
Příloha č. 1: Hospodařící subjekty v zemědělství podle právních forem k 30. 9. 2007 

Zdroj: Český statistický úřad 

  
Počet zemědělských 

jednotek 

Výměra 
obhospoda řované 

zemědělské p ůdy v ha    
              
  

Hospoda řící subjekty celkem 39 396 3 518 073 
v tom podle právní formy:     

Fyzické osoby celkem 36 455 1 034 568 

FO podnikající dle živnostenského zákona 
   nezapsaná v obchodním rejstříku 

1 405 15 148 

FO podnikající dle živnostenského zákona 
   zapsaná v obchodním rejstříku 

91 10 275 

samostatně hospodařící rolník nezapsaný 
  v obchodním rejstříku 

9 011 90 285 

samostatně hospodařící rolník zapsaný 
  v obchodním rejstříku 

15 2 664 

FO podnikající dle jiných zákonů než 
  živnostenského a zákona o zemědělství 
  nezapsaná v obchodním rejstříku 

361 10 330 

FO podnikající dle jiných zákonů než 
  živnostenského a zákona o zemědělství 
  zapsaná v obchodním rejstříku 

0 0 

zemědělský podnikatel- fyzická osoba 
  nezapsaná v obchodním rejstříku 17 323 888 736 

zemědělský podnikatel- fyzická osoba 
  zapsaná v obchodním rejstříku 3 1 031 

zahraniční osoba 12 1 169 

právní forma neevidována 8 233 14 930 

Právnické osoby celkem 2 941 2 483 505 
obchodní společnosti 2 294 1 679 562 

veřejná obchodní společnost 31 9 385 

společnost s ručením omezeným 1 607 779 486 

komanditní společnost 5 4 540 

akciová společnost 651 886 151 

družstvo 548 773 946 

státní podnik 7 7 781 

zahraniční osoba 3 1 198 

jiné 89 21 017 



Příloha č. 2: Podíl orné půdy na celkové rozloze krajů ČR v roce 2006 (%) 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 



 

Příloha č. 3: Podíl orné půdy na celkové rozloze zemí EU v roce 2005 (%) 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

  



Příloha č. 4:  Význam a úloha regionální politiky EU 

 

Členství v Evropské unii přináší České republice řadu nových příležitostí a možností 

z nových zdrojů. K těm nejvýznamnějším patří regionální politika a strukturální fondy 

Evropské unie. Tyto zdroje může naše země využívat od roku 2004, kdy jsme vstoupili do 

Evropské unie.  

 

V období let 2007 až 2013 může Česká republika z těchto zdrojů čerpat asi 750 mld. korun. Je 

to poprvé ale zároveň i naposledy, kdy Česká republika může získat takto významnou 

finanční podporu. Účelem této podpory je posílení rozvoje našich regionů tak, aby se mohly 

co nejvíce přiblížit ekonomické úrovni bohatších regionů v EU.  

Cíle pro období let 2007 až 2013 

Po rozšíření Evropské unie v roce 2004 a 2007 se výrazně prohloubily rozdíly 

ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů Unie. Rozšířením Unie v roce 2004 o 10 nových 

zemí ze střední a východní Evropy vzrostl počet obyvatel o 20%, avšak hrubý domácí produkt 

(HDP) poklesl o 4 – 5%. Také průměrný příjem na osobu se snížil o 10%. Hlavními problémy 

v oblasti národní regionální politiky, se kterými se potýkali nové členské země byly 

především omezené finanční zdroje, pomalá a neúplná regionalizace a nedostatečná 

koordinace mezi národní a nižšími úrovněmi regionální politiky. V případě, že by se 

regionální politika nereformovala, hrozilo by její úplné zhroucení. Počátkem roku 2004 

Evropská komise představila návrh reformy politiky soudržnosti pro období let 2007–2013. 

Daná reforma nesla název „Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, 

konkurenceschopnost a kooperace.“ Z názvu reformy plynou tři základní vytyčené cíle 

regionální politiky pro dané období: 

1. Konvergence 

Cíl konvergence podporuje růst a tvorbu pracovních míst v méně rozvinutých členských 

zemích a regionech, jejichž HDP na osobu je nižší než 75% průměru EU. U nás se jedná o 

všechny regiony kromě Prahy. Cíl konvergence se týká většiny regionů nových členských 

zemí, jižní Itálie, východního Německa, několika oblastí Velké Británie, Řecka, Portugalska a 

Španělska.   

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Účelem druhého cíle je zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitažlivosti 

regionů, které se neřadí mezi nejméně rozvinuté. Jinými slovy spadají sem oblasti, které 



nespadají pod cíl Konvergence. Vzhledem k tomu, že potřeba pomoci těchto regionů není tak 

naléhavá, je výše prostředků přidělených těmto regionům podstatně nižší. U nás se jedná o 

hlavní město Prahu, pro kterou bylo vyčleněno 1,6% prostředků regionální politiky. Dále do 

tohoto cíle spadá sever Velké Británie, většina Španělska, střední Franci e, severní finsko a 

skoro celý Kypr.  

