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5 POPIS STRATEGIE
PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat s širším konceptem 
evropských strategií, zejména pak prioritami Strategie EU 2020.
Na národní úrovni jsou cíle Strategie EU 2020 zohledněny ve Společném strategickém rámci,
resp. Dohodě o partnerství. Návaznost cílů PRV na tematické cíle SSR (TC) jsou uvedeny
v následujícím přehledu:

TC 1- posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 •Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem

a inovacemi, jednak využitím poradenských služeb i prostřednictvím zapojení do EIP.
 •Zvýšení intenzity inovačního úsilí firem v low-tech oborech; tzn. inovace založené na

aplikaci a přizpůsobení moderních technologií pro využití.

TC 3 - zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
 •Zlepšení řízení a účinnosti strategických procesů (řízení, marketing, inovační

management) podpořených firem.
 •Zintenzivnění vytváření sítí, rozvoje klastrů a aplikovaných inovací zejména

prostřednictvím inteligentní specializace a dalších forem spolupráce mezi podniky ve
všech sektorech národního hospodářství, tedy včetně zemědělství.
 •Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků, a to

díky dílčím faktorům:
� konsolidace vlastnických vztahů k půdě prostřednictvím realizace pozemkových
úprav,
� zvýšení přidané hodnoty zemědělské produkce,
� zvýšení účinnost výrobních faktorů (kvalitnější technologické vybavení, úspory
energie, zlepšení infrastruktury apod.) a zlepšení managementu,
� zlepšení organizace trhu a posílení orientace na jakost, inovace a transfer nejnovějších
poznatků do praxe,
� spolupráce v inovativních projektech.
 •Zastavení nepříznivého vývoje věkové struktury pracovníků v zemědělství.

TC 4 - podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství
 •Zvýšení podílu produkce/spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.
 •Snížení energetické náročnosti, resp. zvýšení energetické účinnosti výrobních a

technologických procesů v zemědělství.
 •Zlepšení pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví.

TC 5 - podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení Adaptace
zemědělství a lesnictví na očekávané klimatické jevy.
 •Zvyšováním potenciálu zemědělských a lesních ekosystémů minimalizovat negativní

dopady klimatické změny.



 •Zajištěná protipovodňová ochrana založená především na zvýšení retenční schopnosti
krajiny a zpomalování přírodního odtoku vody související s lepším hospodaření s vodou
v zemědělství a lesnictví.

TC 6 - ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 •Snížení zemědělského znečištění vod.
 •Zvýšená ochrana přírody a krajiny posilováním její ekologické stability pomocí

posilování biodiverzity, zvyšování prostupnosti krajiny a realizovaná vhodná opatření
v zemědělství a lesnictví.
• Posílení odolnosti lesních porostů před abiotickými a biotickými faktory. Zvýšená
ochrana půdy, zejména zemědělské, před erozí a degradací.
• Posílení prevence opouštění půd v oblastech s přírodními omezeními, včetně předcházení
degradace cenných stanovišť a zvyšování estetické hodnoty krajiny.

TC 8 - podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil
• Zvýšení podílu zemědělských podniků, které diverzifikovaly svoji činnost
nezemědělskou činností. Vytvoření pracovních míst ve venkovských oblastech.

TC 9 - podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
.. Posílení místní rozvojové spolupráce

TC 10 - investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 
dovedností
a do celoživotního učení
• Zvýšení kvalifikace pracovníků v zemědělství a lesnictví, zejména v oblasti účinného
využívání přírodních zdrojů, přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování této změny,
zajištění potravinové bezpečnosti a zvyšování produktivity.
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Posouzení priorit

Venkov      (MAS B: tato priorita není podporována z PRV)
Analýza venkova a identifikované potřeby poukazují na rozsáhlost problematiky venkova,
na množství a závažnost potřeb, které je nanejvýš žádoucí podpořit z veřejných zdrojů. Přesto
však ze zkušeností z implementace vyplývá, že PRV při svém omezeném rozpočtu nemůže
potřeby venkova pokrýt, ani pokud jde o jejich spektrum, ani pokud jde o jejich rozsah. Strategie
podpory venkova bude tedy založená na posouzení jednotlivých potřeb a zacílení se na ty, které
nástroje společné zemědělské politiky umí řešit efektivněji než ostatní evropské strukturální
a investiční fondy.

