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Zápis ze 14. jednání 

Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 

 

Datum a čas konání: 16. června 2021, 9:30 – 13:45 

Místo konání: online MS Teams 

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

Zapsala: Ing. Tereza Poláková 

 

Program jednání Monitorovacího výboru PRV (MV PRV) 

 

 

1) Úvodní slovo 

2) Aktuální stav přípravy SZP 2021-2027 (dle původního návrhu programu jednání bod 8) 
3) Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2014-2020 za rok 2020  
4) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020, včetně SRP 2021  

5) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014-2020, hodnocení PRV 2014-2020  

6) Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV   

a) 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce  
b) 4.3.2 Lesnická infrastruktura  
c) 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

7) Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova  

8) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci plánu Technické pomoci 

a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2021  

9) Další, závěr 

 

Při počtu 28 hlasujících členů a náhradníků MV PRV byl výbor usnášeníschopný. V průběhu 

jednání se počet hlasujících zvýšil na 31. 

 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina 

2. Prezentace z jednání 
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P. Sekáč (předseda MV PRV, Ministerstvo zemědělství, dále jen „MZe“) – Přivítal 

účastníky, seznámil je pravidly online jednání a představil jim program 14. jednání MV PRV. 

S ohledem na omezené časové možnosti zástupkyně DG Agri navrhl změnu programu 

a přesun bodu 8) Aktuální stav příprav SZP jako bod 2) programu. Pak vyzval k hlasování 

ohledně programu: proti nebyl nikdo, pro bylo 28 účastníků, nikdo se nezdržel.  

M. Bateson-Missen (DG Agri, Evropská komise, dále jen „EK“) – Shrnula poznatky 

ohledně stavu příprav SZP. Vyjádřila naději, že základní legislativní akt bude schválen co 

nejdříve, jinak hrozí problémy s implementací. V rámci své agendy se věnuje otázce 

broadband internetu a sociálním kondicionalitám. Otázka sociálního začleňování spadá do cíle 

8 nové Společné zemědělské politiky (SZP). ČR si dle dostupných analýz nevede v této oblasti 

moc dobře – je na 6. místě od konce žebříčku. Má málo žen v pozicích manažerek 

zemědělských podniků. Také další statistické údaje založené na rozloze zemědělských 

podniků řízených ženami nejsou pozitivní. Na situaci upozornily i závěry Evropského účetního 

dvora, který doporučil EK, aby se zaměřila na zlepšení situace v oblasti sociálních 

kondicionalit. Proto vnímá jako pozitivní specifický cíl osm, který se touto oblastí zabývá. Nyní 

je potřeba zaměřit se na praktické zapracování této otázky do Strategických plánů SZP.  

Tato doporučení přicházejí se zpožděním v době, kdy jsou ve většině států zpracovány 

analýzy SWOT, ale i tak bude potřeba na tuto otázku reagovat. Je nutné klást větší důraz na 

rovnost příležitostí žen na venkově a zlepšit podmínky pro ženy ve venkovských oblastech. 

Vyjádřila zájem o jednání s přítomnými zástupci za orgány v České republice, které se 

zabývají postavením žen na venkově a věnují se otázce gendrové rovnosti na venkově.  

Další téma, které otevřela, se týká sociálních kondicionalit neboli podmíněnosti pro vyplácení 

podpor v rámci Strategického plánu SZP. Prohlásila, že se v  Parlamentu, Radě i Komisi 

shodli, že je potřeba dbát na prosazování pracovních práv pracovníků v zemědělství. Přesto 

je v této oblasti problém s pravomocemi v rukou EU, jelikož ty jsou ponechány v rukou 

jednotlivých členských států a každý stát si to řeší po svém. Proto EK došla k závěru, že není 

možné zavést jednotnou podobu sociální podmíněnosti, na rozdíl od ekonomických 

kondicionalit nebo kondicionalit týkajících se například Dobrých životních podmínek zvířat. 

Výsledkem jednání je návrh, že se v této oblasti budou využívat stávající systémy zavedené 

v jednotlivých členských státech a data z nich budou využívat příslušné platební agentury při 

rozhodování o platbách zemědělcům v rámci SZP. Tento systém by neměl znamenat zvýšení 

objemu kontrol. Evropský parlament klade na tuto oblast velký důraz a nenalezení kompromisu 

by znamenalo zablokování jednání o návrhu legislativy k nové SZP. Informovala o tom, že 

bude nově zřízená služba Fast, což je poradenská služba pro farmáře s ohledem na pracovní 

právo. Bude se však věnovat jen některým pracovněprávním předpisům například v oblasti 

BOZP. Přepokládá se, že to bude mít největší dopad na pracovní podmínky pro zaměstnance 

v zemědělství.  

