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Přílohy 

Příloha 1: Porovnání nové typologie městsko-venkovských regionů s aplikovanou 

typologií OECD 

 

 

Zdroj:  MATOUŠKOVÁ, Kamila [online], 2013 
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Příloha 2: Pozměňovací akty CAP EU 

Název předpisu 

Nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se z důvodu přistoupení 

Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Nařízení Rady (ES) č. 1944/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) 

Nařízení Rady (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění a opravuje nařízení 

(ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 

společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým 

se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Nařízení Rady (ES) č. 146/2008 ze dne 14. února 2008 o změně nařízení (ES) č. 1782/2003, 

kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 

politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a nařízení (ES) č. 1698/2005 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Nařízení Rady (ES) č. 74/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

Nařízení Rady (ES) č.  72/2009  ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky 

Nařízení Rady (ES) č.  73/2009  ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro 

režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky 

Nařízení Rady (ES) č. 473/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) a nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky 

Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických 

směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 až 2013) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1312/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým 

se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního 

řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými 

obtížemi 

Zdroj: EUROPA [online], 2012; vlastní úprava 
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Příloha 3: Víceletý finanční rámec Evropské unie 

 

 

Zdroj: COUCNIL OF THE EUROPEAN UNION [online], 2013 
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Příloha 4: Základní dokumenty, vstupy a výstupy procesů projektového řízení 

Procesy Vstupy Výstupy 

Inicializace a 

zahájení 

projektu 

 Strategické cíle podniku 

 Hlavní faktory 

podnikatelského prostředí 

 Lidské zdroje podniku 

 Finanční a materiální zdroje 

podniku 

 Podniková kultura 

 Podnikové systémy 

 Soubor podnikových procesů 

 Podniková pravidla a 

metodiky 

 Historické informace 

 Souhrn znalostí a zkušeností 

podniku 

 Popis práce, která má být 

provedena 

 Rozsah pověření sponzora 

projektu 

 Zakládací listina projektu 

 Předběžná definice předmětu 

projektu 

 Dokumentace k nákupu (při 

pořízení projektu z vnějšího 

prostředí) 

 Hodnotící kritéria výběru 

dodavatele 

Plánování 

projektu 

 Zakládací listina projektu 

 Předběžná definice předmětu 

projektu 

 Definice předmětu projektu 

 Plán projektu 

 Dohody a kontrakty pro 

snížení rizik 

 Dohody a kontrakty pro nákup 

a subdodávky 

 Dokumentace k nákupu 

subdodávek 

 Hodnotící kritéria výběru 

subdodavatele 

Řízení a 

koordinace 

projektu 

 Plán projektu 

 Definice předmětu projektu 

 Schválené změny 

 Schválené nápravné akce 

 Schválené preventivní akce 

 Schválené zprávy o opravách 

 Výstupy projektu 

 Požadované změny 

 Provedené změny 

 Provedené nápravné akce 

 Provedené preventivní akce 

 Provedené opravy 

 Hlášení o provedené práci 

Monitorování 

a kontrola 

 Plán projektu 

 Definice předmětu projektu 

 Schválené výstupy projektu 

 Požadované změny 

 Provedené změny 

 Provedené nápravné akce 

 Provedené opravy 

 Hlášení o provedené práci 

 Schválené změny 

 Odmítnuté změny 

 Schválené nápravné akce 

 Schválené preventivní akce 

 Schválené zprávy o opravách 

 Aktualizovaná plán projektu 

 Aktualizace definice předmětu 

projektu 

 Doporučené nápravné akce 



2 

 

 Doporučené preventivní akce 

 Souhrnné zprávy o stavu 

projektu 

 Výhledy 

 Ověření výsledku oprav 

 Schválené výstupy projektu 

Uzavření 

projektu 

 Plán projektu a definice 

předmětu projektu včetně 

pozdějších aktualizací 

 Schválené změny 

 Odmítnuté změny 

 Schválené nápravné akce 

 Schválené preventivní akce 

 Schválené opravy 

 Doporučené nápravné akce 

 Doporučené preventivní akce 

 Souhrnné zprávy o stavu 

projektu 

 Ověření výsledků oprav 

 Schválené výstupy projektu 

 Schválené produkty, služba 

nebo jiný výsledek projektu 

 Uzavření kontraktu 

 Aktualizace souboru 

podnikových procesů 

 Dokumentace 

administrativního uzavření 

projektu 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena, 2011 
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Příloha 5: Porovnání členění venkova v ČR podle původní metodiky OECD a její 

modifikované verze 

 

 

Zdroj: PERLÍN, Radim [online], 2009
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Příloha 6: Model aktérů rozvoje venkova v ČR 

 

Zdroj: GAREP, spol. s r.o [online], 2010 
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Příloha 7: Struktura os a opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 

Osa I. - podpora konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, posílení dynamiky 

             podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství.  

