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Zápis ze 17. jednání Monitorovacího výboru Programu 
rozvoje venkova 2014–2020 
 

Datum a čas konání: 30. listopadu 2022, 10:00 – 13:00 

Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové nám. 391, Průhonice 252 43 

Jednání řídil: Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., předseda MV PRV 

Zapsali: Ing. Adéla Chalupová, Ph.D., Ing. Marek Matějčík 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU PRV 

 
1) Úvodní slovo  

2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 2022 a 

projednání návrhu SRP na rok 2023 

3) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014–2020 pro rok 2023, hodnocení PRV 2014–2020 

4) Úpravy programového dokumentu PRV 2014–2020 

5) Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova 

6) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci v roce 2022 a o plánu Technické pomoci 

a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2023 

7) Další, závěr 

  

Při počtu 28 hlasujících členů a náhradníků Monitorovacího výboru PRV 2014–2020 (dále jen „MV“) 

byl výbor usnášeníschopný. V průběhu jednání se zvýšil na 31 hlasujících členů.  

 

 

 

Přílohy:  

1) Prezenční listina  

2) Prezentace z jednání 
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BOD 1) ÚVODNÍ SLOVO 

 
Pavel Sekáč (předseda MV)  
Přivítal členy Monitorovacího výboru PRV a zástupce Evropské komise (dále jen „EK“) a zahájil 17. 
jednání Monitorovacího výboru PRV 2014–2020 (MV PRV). Na tomto jednání je přítomno 28 členů MV 
PRV 2014–2020 z celkových 41 členů a MV PRV 2014–2020 je tímto usnášeníschopný. Představil 
členům MV PRV program jednání a vyzval je k předložení návrhů na doplnění programu jednání. Nikdo 
z přítomných členů MV PRV neměl žádné připomínky k návrhu programu jednání. Následně byl 
program jednání jednomyslně schválen.  
 
Dále uvedl, že Program rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“) je již ve finální etapě, ve fázi, kdy 
už se bude především hodnotit. Jednotlivá opatření v rámci PRV postupně dobíhají a některá jsou již 
na svém konci. V poslední době administrativu MZe nejvíce zaměstnávala především příprava nového 
programového období. Toto nové programové období bude mít svůj vlastní Monitorovací výbor, který 
bude poprvé jednat v prosinci 2022. Předal slovo zástupcům EK. 
 
Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 
Poděkoval za pozvání na toto jednání MV PRV. Uvedl, že je rád že se toho jednání koná prezenčně, kdy 
se mohou všichni takto potkat. Informoval, že dne 24. 11. 2022 byl schválen Strategický plán Společné 
zemědělské politiky na období 2023–2027 (dále jen „SP SZP“), a tím oficiálně začalo nové programovací 
období. S tím ale začíná další spousta práce, například i další úpravy SP SZP. Některé členské země již 
nyní, hned po schválení Strategických plánů, přicházejí s jejich modifikacemi. Včera, dne 29. 11. 2022, 
jsme na Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“) měli každoroční zasedání s EK (ARM), kde jsme 
mimo jiné probírali aktuální stav současného programovacího období, procházeli jsme jednotlivá 
opatření, priority atd. Česká republika je po Lucembursku druhá nejlepší v rámci čerpání peněz, kdy 
má vyčerpáno 83 % všech prostředků. Průměr EU je asi 68 %. Toto je velmi pozitivní zpráva. Jediný 
problém je u opatření M01 Předávání znalostí a informační akce, kde Česká republika výrazně zaostává 
za průměrem EU. V rámci tohoto opatření je čerpáno pouze asi 10 % prostředků a průměr EU je kolem 
50 %. K tomuto problému se na dnešním jednání MV určitě ještě dostaneme a bude určitě i předmětem 
dalších diskusí v rámci modifikací PRV. Na druhou stranu je velice pozitivní, i s ohledem dění na trhu, 
rozběh opatření na obnovitelné zdroje energií. Doufáme, že i v rámci nového SP SZP se investice do 
obnovitelných zdrojů využijí. Dále byly na jednání ARM řešeny otázky kolem auditů, budoucího 
strategického plánu, přípravy budoucích výborů atd.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Doplnil, že společně s naším SP SZP byl schválen i Strategický plán pro Slovensko. Se slovenskými kolegy 
jsme byli v úzkém kontaktu při přípravě našich strategických plánů a v této spolupráci chceme i nadále 
pokračovat. Máme velice podobné názory na některé problémové body. Okomentoval velmi rychlé 
předkládání modifikací schválených strategických plánů, které je dáno zejména dlouhou dobou 
přípravy a velmi výraznými změnami podmínek v průběhu této doby.  
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BOD 2) STAV IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020, VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ SRP 2022 A PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA ROK 2023  

 
Josef Tabery (MZe – ředitel odboru Řídící orgán PRV, dále jen „ŘO PRV“) 
Jak zde již bylo uvedeno, tento program se chýlí ke svému konci. Program definitivně skončí až na konci 
roku 2025. Žadatelé mohou podávat Žádosti o platbu až do 30. 6. 2025. Do této doby poběží kromě 
závazků plošných plateb v rámci projektové části především opatření M01 Předávání znalostí 
a informační akce (dále také „opatření vzdělávání“). Jak zde již bylo uvedeno ze strany EK, zde finanční 
prostředky ještě jsou. A dále pak samozřejmě poběží i kontinuální výzvy pro operace 4.3.1 Pozemkové 
úpravy a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(LEADER). A v roce 2023 se na to naváže implementací nového programovacího období SP SZP. 
 
Dále uvedl zhodnocení 15. kola příjmu žádostí o dotaci, kde skončil příjem žádostí v říjnu 2022, 
podrobnosti o celkovém čerpání PRV, plnění výkonnostního rámce a plánované výzvy pro rok 2023 (viz 
prezentace). 