Zemědělství a související sektory (MAS B: hlavní priorita PRV)
Oblast zemědělství, lesnictví a výroby potravin je pro PRV jednou z hlavních prioritních 
oblastí, kam bude podpora směřovat, zejména pak s cílem zvýšit konkurenceschopnost těchto 
sektorů. Analýzy poukazují na zaostávání České republiky v řadě ukazatelů, a ačkoliv předchozí
programy k řešení situace značně přispěly, je evidentní, že další podpora
do konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví je žádoucí.

Životní prostředí a změna klimatu   (MAS B:  kladen důraz na řešení problematiky
životního prostředí).
Z provedené analýzy a identifikovaných potřeb vyplývá, že ze tří základních oblastí SZP bude
v Programu rozvoje venkova České republiky kladen největší důraz na řešení problematiky



životního prostředí. Zaměření prioritně na tuto oblast vychází ze skutečnosti, že potřeby
identifikované analýzou jsou závažné a svým dopadem ovlivňují území celé republiky.
Problematika zachování biodiverzity, zabránění degradaci půd a vody, změna klimatu a další
jsou oblasti, které tržním fungováním zemědělské výroby, lesnictví či zpracování potravin nelze
řešit, navíc je ochrana životního prostředí celospolečenským veřejným zájmem. Program proto
bude věnovat na podporu této oblasti největší část svého rozpočtu.
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5.1 Odůvodnění vybraných potřeb, jimiž se má program rozvoje venkova zabývat,
a volba cílů, priorit, prioritních oblastí a stanovení cílů na základě důkazů z analýzy
SWOT a posouzení potřeb

5.1.1 Životní prostředí a změna klimatu

• 1 - Zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské a lesní půdě z hlediska
druhové různorodosti, zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny,
posílit funkční propojení krajiny
Z analýzy vyplývá, že značný podíl cenných stanovišť není v příznivém stavu, přičemž hlavní
vliv má nevhodné hospodaření. Je třeba zajistit podporu vhodných managementů na zemědělské
půdě, která může napomoci k zachování nebo obnovení těchto cenných ploch. Mimo plochy
zemědělské půdy bude péče o cenné biotopy zajištěna prostřednictvím dalších nástrojů (OP ŽP).
Z analýzy dále vyplývá, že dochází k úbytku druhové početnosti nejen rostlin, ale i živočichů,
a to především z důvodů nevhodného zemědělského a lesního hospodaření. Zachování druhové
početnosti je veřejným zájmem, a proto by mělo být podporováno z veřejných zdrojů. Podpora
v rámci PRV bude zaměřena např. na vybrané druhy ptáků (chřástal polní a čejka chocholatá),
bezobratlé (modrásek) a drobné obratlovce.

• 2 - Posílit prevenci degradace půdy, posílit retenční schopnost půdy a krajiny
Půda je neobnovitelný přírodní zdroj s, do jisté míry, obnovitelnými funkcemi (úrodnost).
Degradace půdy způsobuje snižování výnosů ze zemědělské půdy a dále vlivem zhoršování
vlastností půd dochází ke snižování jednotkové ceny půdy a má i vliv na ekosystémy závislé
na zemědělství. V ČR dochází k její degradaci zejména v důsledku vodní a větrné eroze,
acidifikací, dehuminifikací a utužením. Nejzávažnější jsou škody způsobené erozí, zejména
vodní.
Veřejný zájem na dlouhodobě udržitelném hospodaření pak řadí tuto potřebu mezi hlavní
priority programu, zejména pokud se jedná o problematiku vodní a větrné eroze. Tato
problematika by nebyla uspokojivě řešena bez podpory z veřejných zdrojů. Pokud se jedná
o další degradační procesy, jako je utužení a acidifikace, předpokládá se nepřímý vliv některých
nástrojů, zejména šetrných způsobů hospodaření.
Z analýzy vyplývá, že je nezbytné zvýšit retenční schopnost krajiny z důvodu nejen snížení škod
způsobených povodněmi, ale i jako prevence před nedostatkem vody v obdobích s nižšími
srážkovými úhrny. Tento veřejný zájem není možné bez finanční podpory z PRV zajistit.
V rámci PRV budou podporovány způsoby hospodaření na zemědělské půdě posilující retenční
schopnost krajiny.