Průběh jednání: 

 Bod 1) Úvodní slovo 
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Dále uvedla, že hlavní jednání k legislativě nové SZP budou probíhat za dva týdny. Zdůraznila, 

že EK zaslala MZe připomínky ke Strategickému plánu SZP, konkrétně ke specifickým cílům, 

intervenčním strategiím atd. Očekává, že aktualizovaný návrh Strategického plánu SZP bude 

předložen ke konzultacím na konci léta, přičemž bude potřeba do dokumentu zapracovat již 

dříve zmíněnou sociální dimenzi. Důležité jsou i environmentální výzvy, které jsou nastaveny 

v rámci strategie European Green Deal. Na výročním jednání před MV PRV bylo 

konstatováno, že ČR v přípravě Strategického plánu SZP intenzivně pokračuje a procesy jsou 

nastaveny tak, aby byl dokument včas dokončen.  

P. Sekáč (předseda MV PRV, MZe) - Poděkoval paní Margaret Bateson-Missen za její 

vystoupení. Poděkoval i za přístup EK a pomoc při přípravě Strategického plánu. Nastínil 

otázku plnění cílů v rámci Evropského zeleného plánu (Zelený plán pro Evropu) neboli 

European Green Deal (EGD) a jak s touto otázkou naloží EK v rámci hodnocení Strategického 

plánu. Otázkou je, zda opravdu musí každý členský stát naplnit závazky k EGD? Tzn., jsme-li 

v něčem napřed,  budeme plnit jen menší procento, jsme-li v něčem pozadu, budeme plnit 

větší procento, a toto bude pro všechny členské státy nastaveno stejně? ČR sleduje tuto oblast 

napříč členskými státy, stále však chybí detailní analýza dopadu EGD ze strany EK. Otázky 

rovnosti žen na venkově nebo sociálních kondicionalit bereme velmi vážně a například i 

v rámci MV PRV je určité zastoupení žen na různých úrovních řízení.  

M. Bateson-Missen (DG Agri, EK) - Vyjádřila se k otázce EGD. Cíle byly stanoveny celkově 

pro EU a je na každém členském státu, aby deklaroval, jakým způsobem bude k těmto cílům 

přispívat. Chápe, že každý členský stát má jiné výchozí podmínky. Důležité je, aby jednotlivé 

země s danými doporučeními pracovaly, přičemž doporučení nejsou právně závazná. Jde tady 

o co největší zohlednění plnění cílů EGD a jejich relevantní zapracování do Strategického 

plánu SZP. Případné nenaplňování některého z bodů doporučení je potřeba řádně zdůvodnit. 

K otázce žen ve venkovském prostoru uvedla, že jsou zcela zásadní pro hospodaření na 

farmách, jelikož tam pracují a nesou velkou míru odpovědnosti. Ale nebývají přímo majitelkami 

farem nebo příjemkyněmi přímých plateb, což je vnímáno jako diskriminační. Je zde i problém 

nedostatečného finančního ohodnocení jejich práce. V rámci dotační politiky je vhodné 

nastavit podporu těm žadatelkám, které mají zájem o podnikání v zemědělství. Dále potvrdila, 

že vnímá stejně, že sociální záležitosti by neměly být hlavní téma pro SZP. Navíc celá řada 

zemědělců skutečně dbá, prosazuje a ctí práva pracovníků a splňuje veškeré pracovní 

podmínky.  

V. Hlaváček (Agrární komora ČR, dále jen „AK ČR“) - Vznesl dotaz, proč nemají zemědělci 

jednotlivých členských zemí Evropské unie k dispozici dopadovou studii na reformu SZP se 

zapracováním cílů EGD. Tato absence vyvolává nedůvěru a zároveň i ovlivňuje objektivnost 

definování cílů Strategického plánu SZP. Do procesu vyjednávání podmínek v rámci EU se 

zapojuje již od roku 2000 a musí konstatovat, že stávající stav je velmi vážný. Postrádá 

pragmatičnost v procesu vyjednávání, z jeho podhledu se jedná spíše o politický proces.  

M. Bateson-Missen (DG Agri, EK) - Souhlasí s tím, že vyjednávání o nastavení SZP je 

politickou záležitostí, a to včetně podmínek EGD. I to je důvod, proč se o reformě SZP diskutuje 

již tři roky. Diskusi předcházelo zpracování dopadové studie, která ale tenkrát nemohla 

zahrnovat priority EGD, které byly zveřejněny až v roce 2020. Není možné dělat analýzu 

dopadů EGD na celou SZP, jelikož by to trvalo minimálně rok. Přislíbila, že po ukončení 



 

4 
 

stávajících diskusí začne EK ihned pracovat na podkladových analýzách pro další programové 

období.  