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

Opatření I.1.2 Investice do lesů 

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Opatření I.1.4 Pozemkové úpravy 

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb 

Osa II. - zlepšování životního prostředí a krajiny 

Opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 

Opatření II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) 

Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření 

Opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 

Opatření II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a 

Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby 

Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

Osa III. - podpora rozvoje životních podmínek na venkově a diverzifikace 

ekonomických aktivit. 

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje 

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 

Osa IV. -Leader 

Opatření IV.1.1 Místní akční skupina  

Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, 2010a; vlastní úprava 

 

http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy-i/investice-do-lesu/
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Příloha 8: Aktuální stav implementace prioritních os PRV v ČR (únor 2013) 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ [online], 2013; vlastní úprava 
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Příloha 9: Principy nastavení a distribuce přímých plateb a opatření v rámci Programu 

rozvoje venkova v podmínkách ČR na období 2014-2020 

I. PILÍŘ SZP – PŘÍMÉ PLATBY A CROSS-COMPLIANCE 

 

1. Přechod na systém jednotné platby (ČR = jeden region) od počátku nového 

programovacího období. 

2. Maximální omezení podpor na pěstování polních plodin bez vazby na odpovídající 

rozměr ŽV či zaměstnanost. 

3. Omezení podpor vyplácených na historické bázi zemědělským podnikům, které již 

danou činnost nevykonávají (zejména cukerní platba, platba VDJ apod.). 

4. Odlišení výše plateb v rámci platebního nároku – zejm. zavedení dočasné degresívní 

možností financování specifických sektorů prostřednictvím navýšení hodnoty 

platebních nároků u vybraných komodit (např. cukrovky, eventuelně rajčat). 

5. Maximální využití (minimálně 10%) nepovinné vázané podpory (tj. především 

couplovaná platba na VDJ a platba na chmel)1 ve prospěch tzv. citlivých sektorů 

doposud podporovaných v systému přímých plateb na základě zvláštní podpory 

podle čl. 68 NR (ES) čl. 73/2009 či národních doplňkových plateb (krávy chované v 

systému s tržní produkce mléka, KBTPM, ovce a kozy, škrob, chmel). 

6. Využití možnosti převodu části národního stropu I. pilíře (minimálně 5-10% 

z přímých plateb) výhradně pro účely programů podpor živočišné výroby a podpor 

sektoru ovoce a zeleniny v rámci PRV a tyto prostředky alokovat prostřednictvím 

sektorových obálek na investice. 

7. V rámci naplňování cílů „ozelenění“ zavést: 

a. povinnost vhodného střídání plodin na orné půdě (např. víceleté pícniny); 

b. vazbu na podporu pěstování ovoce a zeleniny na OP. 

8. Využití zvýhodněné sazby podpory mladým začínajícím zemědělcům vyčleněním 

alokace maximálně 1% z obálky přímých plateb za současného zásadního zpřísnění 

stávajících podmínek podpory ve II. pilíři (vazba na bod 20). 

9. Zpřísnění pravidel Cross-compliance/GAEC ve vazbě na využívání zemědělské půdy 

– zejména: 

a. promítnutí reálné míry erozního ohrožení do příslušné vrstvy LPIS a propojení 

s předepsaným způsobem užívání; 

b. zásadní posílení standardů GAEC ke zlepšování kvality půdy a vody – zejména v 

rámci GAEC-2 (zvýšit účinnost opatření a případně rozšířit nastavení MEO 

ploch) a GAEC-3 (posílení vyššího podílu zapravování organické hmoty na úkor 

zeleného hnojení) - s vazbou na opatření II. pilíře pro zpracování a využívání 

odpadové biomasy – kompostu apod.; 

c. povinné využívání certifikovaného osiva v oblastech specificky postižených 

dopady klimatické změny (regiony s projevy sucha apod.). 