• 4 - Posílit prevenci opouštění půd
S ohledem na podíl rozlohy, která se nachází v přírodně znevýhodněných oblastech, se jedná
o potřebu rozsáhlou a pro podniky zde hospodařící, zásadní. Podle analýz by pouze na základě
fungování trhu, tedy bez veřejné podpory, nebylo možné zajistit pokračování zemědělského
hospodaření v těchto oblastech – došlo by k postupné marginalizaci znevýhodněných území



a situace by mohla vyústit v opuštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy těchto oblastí.
K obdobné situaci by mohlo dojít na území cenných lokalit v oblastech Natura 2000 a tzv.
„nášlapných kamenů“, kde není bez veřejné podpory možné od zemědělců očekávat pokračování
hospodaření. Vzhledem k tomu, že v případě neřešení potřeby hrozí opuštění zemědělské půdy
v těchto oblastech, navíc s dopadem na ekosystém, je potřeba závažná a jejich podpora
společensky nezbytná.

• 8 - Bránit degradaci vodních ekosystémů
V důsledku nevhodných agrotechnických postupů dochází ke smyvům ornice, hnojiv a přípravků
na ochranu rostlin do vodních toků. Smyvem dochází jednak k zanášení vodních nádrží
sedimenty a dále k eutrofizaci vod spláchnutými živinami. Tyto vlivy způsobují snížení užitné
hodnoty vody a zvyšují náklady na zpracování surové vody na vodu pitnou.
Z těchto důvodů budou v rámci PRV podporována preventivní opatření v krajině a postupy
hospodaření snižující riziko vzniku vodní eroze a smyvů půdy. Jedná se o aktivity snižující
konkurenceschopnost zemědělců a nelze od nich očekávat realizaci těchto aktivit bez podpory
z veřejných zdrojů. Zároveň budou podporovány způsoby zemědělského hospodaření s nižšími
vstupy.
Hlavním faktorem zhoršujícího se stavu vodních ekosystémů je zemědělské hospodaření.
Bez podpory z veřejných zdrojů není možné zabránit degradaci vodních ekosystémů. V rámci
PRV budou podporována jak plošná preventivní opatření předcházející výše uvedeným vlivům,
tak i technická opatření, a to prostřednictvím realizace pozemkových úprav.

• 5 - Podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí (EZ, IP)
Šetrné způsoby hospodaření, jako je ekologické zemědělství a integrovaná produkce, mají
komplexní, pozitivní dopad na složky životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že tyto způsoby hospodaření jsou oproti konvenčnímu hospodaření zatíženy
vyššími náklady a nižšími příjmy, je nutné je podporovat z veřejných zdrojů. Bez této podpory
by zemědělci nebyli konkurenceschopní.

• 13 - Posílit zdravotní stav, odolnost a ochranu lesních porostů
Přeměna listnatých či smíšených porostů na čistě jehličnaté, plynoucí z hospodaření v minulých
dekádách, je proces, který snižuje nejen biodiverzitu lesních ekosystémů, ale také jejich odolnost
vůči extrémním situacím. V rámci lesního hospodaření se jedná o jevy, které mají dlouhodobý
charakter – jak vzniku, tak nápravy. Z celkového ekosystémového pohledu je potřeba negativní
jevy minulosti eliminovat v co nejkratším termínu. Bez případné podpory této problematiky by
nebylo dosaženo pozitivních výsledků v potřebném horizontu a mohlo by dojít i k dalšímu
zhoršování zdravotního stavu lesních porostů. Podpory budou zaměřeny na zvýšení podílu
melioračních a zpevňujících dřevin a jejich ochranu a na rekonstrukci porostů náhradních dřevin
v imisních oblastech. Vzhledem k poměrně vysoké návštěvnosti lesů je rovněž potřebné
usměrňovat a rozvíjet i jeho rekreační funkci a předcházet jejím negativním projevům.
Úprava porostní skladby se s vyšší mírou změny i dopadu projeví u porostů náhradních dřevin,
u nichž neodpovídá nejen z pohledu stanovištních, ale i z pohledu původnosti dřevin stávajících
porostů. Tyto porosty plnily po určenou dobu pouze porostotvorné funkce lesa a jejich přeměna
je tak zásadní z pohledu zachování všech funkcí lesních ekosystémů, včetně posílení biodiverzity
daných stanovišť.
V návaznosti na extrémní meteorologické jevy, pravděpodobně související s klimatickou
změnou, dochází především formou větrných kalamit a povodňových situací ke snížení
potenciálu lesních porostů. Z důvodu zachování plnění všech funkcí lesa je potřeba podporou
tyto jevy minimalizovat, v případě přírodní katastrofy bez odkladu poškození napravit a odstranit
následky škod. V této oblasti budou podpory čistě zaměřené jenom na oblast PUPFL.
Pro optimální zajištění všech funkcí lesa je stěžejní použití geneticky kvalitního osiva
a kvalitního reprodukčního materiálu. V současné době je v mnoha případech používáno méně



