proto je nutné zajistit, aby 

nedocházelo k negativnímu vlivu na krajinu a zvětšovali se plochy rozptýlené zeleně.  

Energetický zisk z bioplynové stanice není adekvátní k poškození ţivotního 

prostředí. Současné zemědělství ţije na úkor budoucích generací. 
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