  

                                                 
1 Na bázi čl. 38 aktuálního návrhu EK k nařízení o přímých platbách 
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II. PILÍŘ SZP – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

 

10. Cílení investičních opatření v zemědělství na reálnou strukturální změnu sektoru a 

posílení produktivity zemědělských podniků (modernizace zemědělských podniků) 

se stanovením max. horního stropu opatření (40 mil. Kč): 

a. Neimplementovat opatření podpory investic na nákup strojů pro rostlinnou 

výrobu na orné půdě. V případě investic na nákup strojů podpora pouze 

specifických strojů např. pro pěstování ovoce a zeleniny (se závazkem 

udržitelnosti produkce), prokazatelným příspěvkem k šetrnému zacházení se 

zdroji v životním prostředí, apod.; 

b. Vytvoření samostatných sektorových obálek (alokací) pro investiční opatření 

v živočišné výrobě následovně (seřazeno dle priority): 

c. Výrazné zvýhodnění projektů zahrnujících více článků vertikály (šlechtění, 

plemenitba, zemědělská produkce, prvotní zpracování, zpracování); 

d. Výrazné zvýhodnění projektů vytvářejících reálná a udržitelná pracovní místa 

(nikoliv „přelévání pracovníků“); 

e. Podpora technologií na precizní zemědělství; 

f.    Vyšší podpora rozvoje trvalých kultur s výjimkou vinic; 

g. Zvýhodnění projektů zemědělských podniků s vyšší intenzitou ŽV při zohlednění 

příspěvku k zaměstnanosti; 

h. Zvýhodnění projektů zaměřených na welfare zvířat; 

i.   Zvýhodnění projektů zemědělských podniků, které přijmou specifické závazky 

AEO podporující strukturální změny českého zemědělství (vazba na bod 13); 

j.   Zvýhodnění projektů zemědělských podniků s vazbou na ochranu vodních 

zdrojů. 

11. Cílení investičních opatření v potravinářství k posílení reálné produktivity 

potravinářských podniků (přidávání hodnoty potravinářským výrobkům): 

a. Vytvoření specifické obálky pro investice do prvotního zpracování zemědělských 

produktů v živočišné výrobě; 

b. Vytvoření specifické obálky na podporu projektů propagace 

lokálních/regionálních potravinářských produktů; 

c. Zvýhodnění projektů přednostně orientovaných na uvádění technologických a 

výrobkových inovací do praxe; zejména projektů s vazbou na výstupy České 

technologické platformy;  

d. Zvýhodnění projektů zohledňujících partnerství se zemědělskou prvovýrobou a 

využití vysokého podílu lokální/regionální suroviny; 

e. Výrazné zvýhodnění projektů vytvářejících udržitelná pracovní místa; 

f.    Zvýhodnění projektů majících za cíl snižování energetické náročnosti a šetrné 

využívání zdrojů; 

g. Zvýhodnění projektů na zpracování lokální/regionální bio-produkce. 

12. Zachování odpovídajícího poměru plateb na LFA v kontextu podpory ŽV s cílenou 

ekonomickou provázaností a podmíněností na ŽV. Cílem je zásadně omezit 
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zvýhodnění rentability u podniků bez ŽV oproti podnikům s odpovídajícím 

rozměrem ŽV, zejména: 

a. Zavedením degresivity, v souladu s legislativou EU, zohlednit specifickou 

velikostní strukturu zemědělských podniků a úroveň plateb v ČR založenou na 

verifikovaném reprezentativním vzorku FADN; 

b. Využitím "ušetřených prostředků“ ve prospěch investičních opatření v živočišné 

výrobě (i podpora dojného skotu v LFA); 

c. Cílením LFA platby na podporu ŽV (včetně stabilizace mléčného skotu) 

prostřednictvím vhodného nastavení kritérií způsobilosti; 

d. Postupné navýšením intenzity hospodářských zvířat pro platbu LFA na 

průměrnou úroveň 0,4 VDJ od roku 2016, se zohledněním EZ a možností 

flexibility zajištění krmivové základny některých skupin zemědělských podniků 

ve vazbě na obhospodařovaný poměr TTP a OP. 