kvalitní osivo a sadební materiál z důvodu jeho nedostatku. To způsobuje pokles ploch lesních
porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin. Je tedy nezbytné 
zajistit dostatek kvalitního osiva a sadebního materiálu a podpořit vhodný management lesních
porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin.

• 17 - Snížit uvolňování skleníkových plynů v zemědělství a posílit jejich fixaci
Pro snížení emisí ze zemědělství je stěžejní vhodné nakládání se statkovými hnojivy, nižší
zornění, zabránění odvodnění či utužení. V ČR existují značné rezervy pro další snižování emisí
skleníkových plynů. Kvalitu půdy, obsah organického uhlíku a množství emisí skleníkových
plynů lze významně ovlivnit způsobem hospodaření. Z těchto důvodů je nezbytné podporovat
způsoby hospodaření napomáhající předcházení vzniku nadměrných emisí a přizpůsobení se
klimatické změně a sklady pro statková hnojiva.

• 15 - Využít potenciál obnovitelných zdrojů energie, zejména pak využití biomasy
ČR má Národním akčním plánem pro energii z OZE stanovený cíl, že do roku 2020 má pocházet
13 % energie z obnovitelných zdrojů. Využívání OZE je součástí energetické politiky, řešené
komplexně na národohospodářské úrovni s cílem dosažení vyváženého energetického mixu.
PRV podpoří investice na výstavbu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (peletáren) jako
formu diverzifikace do nezemědělských činností. Spolu s peletárnami budou podpořeny v rámci
operace Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností i bioplynové stanice.
Ekonomicky životaschopné jsou pouze zemědělské bioplynové stanice zpracovávající
v maximální míře statková hnojiva a tedy přímo napojené na živočišnou výrobu.

• 9 - Posílit schopnost zemědělství a lesnictví v adaptaci na očekávané změny klimatu
Řešení potřeby posílení schopnosti zemědělství a lesnictví adaptovat se na očekávané změny
klimatu je nezbytné s ohledem na její rozsah a možné dopady. Změna klimatu se projevuje
zejména výraznějšími výkyvy počasí, častějšími intenzivními a přívalovými dešti způsobujícími
povodně, delšími obdobími sucha, vlnami horka, teplejšími a vlhčími zimami s menším
množstvím sněhu apod. Dalším negativním jevem je úbytek zásob podzemních vod, zvyšují se
rizika spojená s obdobími sucha. V zemědělství ještě nebyly dostatečně nastartovány přípravy
adaptačních opatření, která by negativní dopady dostatečně redukovala. Potřeba má průřezový
charakter a týká se všech sektorů (zemědělství, lesnictví i potravinářství) a aktivit.

• 19 - Snížit spotřebu energie a vody
Stimulace investic do energetické účinnosti podniků, např. snižování energetické náročnosti
(resp. zvyšování energetické účinnosti) výrobních postupů v zemědělství, potravinářství
a lesnictví je společensky i ekonomicky velmi žádoucí. Protože se jedná o potřebu průřezového
charakteru, PRV nebude zavádět cílené opatření, ale bude průřezově podporovat takové
investice, které požadavkům na energetickou efektivitu vyhovují.