P. Povolný (DG Agri, EK) – Doplnil, že pokud je v některých oblastech ČR v plnění cílů EGD 

daleko již nyní, bude pro ni jednodušší dostát celoevropských závazkům.  

M. Bateson-Missen (DG Agri, EK) - Poděkovala panu Sekáčovi a uvedla, že se těší na 

intenzivní diskuze nad Strategickým plánem SZP, které proběhnout v létě, a že udělají vše, 

aby ČR podpořili. Vyjádřila svou naději, že na podzim se již bude moci se všemi členy MV PRV 

sejít osobně.  

 

 

 

J. Tabery (MZe) – V rámci svého vystoupení zopakoval informace o postupu vyjednávání 

legislativy k reformě SZP, které je nyní ve své závěrečné fázi. Vyjádřil naději, že se podaří 

uzavřít dohodu do konce června, jak je nyní naplánováno. Aktuálně projednávanými tématy je 

problematika EGD, ekoschémata, ring fencing ve druhém pilíři na environmentální oblasti či 

některé podmínky GAEC. Velkým tématem jsou i sociální kondicionality či definice aktivního 

zemědělce a nastavení podmínek redistribuce. Debaty probíhají také k nastavení 

kofinancování pozemkových úprav. Jak již bylo řečeno, rozhodující bude výsledek jednání 

Rady ministrů v Lucemburku ve dnech 28. – 29. června.  

Na národní úrovni probíhají jednání pracovních skupin, přičemž poslední bylo v pondělí 

14. 6. 2021 a od ledna 2021 jich bylo zorganizováno již 22. Připomínky nevládních organizací 

jsou průběžně zpracovávány a vypořádávány a aktuálně probíhá již sedmé kolo vypořádání 

připomínek. MZe se snaží postupně konsolidovat znění Strategického plánu SZP v návaznosti 

na uzavírání jednotlivých tematických oblastí na úrovni EU tak, aby po dokončení diskusí bylo 

možné urychleně dokončit i vlastní programový dokument a zahájit národní proces 

schvalování. Souběžně se nyní organizují i užší jednání pracovních skupin s nevládními 

organizacemi, které se zaměřují na specifická témata, např. ekologické zemědělství, VCS atd. 

V průběhu června musíme v rámci zpracování Strategického plánu SZP uzavřít co nejvíce 

diskutovaných oblastí. Současně se zapracovávají i připomínky EK, které jsme obdrželi 

k prvnímu pracovnímu návrhu dokumentu.  

Evropská komise musí nejpozději v průběhu září dostat kompletní Strategický plán SZP, 

včetně finančních souvislostí tak, abychom se mohli dostatečně připravit na vlastní oficiální 

projednávání, které proběhne po 1. 1. 2022, a aby nedošlo ke zpoždění vlastního čerpání. 

V průběhu července by mělo proběhnout meziresortní připomínkové řízení a SEA hodnocení. 

Následovat bude projednání dokumentu Vládou ČR. 

 

 

 

J. Tabery (MZe) – V rámci svého vystoupení představil jednotlivé kapitoly Výroční zprávy 

Programu rozvoje venkova za rok 2020. Rok 2020 byl specifický tím, že implementace PRV 

byla ovlivněna pandemií COVID-19. To komplikovalo situaci žadatelům zejména v oblasti 

plnění termínů, a proto MZe společně se SZIF přistoupilo například k posunutí lhůt pro 

Bod 2) Aktuální stav přípravy SZP 2021-2027 

Bod 3) Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2014-2020 za rok 2020 
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předkládání Žádostí o platbu o 6 měsíců, v případě operace na vzdělávání až o 12 měsíců. 

Současně bylo schváleno dodatečné národní financování PRV (tzv. top-up). V rámci 

implementace byly podniknuty všechny kroky k tomu, aby se řešily problémy žadatelů a vyšlo 

se jim v maximální možné míře vstříc.  

Přistoupil k prezentaci první kapitoly, která pojednává o klíčových informacích o provádění 

Programu a jeho priorit. Jsou zde uvedeny základní informace ohledně procent čerpání za 

jednotlivé operace. Pokračoval dalšími údaji týkajícími se vyhlášení kol příjmů žádostí v roce 

2020.  

Další kapitoly Výroční zprávy pak obsahují informace o plnění jednotlivých monitorovacích 

indikátorů, plánu hodnocení či informace o řízení programu a jeho propagaci. Výroční zpráva 

bude po schválení MV PRV předložena prostřednictvím systému SFC Evropské komisi, a to 

v termínu do 30. 6. 2021. 