3. Evropská územní spolupráce.  

Tento cíl se zaměřuje na zvýšení přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráci. Jeho 

hlavními prioritami jsou podpora rozvoje vědy, výzkumu a informační společnosti, životní 

prostředí, předcházení rizikům, zajištění spolupráce v oblasti bezpečnosti a řízení vodních 

zdrojů. Pro Českou republiku bylo v rámci tohoto cíle vyčleněno 1,3% z prostředků regionální 

politiky.  

Principy regionální politiky 2007–2013 

 Regionální politika je založena na několika základních principech, které jsou obsaženy 

v programové a právní úpravě celého procesu poskytování dotačních prostředků. Principy 

regionální politiky se během jednotlivých programových období mění. V období let 2007-

2013 se jedná o pět hlavních principů: programování, koncentrace, partnerství, adicionalitu, 

monitorování a vyhodnocování. Dalšími principy, kterými se regionální politika řídí je např. 

princip subsidiarity, koordinace, harmonizace, integrace, konvergence, solidarity, 

komptability a proporcionality. 

Základní principy regionální politiky 

1. Programování 

Tento princip znamená, že jsou strukturální fondy alokovány na základě sedmiletých multi-

sektorálních plánů regionálního rozvoje, jež jsou vyjednány členskými zeměmi s Evropskou 

komisí. Cílem tohoto principu je co nejkomplexnější řešení regionálních problémů, tak aby 

prostředky na jednotlivé projekty nebyly přidělovány nekompetenčně a neefektivně. 

2. Koncentrace 

Na základě principu koncentrace by měly směřovat finanční prostředky do oblastí, ve kterých 

existují největší strukturální problémy. Uplatňování tohoto principu přináší vyšší efektivitu a 

účelnost vynaložených prostředků, a také snadnější a přehlednější monitorování a kontrolu.  

3. Partnerství 

V rámci principu partnerství je vyžadována aktivní účast a participace Evropské komise a 

odpovídajících regionálních a místních orgánů a kompetentních nevládních činitelů na všech 



etapách administrace strukturálních fondů, včetně plánování, implementace, řízení, 

monitorování a hodnocení. 

4. Adicionalita 

Podle principu adicionality (doplňkovosti) mají prostředky z EU pouze doplňovat výdaje ze 

strany příjemců pomoci. Neměly by tedy nahrazovat národní zdroje, ale měly by být pouze 

jejich dodatkem.  

5. Monitorování a vyhodnocování 

Podstatou tohoto posledního principu je snaha o co nejvyšší efektivitu při vynakládání 

finančních prostředků. Efektivita je neustále sledována a vyhodnocována třemi způsoby:  

- ex ante (předběžné hodnocení), 

- interim (střednědobé hodnocení), 

- es post (následné hodnocení). 

Význam tohoto principu je neustále zvyšuje. 1 

Nástroje regionální politiky 

Nástrojem regionální politiky jsou strukturální fondy, jejichž účelem je 

prostřednictvím rozvojových programů a projektů snižovat rozdíly mezi úrovněmi 

jednotlivých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných oblastí. Pro období let 2007 – 2013 

jsou pro splnění výše uvedených cílů k dispozici tři nástroje: strukturální fondy Evropský 

fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond a Kohezní fond.  

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Tento fond byl založen už v roce 1972, fungovat začal v roce 1975 a od roku 1988 je 

integrován do regionální politiky EU. Jeho význam se neustále zvyšuje. ERDF v současnosti 

podporuje především projekty, které se soustřeďují na regionální rozvoj, podporu malého a 

středního podnikání, větší konkurenceschopnost, podporu zaměstnanosti a územní spolupráci 

v rámci celé Evropské unie.   

Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond je nejstarším strukturálním fondem. Byl zahrnut již v Římské smlouvě 

a v současnosti je hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměstnanosti. V současném 

programovém období se zaměřuje na zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, lepší 

přístup k zaměstnání zlepšení pozice na trhu práce, potlačování diskriminace a usnadnění 

                                                 
1 MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1.vyd. Brno: 

Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principál, 2007. 210 s. ISBN 978–80-87029–13-8. 



přístupu znevýhodněných občanů na trh práce a podporu partnerství pro reformy v oblasti 

zaměstnanosti. 

Kohezní fond (KF) 

Kohezní fond se neřadí ke strukturálním fondům. Byl založen Maastrichtskou smlouvou 

v roce 1993. Jeho účelem byla pomoc členským zemím, které se potýkaly s problémy 

souvisejícími se vznikem společné hospodářské a měnové politiky. Kohezní politika zahrnuje 

všechny kroky vedoucí ke snížení ekonomických a sociálních nerovností v EU. Kohezní fond 

se nezaměřuje na regionální politiku, ale je orientován na území celého státu a spolufinancuje 

projekty v oblasti životního prostředí, transferových a dopravních sítí. 2 
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