• 16 - Zajistit efektivní transfer znalostí
Poradenství není dostatečně zaměřeno na implementaci nově definovaných cílů SZP, jako jsou
agroenvironmentálně-klimatická opatření. Identifikovány byly i další potřeby kvalitního
poradenství v oblastech týkajících se vlivu zemědělství na životní prostředí, v oblasti bezpečnosti
potravin a welfare zvířat, dále péče o půdu (ochrana proti erozi), organická hmota v půdě a
struktura půdy, rostlinolékařství.

5.1.2 Zemědělství a související sektory

• 3 - Zvýšit účinnost výrobních faktorů
Potřeba se průřezově týká všech sektorů, tj. zemědělství, potravinářství i lesnictví, a to ve všech
ohledech - produktivitě práce, kapitálové vybavenosti i efektivitě využívání půdy. Ač se podle



statistik situace zvolna zlepšuje, je žádoucí podpořit účinnost výrobních faktorů také veřejnými
zdroji. V opačném případě není pravděpodobné, že by podniky vlastními silami zvýšily
efektivitu výrobních faktorů na úroveň porovnatelnou s průměrem EU. Stávající situace je pak
příčinou mnoha problémů zemědělských, potravinářských i lesnických podniků - vysoká
nákladovost výroby, nízká rentabilita, omezená investiční schopnost, nízká
konkurenceschopnost, nemožnost uspět na trhu atd. Řešení nízké efektivity výrobních faktorů je
pro PRV vzhledem k rozsahu problému a dopadům zásadní.
S ohledem na skutečnost, že řešení této potřeby je zásadní také pro sektor lesnický, a přitom
prioritní oblasti vymezené pro podporu rozvoje venkova tento sektor v rámci zvýšení
konkurenceschopnosti dostatečně nereflektují, navrhuje Česká republika pro podporu lesnictví
s cílem zvýšení konkurenceschopnosti (analogicky zemědělským podnikům), dodatečnou
prioritní oblast 2 C - zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.

• 6 - Zvýšit podíl zpracovávaných surovin a přidávání další hodnoty
S problémem nedostatečného zpracování suroviny do výrobků s vyšší přidanou hodnotou se
potýká mnoho zemědělských, potravinářských i lesnických podniků. Zkušenosti z předchozích
PRV ukazují, že stimulování k produkci s přidanou hodnotou byla jedna z nejúčinnějších podpor,
která mnoha podnikům napomohla k vyšší konkurenceschopnosti na trhu. Nicméně vzhledem
k situaci v každém z uvedených sektorů je nezbytné nadále pokračovat v podpoře zvyšování
přidané hodnoty produktů. Pro PRV se jedná o jeden z prioritních cílů. Zaměření se na tuto
potřebu napomůže řešení několika dalších problémů, zejména pak potřebě posílení postavení
prvovýrobců a výrobců ve výrobkové vertikále.

• 16 - Zajistit efektivní transfer znalostí
Řešení potřeby zajištění transferu znalostí je zásadní pro všechny dotčené sektory – zemědělství,
potravinářství a lesnictví. Efektivní transfer znalostí je nezbytný předpoklad pro řešení několika
dalších problémů – efektivnost výrobních faktorů, zvýšení přidané hodnoty produkce, posílení
konkurenceschopnosti, účinné provádění agro-envi managementu atd. Pro PRV je transfer
znalostí velice důležitý ve spojení s řadou předpokládaných podpor, proto je potřeba považována
za jednu z prioritních. S ohledem na možnost financování vzdělávacích aktivit i z jiných ESIF
fondů se PRV omezí pouze na sektor zemědělství, lesnictví a potravinářství, a ostatní témata
budou podporována z jiných zdrojů.

• 12 - Motivovat k zajištění nadstandardních dobrých životních podmínek v chovu
zvířat
K vlastnostem prostředí, které nejvýrazněji ovlivňují pocit životní pohody, zejména
u hospodářských zvířat, patří pohodlí tepelné, fyzické (vhodné místo k odpočinku, prostor
ke komfortnímu chování), pocit bezpečí (agresivní chování ostatních jedinců), možnost hygieny
a možnost výchovy a učení. U sociálně žijících zvířat, kam patří i skot a prasata se stádovým
způsobem života, je jednou ze základních podmínek harmonického soužití dodržování
individuální vzdálenosti mezi zvířaty. Nedostatek životního prostoru je nejvážnější příčinou
rozruchu a psychické nepohody až stresu mezi zvířaty ve skupině. Snahou zvířat je vyhledávat si
prostředí, které jim přináší pocit bezpečí a pohodlí. V moderních chovech by také mělo být
snahou maximalizovat přirozené parametry prostředí s ohledem na použitelnost v dané
technologii chovu dodáním přírodního materiálu či simulováním přírodního prostředí.