 
Pavel Sekáč (předseda MV)  
V rámci opatření vzdělávání se nám dlouhodobě nedaří čerpat finanční prostředky tak, jak bychom si 
představovali. Zde bychom uvítali i pohled ze strany kolegů z EK, kdy bychom mohli např. dostat 
informace i z jiných členských států, jak mají tuto podporu nastavenou.  
 
Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 
Toto téma bylo probíráno i na včerejším jednání ARM. V rámci ostatních členských státu se ujal např. 
koncept tzv. demonstračních farem, které se financují v rámci tohoto opatření M01. Dále pak různá 
školení a školící střediska. Ověří i další možnosti a příklady nastavení implementace. Upozornil, že 
evropský průměr čerpání finančních prostředků v rámci tohoto opatření je kolem 50 %. Žádný členský 
stát nemá takto nízké procento čerpání finančních prostředků, jako máme v České republice. EK by 
byla ráda, aby se zbývající finanční prostředky u tohoto opatření, pokud by nedošlo k jejich vyčerpání 
v rámci klasických kol výzev, použily v rámci nějakého výzkumu, inovací, k něčemu, co má ke vzdělání 
přímý vztah. Bohužel, tyto nevyčerpané finanční prostředky v rámci opatření vzdělávání 
pravděpodobně nepůjdou použít v rámci Evropského inovační partnerství (EIP), protože zde se jedná 
o dlouhodobé projekty. 
 
Pavel Sekáč (předseda MV)  
Požádal zástupce EK o zaslání detailnějších informací o využití finančních prostředků opatření 
vzdělávání na zajištění financování demonstračních farem. Demonstrační farmy u nás velice dobře 
fungují a jsou s nimi pozitivní zkušenosti. Spousta zemědělců již nyní realizuje na vlastní náklady 
vzdělávací akce pro střední školy. Myslí si, že kdyby bylo možné zařadit demonstrační farmy pod 
opatření vzdělávání, tak bychom v rámci tohoto opatření měli 100% čerpání finančních prostředků. 
Zde je obrovský potenciál i v rámci celého vzdělávacího procesu.  
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Kateřina Urbánková (Svaz ekologického zemědělství PRO-BIO, dále jen „PRO-BIO“) 
Upozornila, že problémem u vzdělávacích akcí je hlavně administrativa, a požadavek na 
předfinancování aktivit, které odradily od realizace nevládní organizace, které by měly potencionál 
k tomu vzdělávat a čerpat finanční prostředky. Doufá, že v pozdějších kolech příjmu se podařilo 
administrativní náročnost snížit. Z pohledu ekologického zemědělství podporuje zahrnutí 
demonstračních farem. Demonstrační farmy nám chybějí na velké množství činností. Pokud by se na 
ně dokázaly nějaké finanční prostředky alokovat, tak by to mělo obrovský pozitivní dopad nejenom na 
samotné čerpání finančních prostředků, ale především v oblasti provozní praxe. Kdyby zde byly 
zároveň možné i nějaké drobné investiční výdaje, např. na vybavení učeben atd., které zemědělci často 
nemají, tak by to bylo také velice pozitivní. EIP má úplně stejné problémy jako vzdělávací a informační 
akce. Je to také kombinace nutnosti předfinancování a dlouhé a obtížné administrace. Přes toto se 
velké množství farem není schopno přenést.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV)  
Toto je na širší debatu. V České republice jsme z pohledu rozpočtových pravidel, kontrol a kontrolních 
orgánů hodně konzervativní. Proto se není čemu divit, že je systém administrace tak striktní, když je i 
na MZe takto striktně nahlíženo ze strany kontrolních orgánů. Je otevřen diskusi o snížení 
administrativní zátěže, avšak je nutné brát na druhou stranu v potaz názory kontrolních orgánů, jako 
je například Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). 
 
Jan Stibal (Agrární komora ČR) 
Z pozice brokera EIP souhlasí s tím, co zde říkala paní Urbánková (PRO-BIO). A pokud by dnes měl 
někomu doporučit zapojit se s projektem do operace EIP, tak by mu to nedoporučil. Rozumí tomu, že 
existuje spousta věcí, které je v rámci realizace projektu potřeba zkontrolovat a ověřit. Nicméně když 
realizace projektu skončí a odevzdají se všechny podklady ke kontrole, a státní správě pak trvá víc než 
12 měsíců proplacení tohoto projektu, tak je to je spíš ukázka toho, jak to nefunguje. Plně podporuje 
to, co zde na jednání již zaznělo, že je potřeba mechanismy víc zpružnit. Netvrdí, že by se kontroly měly 
odstranit. Kontroly jsou určitě potřeba, ale je potřeba celý proces optimalizovat.  
 
Josef Tabery (ŘO PRV) 
V oblasti vzdělávání se podmínky postupně zlepšily a zrychlily. Otázkou zůstává, co z toho můžeme 
přebrat do EIP. Jedna věc je financování, což MZe vnímá jako problém. Zde vedeme debatu se zástupci 
brokerů o možnosti nějakých bankovních záruk a větší plynulosti průběžných plateb. Zároveň nové 
programovací období bude kratší, čtyřleté. Co dělalo problém v administraci, byla průběžná hodnocení 
inovačních deníků hodnotitelskou komisí. Toto bychom chtěli odbourat. Zůstalo by pouze zhodnocení 
projektu na začátku. S kolegy ze SZIF se stále pracuje na zlepšování.  
 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na 
vědomí  stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení 
SRP 2022 a návrh SRP na rok 2023. 
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BOD 3) EVALUAČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020 PRO ROK 2023, 
HODNOCENÍ 2014–2020 