13. Cílení plateb AEO k zajištění podpory a příspěvku AEO opatření ke strukturální 

změně českého zemědělství (prostřednictvím vhodného nastavení kritérií 

způsobilosti, zejména správným cílením environmentálních opatření na ZP a PUPFL 

(ošetřování travních porostů, vhodné osevní postupy – víceleté pícniny). 

14. Zásadní zvýhodnění projektů širšího partnerství (zemědělec, zpracovatel, 

municipalita) – např. komplexní řešení zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

municipalit a potravinářského průmyslu a jejích využití ke při zapravování 

organické složky do půdy v rámci GAEC; 

15. Zásadní zvýhodnění realizace projektů s plněním daňové povinnosti a tvorbou 

pracovních příležitostí v místě podnikání; 

16. Zásadní změna systému podpory poradenství od podpory „podnikání v poradenství“ 

směrem k podpoře „poradenství k podnikání“;  

17. Efektivní cílení podpor na ekologické zemědělství a integrovanou produkci s cílem 

dosažení přiměřené míry tvorby produkce: 

a. Zavedením striktních pravidel způsobilosti směrem k reálné produkci a/nebo 

reálnému poskytování veřejných statků; 

b. V rámci investičních opatření vytvořením specifické obálky na podporu rozvoje 

projektů malých zpracovatelských a odbytových kapacit na farmě s projekty do 

1 mil. Kč se zaměřením na produkty s největším potenciálem poptávky (mléko a 

mléčné výrobky, ovoce, zelenina, pečivo, maso, nápoje); 

c. Zvýhodnění projektů na zpracování lokální/regionální bio-produkce. 

18. Cílení podpor PRV směrem k inovacím, k zavádění moderních technologií, zavádění 

nových výrobků, s cílem zvýšení produktivity, zlepšení jejich postavení na trhu apod. 

Nepodporovat jednoduché a úzce zaměřené projekty bez reálného dlouhodobého 

přínosu.  

19. Podpora projektů vedoucích k seskupování prvovýrobců, spolupráci mezi aktéry 

vertikály, zejména v potravinovém řetězci, přenosu znalostí, sdílení postupů a 

technologií, využívání biomasy, apod. 

20. S cílem podpořit generační obměnu: 

a. pokračovat za zásadně zpřísněných podmínek v podpoře zahájení činnosti 

mladých začínajících zemědělců s důrazem na životaschopnost podniku a 

udržitelnost zemědělského hospodaření; 
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b. zásadní zvýhodnění projektů vedoucích ke zlepšování věkové strukturu 

zaměstnanců v zemědělských podnicích. 

21. Vytvoření dobrovolného opatření na řízení rizik a krizí pro vybraná odvětví s cílem 

zaměřit podpory na preventivní opatření a podporu diverzifikace příjmů. 

22. Zajištění kontinuity podpory pozemkových úprav za podmínky efektivního 

vynakládání prostředků PRV (realizace většího množství menších projektů, přísné 

nákladové stropy). 

Zdroj: BÖHMOVÁ, Kateřina [online], 2013 
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Příloha 10: Mapa Jihomoravského kraje a jeho dělení na mikroregiony se zvýrazněním 

katastrálního území obce Tasovice 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online], 2012a 
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Zdroj: JIHOMORAVKSÝ KRAJ [online], 2012  
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Příloha 11: Vygenerovaná žádost o dotaci z portálu farmáře 

  

 

Modernizace zemědělských podniků I.1.1 I.1 I. 
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Zdroj: STRAKA, Jiří [online], 2013b
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Příloha 12: Myšlenková mapa projektu Ekologické mlékárny Tasovice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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Příloha 13: Pozemky žadatele ve Veřejném registru půd (LPIS) 
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Zdroj: STRAKA, Jiří [online], 2013c
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Příloha 14: Přehled žádostí o národní dotace zemědělce Straky za rok 2011 

 

 

Zdroj: STRAKA, Jiří [online], 2012a
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Příloha 15: Mobilní ISO dojírna 

 

 

Zdroj: DELAVAL [online], 2011 
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Příloha 16: Doporučené formy informování a propagace v PRV ČR dle jednotlivých 

opatření a podopatření  

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ [online], 2012b 
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Příloha 17: Preferenční kritéria podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských 

podniků (záměr a) investice do staveb a technologií pro živočišnou výrobu) 
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Zdroj: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ [online], 2013b; vlastní úprava 