• 14 - Zlepšit infrastrukturu v zemědělství a lesnictví
Obdobně průřezovým problémem jsou nedokončené pozemkové úpravy s dopady
na konkurenceschopnost zemědělských podniků, kvalitu půdy, zejména snížením rizika vodní
a větrné eroze, retenční schopnost krajiny atd. Jedná se o aktivity, které bez veřejných zdrojů
prakticky nelze zajistit a urychlení jejich realizace je proto pro PRV zásadní prioritou.
Stejný význam jako pozemkové úpravy pro zemědělství má zajištění dostatečné a kvalitní



infrastruktury pro lesní hospodářství. Zpřístupnění lesních porostů je nezbytné nejen
pro efektivní hospodaření lesnických podniků, ale také z hlediska veřejného zájmu, např.
pro řešení kalamit. Z dosavadních výsledků je patrné, že bez veřejných prostředků není možné
dosáhnout dostatečné kvality infrastruktury v lesích, a PRV bude proto přispívat k řešení této
potřeby při současném důrazu na zlepšení stavu z hlediska retence vody a vzniku eroze.

5.1.3 Venkov

• 10 - Podpořit podnikatelské aktivity a nabídku pracovních příležitostí
Dostatečná nabídka pracovních příležitostí a rozvoj podnikání je základním předpokladem
pro udržení obyvatel na venkově a ekonomický rozvoj venkova. Řešení této potřeby je tedy
velmi zásadní a z dosavadního vývoje je patrné, že vyžaduje intervenci veřejných zdrojů.
V opačném případě hrozí pokračující odliv obyvatel do měst za prací, snižování životní úrovně
obyvatel na venkově a prohlubování ekonomických a sociálních rozdílů mezi venkovskými
a městskými oblastmi. PRV se zaměří výhradně na zemědělské subjekty. Cílem využití
prostředků PRV na podporu podnikatelských aktivit a stimulování nabídky pracovních
příležitostí bude rozvoj diverzifikace do nezemědělských činností a s ním spojená možnost
tvorby nových pracovních míst. Zároveň tak bude řešena identifikovaná potřeba zaměřit se
na podporu diverzifikace nezemědělských činností.

• 8 - Podpořit aktivity CLLD
Zkušenosti s implementací metody LEADER ukazují, že místní akční skupiny hrají v rozvoji
venkova nezastupitelnou roli – na základě místní strategie se realizují projekty, které pomáhají
řešit specifické problémy dané lokality lépe, než centrálně řízené programy. Podporou metody
LEADER lze dosáhnout vyšší hospodárnosti s veřejnými zdroji – využije se lepšího zacílení
intervence, přesnějšího posouzení potřebnosti projektu pro danou lokalitu a v neposlední řadě
synergických efektů jednotlivých programů ESIF. Z těchto důvodů bude PRV podporovat
aktivity CLLD.

5.1.4 Potřeby a aktivity, které z programu podporovány nebudou

• 19 - Zvýšit občanskou a technickou vybavenost
Na občanské a technické vybavenosti obcí závisí nejen motivace obyvatel žít na venkově, ale
také zajištění podmínek pro podnikání na venkově. Z tohoto pohledu je potřeba velmi závažná
a týká se naprosté většiny malých obcí ČR. Jak vyplývá i z dosavadní implementace PRV, pro
obce není možné občanskou a technickou vybavenost řešit bez podpory státu. Nicméně
vzhledem k omezeným zdrojům PRV a zároveň nabídce jiných programů bude účelnější
financovat tyto aktivity z jiných fondů, PRV tedy potřebu řešit nebude.