 
Josef Tabery (ŘO PRV) 
Stručně představil výstupy hodnocení za rok 2022, které podrobně pak dále rozebere hodnotitel 
v rámci své prezentace Podzimní průběžné hodnotící zprávy. V reakci na předchozí, Jarní průběžnou 
hodnotící zprávu hodnotitele došlo v rámci 8. modifikace k přesunu nevyčerpaných finančních 
prostředků z operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů do operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů. Dále pak došlo 
v rámci 9. modifikace k úpravě (snížení) indikátoru – Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 
operace 6.4.2 Podpora agroturistiky. Dále v rámci 10. modifikace došlo k převodu ze zůstatku 
z opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti k využití pro realokaci do rozpočtu operace 8.6.1 
Technika a technologie pro lesní hospodářství a do operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 
provozoven. V rámci spolupráce s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) 
probíhalo hodnocení projektů v rámci PRV z ekonomického pohledu a rentability. A dále pak pokračuje 
spolupráce na rozvoji systému hodnocení vlivu PRV 2014–2020 (včetně přechodného období) a SP SZP 
pro nové období 2023–2027. ÚZEI bude také hrát od příštího roku důležitou roli v rámci poradenství, 
kde by podpora měla vycházet z jejich sytému certifikace. Více viz prezentace. 
 
David Kuna (MZe – ředitel odboru environmentálních podpor PRV) 
Představil tři tematické výstupy (úkoly) ÚZEI z druhé poloviny roku 2022, které se týkaly životního 
prostředí (environmentální části). První se týká obecně opatření agroenvironmentálně-klimatických, 
ekologického zemědělství. Zde ÚZEI pomáhá sbírat data a aktualizovat zdrojová data. Ze zemědělských 
statistik a šetření, které nejsou standartně dostupná, používáme data např. na nákladové kalkulace 
atd. V rámci dalšího úkolu zajišťuje ÚZEI vyhodnocení ekonomických dopadů v Oblastech s přírodními 
a jinými omezeními (ANC), v rámci podniků, které jsou zapojeni do ANC podpory. U dalšího úkolu 
Podpora hodnocení a řízení opatření Dobré životní podmínky zvířat pro PRV 2014–2020 ÚZEI 
vyhodnocuje působení tohoto opatření na životní podmínky zvířat. A také zpracovával podklady pro 
nastavení této intervence v rámci SP SZP. Další aktivitou v oblasti monitoringu je zpracování indikátoru 
ptáků zemědělské krajiny pro roky 2021–2022, který zajišťuje Česká společnost ornitologická. Tento 
indikátor je navržen EK i pro SP SZP, jako jeden z indikátorů biodiverzity.  
 
Josef Tabery (ŘO PRV) 
V rámci evaluačního plánu na rok 2023 se začne vést debata s potencionálními externími hodnotiteli 
pro hodnocení SP SZP. V rámci dobíhajícího PRV budou i nadále zpracovávány průběžné hodnotící 
zprávy, až do Závěrečné ex-post zprávy, která je plánovaná na rok 2026. V rámci budoucích aktivit ÚZEI 
půjde o podobné úkoly jako v rámci PRV, které zde byly uvedeny. 
 
Ondřej Miffek, Lukáš Maláč (zástupci hodnotitele – Naviga Advisory & Evaluation s.r.o.) 
Představili Podzimní průběžnou hodnotící zprávu implementačních dat PRV k datu 30. 6. 2022. 
Z pohledu hodnotitele je naplňování PRV hodnoceno velmi pozitivně. Jediným problematickým 
opatřením je opatření M01 Předávání znalostí a informační akce. U většiny priorit a indikátorů dojde 
ke splnění či překročení stanovených cílových hodnot. Dále se ve svém vystoupení detailněji věnovali 
naplňování monitorovacích indikátorů v rámci jednotlivých priorit PRV a představili závěry 
a doporučení k jednotlivým prioritním oblastem. Detailněji viz prezentace.  
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Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 
V prezentaci hodnotitele byla zmíněna celková plocha území, na které měly dopad projekty v rámci 
operace 4.3.1 Pozemkové úpravy. Předpokládá, že se ve většině případů jedná o klasické pozemkové 
úpravy. V minulosti bylo ale kritizováno, že je v rámci této operace vynakládáno málo výdajů na 
environmentální opatření, jako např. retence vody v krajině, boj proti erozi atd. Požádal zástupce 
hodnotitele o informaci, zda hodnotící zpráva obsahuje i tyto detailnější informace. Tato data budou 
důležitá i z hlediska budoucí modifikace PRV. Dále se pozastavil nad zjištěním hodnotitele o nenaplnění 
indikátoru pro celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů v rámci prioritní oblasti 5C. 
Dle informací poskytnutých MZe předchozí den na výročním jednání by tento indikátor měl být 
naplněn.  
 
Ondřej Miffek (zástupce hodnotitele – Naviga Advisory & Evaluation s.r.o.) 
V rámci reakce na dotazy EK upřesnil, že hodnotící zpráva obsahuje i další detailnější informace o 
naplňování jednotlivých operací, a to včetně environmentálních indikátorů pro operaci Pozemkové 
úpravy. V rámci optimalizace vystoupení však byly do prezentace zahrnuty jen hodnoty základních 
indikátorů. Pokud jde o naplňování cílové hodnoty indikátoru pro celkové investice do výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, zpráva popisuje stav k 30. 6. 2022. Posun této oblasti nastal v druhé polovině 
roku 2022 a bude předmětem vyhodnocení v rámci jarní zprávy 2023.  
 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na 
vědomí  evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014–2020 pro rok 2023, hodnocení 
PRV 2014–2020. 

 

BOD 4) ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRV 2014–2020 

 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Uvedl další bod jednání a předal slovo kolegům. 
 
Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 
Poděkoval za slovo a sdělil k této otázce základní informace. Zdůraznil důležitost parametrů, které musí 
být dále řešeny. Zejména musí být identifikována přesná výše zůstatku a jak s těmito prostředky 
naložit. Zmínil první věc, která je již v procesu a tou je přesun uvolněných prostředků z projektů 
Agrofertu, které byly vyloučeny z financování vzhledem k auditu na střet zájmů. Přesun těchto 
prostředků povede do operace Pozemkové úpravy v celkové částce 564 mil. Kč. Potvrdil dlouhodobý 
kontakt a spolupráci s kolegy ze Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) a zmínil, že bude 
maximální snaha ze strany SPÚ tyto projekty směřovat ekostabilizačním, zelenějším a protierozním 
směrem. Dále informoval o dalších zůstatcích, jejichž rozčlenění bude složitější. V současné době 
probíhá upřesňování těchto hodnot a návazně bude návrh na realokace konzultován s EK a v rámci 
vedení MZe. Určitý zůstatek se generuje do opatření M01 Předávání znalostí a informační akce. Dále 
zmínil, že do oblasti EIP by již investovat nešlo z důvodu, že se jedná o dlouhodobé projekty. Ujistil 
však, že MZe bude hledat cesty, jak prostředky dočerpat. Hovořil o zůstatcích v enviromentálních 
opatření, kde probíhají předběžné debaty o financování starých závazků v novém strategickém plánu, 
zmínil, že u TP je činěno vše pro dočerpání i ve vazbě na projekty a možnosti na SZIFu. Věcná část 
připravované modifikace se týká primárně veřejné podpory, kde musí být doplněny příslušné režimy 
veřejné podpory v souvislosti s novou regionální mapou veřejné podpory, a potom podpory agro-envi, 
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kde budou provedeny změny v souvislosti s přizpůsobením dobíhajících víceletých závazků PRV 
k podmínkám nové SZP. Zmínil, že vzhledem k časové návaznosti, kdy modifikace bude předložena v 
1. kvartálu roku 2023 se předpokládá projednání procedurou per rollam.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval za představení modifikací a dal slovo EK. 
 
Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 
Zmínil, že vše bylo diskutováno na výročním jednání a EK očekává konkrétní návrh, který bude 
neformálně předjednán s příslušnými útvary. Diskuse mohou vyvolat zejména přesuny na pozemkové 
úpravy a z opatření M01 Předávání znalostí a informační akce. 
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval a vyzval k diskusi. 
 
Miroslav Koberna (Potravinářská komora České republiky, dále jen „PK ČR ) 
Vznesl dotaz ohledně prostředků z Agrofertu. Uvedl, že se jedná o velké prostředky, které se převádějí 
a zeptal se, proč nebyl prostor je využít pro potravinářské projekty, proč se to musí převádět na 
pozemkové úpravy. 
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval za dotaz a vysvětlil, že bylo na vedení resortu rozhodnuto, že prostředky půjdou tímto 
směrem kvůli naplňovaní cílů ochrany životního prostředí.  
 
Hana Carvová (Hospodářská komora ČR)  
Dotázala se na nejasnosti ohledně budoucích podpor krátkých dodavatelských řetězců. Vnímá tuto 
podporu jako důležitou a bylo by potřeba, aby informace o možnostech podpor byly komunikovány až 
k posledním článkům dodavatelského řetězce před spotřebitelem, tedy maloobchodu. Dotázala se i na 
detaily a výstupy pracovní skupiny, která se touto problematikou zabývá. 
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval a předal slovo panu řediteli Taberymu. 
 
Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 
Poděkoval a řekl, že se zde sbíhá více informačních zdrojů k této věci, protože ke krátkým 
dodavatelským řetězcům probíhají různé technické pracovní skupiny, které se snaží dělat osvětu a 
získávat zpětnou vazbu, ale nejsou přímo navázány na konkrétní kolo přijmu. Co se týče intervence, 
která příliš nefungovala v tomto období, tak zde byli žadatelé informováni prostřednictvím různých 
informačních kanálů. Krátké dodavatelské řetězce jsou dlouhodobě podporovány v operaci Zpracování 
zemědělských produktů, a to prostřednictvím preferenčních kritérií, či typem výdajů. Zdůraznil, že se 
na tuto problematiku nikdy nerezignovalo a do budoucna, i když nebude přímo intervence na 
spolupráci, je počítáno, že toto téma bude možné realizovat v rámci evropského inovačního 
partnerství, tedy operačních skupin. Zároveň bude pokračovat podpora v intervenci na Zpracování 
zemědělských produktů. 
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Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval a podotkl, že vnímá, že se Hospodářská komora ČR hlásí do širšího dialogu. Uvedl, že je s HK 
počítáno a zároveň vyzval kolegy k širší diskusi nastavení podpory krátkých dodavatelských řetězců v 
nastavení do nového období. 
  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a bere na vědomí  
informace o modifikaci Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
 

BOD 5) INFORMACE O PROBĚHLÝCH AUDITECH  
 
Josef Tabery (MZe – ŘO PRV) 
Poděkoval za slovo a představil proběhlé audity. Zmínil, že některé jsou zde již poněkolikáté, ale jedná 
se o další fázi jejich průběhu. První z nich se tyká plošných plateb, kde první audit proběhl v roce 2017 
a byla vyměřena korekce. V současnosti se finalizují závěrečná stanoviska. Předmětem zájmu byly 
platby a podpory ve vazbě na LPIS. Další audit EK se týká rovněž plošných plateb, kde proběhlo smírčí 
řízení a je očekávána konečná zpráva EK do konce března 2023. 
 