Podpora vodohospodářské infrastruktury a zlepšení energetické účinnosti veřejných budov bude
poskytována z OP ŽP, rozvoj ICT včetně vysokorychlostního internetu bude financován
prostřednictvím OP PIK, občanskou vybaveností (zajištění služeb apod.) a oblastí ICT se zabývá
IROP. obnova místních komunikací, infrastruktury pro volnočasové aktivity a kulturních
památek místního významu nebude s ohledem na poziční dokument EK řešena prostřednictvím
ESI fondů.

• 10 - Podpořit podnikatelské aktivity a nabídku pracovních příležitostí
Vzhledem k omezeným zdrojům EZFRV se bude PRV soustředit pouze na zemědělské
podnikatele. Intervenci PRV doplní OP PIK, který bude podporovat jiné než zemědělské
subjekty, a to převážně formou finančních nástrojů, a z části také IROP.



• 19 - Snížit spotřebu energie a vody
V souladu se státní energetickou politikou řeší některé typy investic jiné rezorty a PRV
v takových oblastech nebude působit. Konkrétně se jedná o financování energetických, resp.
tepelných úspor na budovách podnikatelských subjektů - OP PIK a úspory vody využíváním
(čištěním) odpadních vod z výroby - OP ŽP.

• 11 - Posílit postavení prvovýrobců ve výrobkové vertikále formou odbytových
organizací
Potřeba lepšího začlenění zemědělců do výrobkové vertikály se průřezově týká téměř všech
komodit a převážné většiny podniků, nicméně podle zkušeností je ochota posílit svoji pozici
prostřednictvím formalizovaných společných postupů v prodeji (seskupení prvovýrobců
či odbytových organizací) spíše nízká. V tomto ohledu by financování sdružování prvovýrobců
nebylo dostatečně účinné. PRV však může napomoci podporou neformálních typů spolupráce
nebo stimulovat již fungující seskupení k poskytování lepších služeb prvovýrobcům. K řešení
potřeby rovněž mohou přispět opatření společné organizace trhu (SOT).
Pokud jde o posílení postavení prvovýrobců prostřednictvím zapojení zpracovatelů do systémů
jakosti, podle analýz prozatím dostatečně řeší situaci trh s pomocí drobných veřejných intervencí
a podpora z PRV tak není v současné chvíli (2013) zcela nezbytná.

• 20 - Podpora řízení rizik
Z analýzy vyplynulo dostatečné zajištění zemědělských subjektů v oblasti pojistitelných rizik.
Nicméně řešení nepojistitelných rizik systematického charakteru (sucho, trvalý déšť při sklizni,
volatilita cen) a ex-post podpor zůstává problematické. PRV se podporou řízení rizik zabývat
nebude z důvodu velké finanční náročnosti. Proto se jeví účelnější řešit tuto oblast jako doposud
prioritně na národní úrovni. Za tím účelem byl na úrovni Evropské komise schválen Rámcový
program pro řešení rizik a krizí v zemědělství - podpora č. SA.37221 (2013/N).

• 21 - Využití finančních nástrojů
PRV nevyužije možnost podpory prostřednictvím finančních nástrojů, a to vzhledem
k dostatečné nabídce komerčních produktů, které se zaměřují na financování zemědělských
investic. Vzhledem k nízké úrovni úrokových sazeb je na bankovním trhu silná konkurence
a nabídka je tak postupně bohatší a podmínky financování stále výhodnější. Zemědělství je
bankami považováno za spolehlivý a poměrně stabilní sektor.
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5.2 Kombinace a odůvodnění opatření pro rozvoj venkova u každé prioritní oblasti,
včetně odůvodnění finančních prostředků přidělených na opatření a přiměřenosti
finančních zdrojů s ohledem na stanovené cíle, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 písm. c)
bodech ii) a iii) nařízení (EU) č. 1305/2013.

5.2.1 Priorita 1 (P1) - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví
a ve venkovských oblastech
Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti předávání znalostí a inovací v zemědělství byla na základě
analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření, která jsou shodná vzhledem k vzájemné
provázanosti a souladu cílů pro všechny tři prioritní oblasti:

1A) podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech,
1B) posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem
inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšení řízení v oblasti životního prostředí
a environmentálního profilu,
1C) podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství
a lesnictví.