Dále hovořil o auditu na střet zájmů, který je defacto se svými důsledky také u konce a proběhl v lednu 
2019. EK schválila a vydala prováděcí rozhodnutí, kde byla vyloučena z financování částka 3,3 miliony 
EUR. ČR se proti tomuto rozhodnutí neodvolávala. Zmínil, že zároveň byla vyloučena částka za 1 projekt 
jako nezpůsobilý z operace 4.1.1, která je v současnosti ze strany SZIF vymáhána. Větší množina 
projektů, kde byla pozastavena nebo ukončena administrace a nebudou dále propláceny, byla i 
předmětem debaty a diskuse k modifikaci. 
 
Další audit EK se týkal spíše platební agentury, resp. certifikačního orgánu. Tento audit byl uzavřen bez 
finanční korekce, stejně jako podobně vedený audit z roku 2021. Nakonec zmínil audit Nejvyššího 
kontrolního úřadu, který se zaměřil na podporu zpracování zemědělských produktů z národních i 
z evropských prostředků. Ve vztahu k PRV zde nebylo konstatováno žádné zjištění. V současnosti se 
čeká na vydání závěrečné zprávy. 
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval panu řediteli a zeptal se kolegů z EK, zda se k tématu chtějí vyjádřit. Zástupci EK naznačili, 
že není třeba komentovat. 
 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na 
vědomí  informace o proběhlých auditech.  

 

BOD 6) NAPLŇOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A INFORMACE O REALIZACI V ROCE 2022 
A O PLÁNU TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2023 

 
Zuzana Dvořáková (MZe – vedoucí oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci) 
Představila dění v oblasti komunikace, prezentace a publicity PRV. Prezentováno bude celkové roční 
shrnutí naplňování komunikační strategie i s rozdělením na jednotlivé oblasti TP.  
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Dosud realizované aktivity představují 60 % plánovaného rozpočtu letošního roku. Pár drobných akcí 
bude do konce roku dobíhat, ale celkové čerpaní je na úrovni 11, 5 mil. Kč. 
 
V rámci podopatření 20.1 „Technická pomoc“ jsou realizovány klasické aktivity v oblasti propagace 
příjmů žádostí, jako je informování veřejnosti před jednotlivými koly příjmu žádostí na projektová 
opatření, metodiky a informační akce pro oblast plošných opatření. Vydávají se pravidla pro žadatele 
a maximum aktivit je realizováno v online formě, tedy prostřednictvím webinářů, elektronických 
publikací, nebo nahráváním komentovaných prezentací a jejich zveřejňováním. Hlavním kanálem jsou 
internetové stránky MZe, v sekci Programu rozvoje venkova. Dále hovořila o aktivitách Celostátní sítě 
pro venkov (dále jen „CSV“), kde zmínila, že zde jsme již blíže veřejnosti, zejména po covidových letech. 
Plně se tak rozjela realizace akcí v terénu, o které je obrovský zájem. Týká se to jak exkurzí, tak 
seminářů. Představila jednotlivé akce realizované na centrální i regionální úrovni (blíže viz prezentace). 
 
Letošní rok se hodně nesl v tématu LEADER, sdílení zkušeností mezi MAS, přenosy znalostí, ale byla 
prezentována i témata jako lokální energetické zdroje apod. V rámci regionů bylo realizováno 79 akcí 
různého typu, kterých se celkem zúčastnilo 4500 účastníků. 
 
Na závěr představila plán na rok 2023. Zmínila, že s ohledem na dobíhající kola příjmů se budou 
komunikační aktivity PRV opakovat, ale současně budeme komunikovat a financovat komunikační 
aktivity o spouštění intervencí Strategického plánu SZP, metodiky, brožury a infowebináře. Centrálně 
počítáme s online formou, která bude v jednotlivých regionech doplněna fyzickými semináři. Tyto 
semináře už postupně nabíhají a je o ně velký zájem. 
 
Co se týče komunikačních aktivit Celostátní sítě pro venkov na příští rok, v plánu je Konference Venkov, 
LEADER FEST, konference k pozemkovým úpravám a nově je v plánu ve spolupráci s SPÚ vydání 
manuálu pro obce a vlastníky pozemků. Nakonec představila plány a celkové rozpočty v členění na 
jednotlivá podopatření a příjemce dotace. V rámci CSV je na regionální úrovni naplánováno 152 akcí. 
Prezentační aktivity budou doplněny i činností tematických pracovních skupin, přičemž je v této oblasti 
velmi aktivní CSV v Jihomoravském kraji s pracovní skupinou zabývající se krátkými dodavatelskými 
řetězci a uváděním na trh. Navazovat na ni bude od roku 2023 pracovní skupina, která by se měla 
zabývat možností uplatnění lokálních potravin ve veřejném stravování.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Uvedl, že zde vidíme spoustu možností aktivit, které lze dělat přes CSV nebo MAS a že by bylo možné 
využít tento potenciál pro vzdělávací platformy. Zároveň zopakoval požadavek na kolegy z EK, zda by 
mohli ověřit možnost financovat demonstrační farmy z opatření na vzdělávání. Poté dal v úvahu i 
zahrnutí dalších subjektů mezi příjemce dotace, které by mohlo přinést pozitivní vhled k čerpání 
opatření. Předal slovo kolegům z EK. 
 
Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 
Vznesl dotaz, jaký je zájem o přístup na online formu seminářů a jaký je zájem o hybridní jednání. 
Zmínil, že EK dělá mnoho věcí online a zeptal se, do jaké míry je zájem ze strany žadatelů mít online 
přístup na semináře. 
 
Zuzana Dvořáková (MZe – vedoucí oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci) 
Odpověděla, že ano, ale po covidu byl obrovský zájem o fyzickou přítomnost na realizovaných akcích. 
Teď je velký zájem i o hybridní formu připojení lidí do online jednání.  
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Pavel Sekáč (předseda MV) 
Doplnil, že hlavní část informační kampaně je realizovaná online formou. Je zde snaha o maximum 
připojených žadatelů, kteří se mohou zúčastnit i vícekrát, což má i širší dopad a je to velmi efektivní. 
Streamy jsou ukládány a zveřejňovány, což umožňuje veřejnosti vracet se k jednotlivým akcím.  
 
Václav Hlaváček (Agrární komora ČR) 
Upozornil na problematické financování středních odborných škol, které limituje jejich zapojení do 
dotovaných aktivit. Řekl, že nemůžeme docílit, aby absolventi nebo mladí měli zájem pracovat 
v zemědělství nebo potravinářství. Tento problém souvisí právě s demonstračními farmami. Zmínil, že 
mnohé školy mají své zemědělské podniky nebo školní statky, které by mohly být efektivněji využity.  
Dále doplnil, že zaznamenal častou kritiku za to, že školení bude jen online, protože hodně je mezi 
veřejností preferována možnost fyzického setkání, která umožňuje podrobnější a bezprostřední 
debatu o konkrétních problémech. Je potřeba nabídnout veřejnosti obě varianty účasti na seminářích.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval za komentář a ubezpečil, že zde není rezignace na fyzickou formu jednání, ale zdůvodnil, že 
jde i o kapacitní možnosti. Vyzval zástupce nevládních organizací, aby pro proškolování veřejnosti 
využívali i interních personálních kapacit a nabídl možnost proškolení těchto lidí ze strany MZe. 
Informace se pak posunou rychleji do portfolia a mezi členy. Současně je nutná určitá otevřenost 
školení, aby měli příležitost také nečlenové nevládních organizací. Naším společným cílem je 
poskytnout aktuální informace co nejrychleji a co největšímu množství posluchačů. 
 
Jan Ulrich (Zemědělský svaz, dále jen „ZS“) 
Poděkoval za nabídku a potvrdil, že ji jako ZS přijmou. Dotázal se, zda má MZe představu o načasování 
školení. Řekl, že v rámci ZS budou zahajovat od 5.1. cyklus krajských seminářů s podporou PRV. Je tedy 
potřeba vzájemně sladit načasování jednotlivých kroků.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Přislíbil realizaci prvních seminářů pro školitele ještě v prosinci 2022.  
 
Jan Dražský Florian (Národní síť Místních akčních skupin, dále jen „NS MAS“) 
Poděkoval za operativní spolupráci oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci MZe při 
zajišťování mezinárodního setkání MAS v Lednici. Jednalo se o velmi úspěšnou akci, při které se velmi 
pozitivně prezentovala Česká republika a její zkušenosti s komunitně vedeným místním rozvojem. Dále 
poděkoval i za aktivity regionálních CSV zaměřené na MAS. Uvedl, že NS MAS má dobrou zkušenost 
s online semináři, které jsou pozitivně vnímány. 
 
Dále hovořil o přípravě LEADER FESTU 2023, kdy nyní probíhají diskuse nad výběrem místa konání. 
Pravděpodobně se bude jednat o Broumov, který se uchází o titul evropské hlavní město kultury pro 
rok 2028, což je velice unikátní z toho důvodu, že města kultury byla obvykle velká, ale Broumov z této 
tradice vybočuje a bude prezentovat venkov a kulturu venkova. Doufejme tedy, že uspěje. Termín 
LEADER FESTU je naplánován na 5. 6. – 9. 6. 2023. 
 
Kateřina Urbánková (PRO-BIO) 
Rovněž poděkovala za nabídku školení školitelů a potvrdila zájem o spolupráci. Požádala, zda by bylo 
možné zajistit rychlý komunikační kanál pro zodpovídání dotazů odborné veřejnosti a konkrétních 
farmářů, jejichž dotazy jsou velmi specifické. V současné době je reakční doba na zodpovězení dotazů 
dlouhá. 



 
 

 11  Zápis z 17. MV PRV 2014–2020 

 

Pavel Sekáč (předseda MV) 
V reakci na vznesený komentář potvrdil, že tuto otázku MZe aktuálně vnímá jako velkou slabinu, na 
které je potřeba dále pracovat. Přislíbil, že se MZe bude snažit zrychlit a zefektivnit odpovědi, ale 
požádal o spolupráci nevládní organizace v tom duchu, aby na MZe zasílali souhrnné sesbírané dotazy 
z jejich členské základny. Upozornil, že pracovníci, kteří připravují reakce na dotazy pracují současně 
na jednotlivých nařízeních vlády, jejichž dokončení má v tento okamžik prioritu 
 