5.2.2 Priorita 2 (P2) - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpory
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů byla na základě
analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:
2A) zvýšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich
restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace
na trhu, jakož i zemědělské diverzifikace
2B) usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství
a zejména generační obměny v tomto odvětví
2C) zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s ohledem na
zvýšení míry účasti a orientace na trhu

5.2.3 Priorita 3 (P3) - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik
v zemědělství
Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti organizace potravinového řetězce, včetně zpracování
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:

3A) zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 
zemědělskopotravinářského
řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení hodnoty zemědělských
produktů, podpory na místních trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení
a organizací producentů a meziodborových organizací

5.2.4 Priorita 4 (P4) - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
a lesnictví
Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se
zemědělstvím a lesnictvím byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující
opatření:

4A) obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000,
oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty,
i stavu evropské krajiny
4B) lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy
4C) předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

5.2.5 Priorita 5 (P5) - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je
odolná vůči klimatu
Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti účinného využívání zdrojů a podpory přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku v zemědělství, potravinářství a lesnictví byla na základě analýzy
a posouzení potřeb vybrána následující opatření:
5A) efektivnější využívání vody v zemědělství a 5B) efektivnější využívání energie
v zemědělství a při zpracování potravin
5C) usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů,
odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství



5D) snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství
5E) podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

5.2.6 Priorita 6 (P6) - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti
Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti sociálního začleňování, snižování chudoby
a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech byla na základě analýzy a posouzení potřeb
vybrána následující opatření:
6A) usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků a pracovních míst
6B) posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Iniciativa LEADER (čl. 43 - 44) nabízí díky metodě implementace místní rozvojové strategie
zdola-nahoru řadu příspěvků k prioritním oblastem rozvoje venkova. Znalost místního prostředí
a využití potenciálu dané lokality povede k realizaci akcí, které budou nejlépe reagovat
na konkrétní místní problémy a podpora PRV tak může být efektivnější než při plošném
centrálním řízení.
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15.4 Popis mechanismu k zajištění koherence místních rozvojových strategií
implementovaných v rámci LEADER, aktivit plánovaných v rámci opatření „Spolupráce“
podle čl. 35, opatření „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech podle čl. 20
a ostatních ESI fondů.
Metoda LEADER bude v ČR implementována prostřednictvím více fondů. Kromě EZFRV se
do implementace metody LEADER zapojí také EFRR a ESF. Doplňkovost mezi jednotlivými fondy
bude v rámci integrované strategie území nastavena stejným způsobem jako mezi programy45.

Z EZFRV budou hrazeny projekty, které se týkají následujících opatření/podopatření:
Předávání znalostí a informační akce
Investice do hmotného majetku
Investice do nezemědělských činností
Neproduktivní investice v lesích
Obnova lesnického potenciálu po požárech a jiných přírodních katastrofách
Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů a jejich uvádění na trh
Spolupráce

MAS bude mít možnost koncipovat jednotlivá opatření tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám
území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky stanovené v příslušných článcích
nařízení k EZFRV. Dalším rozdílem v implementaci prostřednictvím MAS bude systém výběru
projektů. V případě integrovaných strategií bude o preferenčních kritériích rozhodovat sama MAS.
ŘO PRV bude mít právo zamítnout či upravit preference MAS pouze v případě, že by byly v 
rozporu
se strategií programu.
Článek 20 nebude v rámci PRV implementován, a to ani prostřednictvím MAS. Aktivity zaměřené
na občanskou vybavenost a služby, kulturní dědictví apod. budou moci MAS provádět
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, který je v gesci Ministerstva pro
místní rozvoj.
V opatření Spolupráce dle čl. 35 budou moci spolupracovat různé subjekty - mimo jiné
i MAS se subjekty působícími v daném regionu. Bude se jednat zejména o spolupráci na projektech
rozvíjejících území dané MAS. Např. podpora regionálního značení, venkovského cestovního ruchu
apod. Dle čl. 35 nebude možné, aby spolupracovaly pouze MAS.
Spolupráce MAS mezi sebou bude možná dle čl. 44. Projekty budou zaměřeny na témata, která mají



význam pro všechny spolupracující MAS a nemají tak silnou vazbu na území pouze jedné z MAS.
Hlavní přínosy z projektů by měly mít MAS, nikoliv subjekty z území. Např. pořádání konferencí,
festivalů, předávání správné praxe apod.