Jan Štefl (Asociace soukromého zemědělství, dále jen „ASZ“) 
Uvedl poznámku k dnešnímu jednání. Jednání, které by mělo hodnotit a hodnotilo dopady dotačních 
pravidel na české zemědělství, tak teď sklouzáváme k tomu, že největším problémem českého 
zemědělství je poradenství v zemědělství, a že se tam nevyčerpaly peníze.  Řekl, že uvítají, když se jako 
nevládní organizace budou moct účastnit školení, ale že by byl rád, kdyby tu zaznělo to, co vychází i 
z dnešního jednání a auditní zprávy, že české zemědělství má obrovské strukturální problémy. 
Zhodnotil, že toto programovací období to nevyřešilo a strukturální problémy zemědělství jen 
prohloubilo. Uvedl, že řešíme, jak roste inflace, jak rostou ceny potravin, přitom v Evropě už klesají a v 
ČR ne. Uvedl, že to není náhoda, ale důsledek systému, kdy jsme protěžovali intenzivní zemědělství a 
koncentraci zemědělské výroby. Zemědělská politika se podle jeho názoru musí změnit. Zmínil, že ČR 
je v rozporu se SZP, která říká, že máme podporovat malé a střední podniky. U PRV je malý podnik do 
50 zaměstnanců a střední do 250 zaměstnanců. U přímých plateb je to trochu jinak, tam je to pak podle 
hektarů. Řekl, že ČR to takhle nedělala, šli jsme k podpoře velkovýrobních systémů. Upozornil, že v 10. 
a 12. kole bylo podpořeno mnoho velkých podniků. Zdůraznil, že toto se musí změnit a v rámci SP SZP 
podporovat malé a střední podniky. Tím se vyřeší i některé problémy, které ČR má. Vyzdvihl, že je 
potřeba podpořit vstup nových zemědělských podnikatelů do sektoru. Uvedl, že na počet obyvatel 
máme nejnižší počet zemědělců v Evropě. Systém je potřeba do nového programového období změnit 
a nalákat více zemědělských podnikatelů. Zde bude hrát důležitou roli poradenství, které by mělo 
zajišťovat podporu i v rámci podávání žádostí v 1. pilíři pro nově začínající zemědělce. Je možné čerpat 
inspiraci z jiných členských států. Je třeba podpořit pestrou škálu zemědělců i zpracovatelů 
potravinářských produktů. Jinak české zemědělství nebude konkurenceschopné. Je třeba také podpořit 
vývoz produktů s přidanou hodnotou.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
V reakci na vystoupení pan Štefla upřesnil, že diskuse byly vedeny o nedostatečném čerpání opatření 
vzdělávání, ne o poradenství. K ostatním prezentovaným názorům bylo v tomto roce vedeno mnoho 
diskusí, takže je není nutné detailněji komentovat.  
 
Jan Ulrich (ZS) 
Uvedl, že zástupci ASZ zde již pomalu vedou třídní boj proti některým podnikům a vyjádřil nesouhlas 
s tím, co řekl pan Štefl. Řekl, že jeho pohled je jednostranný a zavádějící. Počet podnikatelů 
v zemědělství je trvale rostoucí, jak ukazují počty předkládaných žádostí v rámci 1. pilíře SZP. Aktivní 
zemědělci se přirozeně rekrutují zejména z malých zemědělců. Konstatoval, že kdybychom na tom byli 
tak spatně, tak by tu nebylo tolik malých zemědělců. Pokračoval, že jestli je tu strukturální problém, 
tak je to v kategorii středních podniků, kde je průměrná velikost 1200 ha. Uvedl, že budoucí nastavení 
bude mít velmi neblahé dopady na české zemědělství, opět v segmentu středních podniků. Některá 
nastavení, zejména v oblasti 1. pilíře v rámci Green Dealu, zemědělské podniky neustojí. Upozornil na 
skutečnost, že např. v Rakousku nebo v Německu malí farmáři ukončují svou činnost, protože složitost 
celého systému je značná. Střední podniky budou díky SP SZP přecházet pod velké podniky a zejména 
pod zahraniční kapitál.  
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Pavel Sekáč (předseda MV) 
Připomněl, že první zasedání Monitorovacího výboru SP SZP bude 15. 12. a poskytne prostor k diskusím 
o nastavení nového sytému. Doplnil, že v rámci diskusí se zahraničními kolegy získává informace o 
problémech s nastavování SZP v jiných členských státech. S obdobnými problémy se potýká například 
Maďarsko nebo Slovensko. Vyzval k hodnocení nového nastavení až poté, co uvidíme jeho reálné 
dopady po spuštění SP SZP.  
 
Martin Ludvík (Ovocnářská unie) 
Uvedl, že v ČR vidí moderní prosperující technologicky vybavené farmy, jak malé, rodinné, tak střední 
i velké. V řadě případů si vedeme lépe než v mnohých západních zemích EU. Nový SP SZP klade akcent 
na malé a menší podnikatele, minimálně v oblasti přímých plateb, ale i v dalších oblastech. Jsme možná 
leadrem v té oblasti ve srovnání s ostatními zeměmi. Uvedl, že bude rád až za pár let budeme hodnotit 
a uslyší představitele ASZ, kolik malých farem se začalo zabývat pěstováním ovoce, zeleniny, kolik 
farem s živočišnou výrobou bylo založeno, kolik nových zpracovatelů živočišné výroby započalo 
podnikání a kolik těchto produktů se dostalo do obchodních řetězců. Řekl, že je to příležitost. Řetězce 
tvrdí, že chtějí přijímat lokální potraviny.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Vyzval k intenzivnějšímu sdílení zkušeností s nastavením podpor SZP se zahraničím, k čemuž se mohou 
využít aktivity CSV. Apeloval na konstruktivní diskusi, která nebude polarizovat agrární sektor, ale která 
pomůže hledat společné kompromisy, které posunou zemědělský sektor dále.  
 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na 
vědomí  informace o naplňování komunikační strategie a informace o realizaci v  roce 
2022 a o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2023 . 

 
 

BOD 7) DALŠÍ A ZÁVĚR  

 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Uvedl poslední bod programu a vyzval přítomné, zda se chtějí přihlásit do diskuse.  
 
Miroslav Koberna (PK ČR) 
Návazně na předcházející diskusi ke struktuře zemědělských podniků konstatoval, že z dat EUROSTATU 
vyplývá, že český potravinářský průmysl je ukázkově standartní v EU. Podíl malých a středních podniků 
je na tržbách asi o 3 % vyšší, než je evropský průměr, dokonce i vytvářená přidaná hodnota je o 4 % 
vyšší oproti průměru EU a počet zaměstnaných osob a firem je stejný, liší se pouze asi o 1/10. ČR tedy 
absolutně nevybočuje z toho, co je v EU považováno za průměr, nijak se nelišíme od evropských 
parametrů.  
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Poděkoval za informace a uvedl, že ÚZEI je k dispozici, pokud jde o poskytování a výklad dat o českém 
zemědělství. Disponuje velmi kvalitními daty ze šetření FADN. Doplnil, že je poměrně obtížné data 
vyhodnocovat a interpretovat, protože je zde celá škála faktorů, které je nutné brát v potaz.  
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Pavel Povolný (EK – DG AGRI) 
Poděkoval za účast a popřál všem hezké vánoční svátky. Věří, že nastavená spolupráce bude 
pokračovat i v budoucnu v rámci SP SZP. 
 
Pavel Sekáč (předseda MV) 
Na závěr poděkoval všem na DG AGRI za tvrdou, ale seriózní debatu, která probíhala při přípravě SP 
SZP. Poděkoval za účast na dnešním jednání a popřál všem klid a zdraví do adventního času.  
 
 

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014–2020 projednal a bere na vědomí: 

2) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně vyhodnocení SRP 
2022 a projednání návrhu SRP na rok 2023 

3) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014–2020 pro rok 2023, hodnocení PRV 
2014–2020 

4) Úpravy programového dokumentu PRV 2014–2020 

5) Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova 

6) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci v roce 2022 a o plánu 
Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2023 
 
 

V Praze dne 21. 12. 2022      Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. v. r.
                      předseda MV PRV 2014–2020 
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Prezenční listina – k 17. zasedání Monitorovacího výboru PRV dne 30. 11. 2022 

 
Datum a čas: 30. 11. 2022 od 10:00 hod. Místo konání: Vzdělávacím a informačním centru Floret 

Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice 
 

Pořadí Jméno Organizace Členové, náhradníci, 
pověřené osoby 
s hlasovacím právem, hosté 

1 Adamcová Kateřina, Ing. SZIF náhradnice člena 
2 Bačkovská Jana, Ing. MZe host 
3 Benešová Johana, Ing. MMR stálý host 
4 Brož David, Ing. Společnost mladých agrárníků České 

republiky, z. s. člen 

5 Bučilová Radka, Ing. Ministerstvo průmyslu a obchodu členka  
6 Carvová Hana, Ing. Hospodářská komora České republiky náhradnice člena 
7 Čech Josef Ing.  MZe člen 
8 Dubský Tomáš Zemědělský výbor PS PČR náhradník člena 
9 Dušek Petr, Ing. et Ing. MZe host 
10 Dvořáková Zuzana, Ing. MZe host 
11 Florian Jan D.  Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s. člen 
12 Fojt Martin, Ing. SVOL ČR člen  
13 Frydl Ondřej, Ing. MZe člen  
14 Gebhart Michal, Mgr. Státní pozemkový úřad člen  
15 Hertel Roman, Ing. MZe host 
16 Hlaváček Václav, Ing., CSc. Agrární komora ČR člen 
17 Chalupová Adéla, Ing. MZe host 
18 Jílek Petr, Ing.  MZe člen 
19 Jirovský Miloš, Ing. SZIF člen  
20 Koberna Miroslav, Ing., CSc. Potravinářská komora České republiky člen  
21 Košťálová Pavla, PhDr., Ph.D. Úřad vlády – Oddělení Evropských programů a 

fondů host 

22 Krejzar Tomáš, Ing., Ph.D. MZe člen 
23 Kristenová Marta, Mgr. MZe host 
24 Kubů Alena, Ing. MZe host 
25 Kuna David, Ing. MZe host 
26 Ludvík Martin, Ing.  Sektor citlivých komodit (Ovocnářská unie ČR / 

Zelinářská unie ČaM) člen 

27 Maláč Lukáš, Mgr. Naviga 4 a Naviga Advisory&Evaluation host – hodnotitel  
28 Mareš Jan, Prof., Dr., Ing.  Česká konference rektorů člen 
29 Martinec Radovan, Ing. MZe host 
30 Matějčík Marek, Ing. MZe host 
31 Miffek Ondřej, Ing., Ph.D. Naviga 4 a Naviga Advisory&Evaluation host – hodnotitel  
32 Nováková Petra, Ing. Ministerstvo financí ČR členka  
33 Pisk Lubomír Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. člen 
34 Polišenská Anna, Ing. MZe host 
35 Povolný Pavel, Ing. EK – DG AGRI host 
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36 Rejchrt Karel Svaz měst a obcí České republiky náhradník člena 
37 Sekáč Pavel, Ing., Ph.D. MZe člen 
38 Schönherrová Eva Česká biskupská konference členka  
39 Siteková Alexandra EK – DG AGRI host 
40 Stibal Jan, Ing. Agrární komora ČR člen  
41 Stuchlíková Linda, Ing.  Ministerstvo životního prostředí členka  
42 Šemberová Zuzana, Ing. MZe host 
43 Šmída Martin, Ing. et Ing. Asociace krajů České republiky člen 
44 Šlechtová Eva MZe host 
45 Štefl Jan, Ing. Asociace soukromého zemědělství ČR člen   
46 Štěpánek Zdeněk, Ing. Agrární komora České republiky zástupce člena 
47 Tabery Josef, Ing. MZe host 
48 Tarabová Huyen Thu, Ing., Mgr. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR náhradnice člena 
49 Ulrich Jan, Ing. Zemědělský svaz České republiky náhradník člena 
50 Urbánková Kateřina, Ing. Svaz marginálních oblastí, z.s. (PRO BIO) náhradnice člena 
51 Winter František, Ing.  Českomoravský svaz zemědělských 

podnikatelů náhradník člena 
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