P. Sekáč (předseda MV PRV, MZe) - Vyzval k diskuzi a následně, když se nikdo nepřihlásil, 

zahájil hlasování – nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a všichni souhlasili, proto byl dokument 

schválený počtem 31 hlasujících účastníků.  

 

 

 

  

 

J. Tabery (MZe) – Seznámil členy MV PRV se stavem implementace Programu rozvoje 

venkova. Zabýval se konkrétně stavem čerpání a výkonnostním rámcem. Uvedená data jsou 

platná k 30. 4. 2021 a grafy v prezentaci počítají i s finančními prostředky z plánu obnovy, 

které byly využity pro 12. kolo. Vyplaceno je 65 % alokace, zavázkováno 11 % a zbývá 

k závazkování 24 % prostředků. Představil detailněji stav čerpání jednotlivých operací.  

U operací 1.1.1 a 1.2.1 je problém se stále více se zpomalujícím čerpáním. Tento problém se 

řeší jak s hodnotitelem, tak i s EK, přičemž se MZe snaží podpořit zájem žadatelů. Vyhlašování 

výzev probíhá dvakrát ročně, je postupně zaváděn systém jednotkových nákladů a došlo ke 

zvýšení míry dotace na 100 %. Způsobilá je také online forma vzdělávacích a informačních 

akcí.  

U operace 4.3.1 Pozemkové úpravy je již finanční alokace vyčerpaná. Byla však navázaná 

spolupráce s Ministerstvem životního prostředí, kde může Státní pozemkový úřad žádat 

o dotace na protierozní opatření, i když ne v takovém rozsahu, jako je v PRV. V rámci 

národního plánu obnovy byla vyčleněna 1 miliarda Kč na pozemkové úpravy.  

V rámci operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura zbývají k dočerpání finanční prostředky, které 

budou alokovány pro 13. kolo příjmu. Stejná situace je v operaci 6.4.1 Investice do 

nezemědělských činností, která zahrnuje i podporu peletáren. 

Velice úspěšná je operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde by 12. kolo mělo 

pokrýt absorpční kapacitu. Úspěšné bylo i 11. kolo, kde se podařilo dodatečně podpořit 

i všechny další žadatele, kteří byli evidováni v zásobníku projektů.  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014-2020 projednal a schválil 

Výroční zprávu Programu rozvoje venkova 2014-2020 za rok 2020. 

 

Bod 4) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020, včetně SRP 2021  
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D. Kuna (MZe) - Navázal na pana Taberyho s projektovými opatřeními týkajícími se lesů. 

Skoro všechny operace jsou vyčerpány, jediná výjimka je operace 8.4.1 Obnova lesních 

porostů po kalamitách. Bylo zde zajištěno financování pomocí Top-upů z národních zdrojů 

a bude se vyhlašovat i v 13. kole příjmu žádostí.   

Přešel k plošným opatřením, kde upozornil na fakt ohledně dat, která jsou k 30. 4. 2021, 

a proto v nich není zohledněn příjem žádosti, který proběhl k 15. 5. 2021. Zároveň je navýšena 

alokace na všechna plošná opatření o prostředky na přechodné období, tudíž se čerpání 

pohybuje na úrovni 80 % alokace. U opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů se 

předpokládá otevření příjmu žádostí pro rok 2022. U opatření M11 Ekologické zemědělství byl 

otevřen příjem žádostí i pro nové žadatele a zároveň byly navýšeny prostředky z EURI fondů. 

U opatření M14 Dobré životní podmínky zvířat byla také navýšená alokace a nyní již čerpá 

z rozpočtu 2021-2022. U environmentálních plateb za lesnická opatření se setkávají žadatelé 

s problémem delších kontrol na místě, protože se jedná o velké lesnické celky. 

J. Tabery (MZe) - Pokračoval v prezentaci týkající se opatření M16 Spolupráce. V operaci 

16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP oblasti zemědělské 

produktivity a udržitelnosti je většina alokace zazávazkovaná, avšak je zde dlouhá doba 

realizace projektů, proto je pomalejší průběh proplácení. U operací zaměřených na inovace 

v zemědělství a potravinářství je již alokace vyčerpaná. U krátkých dodavatelských řetězců se 

v budoucnu zaměříme spíše na individuální projekty žadatelů, jelikož koncept spolupráce se 

v ČR neosvědčil.  

U LEADERu je s místními akčními skupinami diskutován systém realizace strategií v rámci 

přechodného období, protože i zde dochází k navýšení alokace. Dle zpětných vazeb bude 

navýšená alokace bez komplikací vyčerpána. Stále vnímáme problematičtější čerpání v rámci 

operace na projekty spolupráce, ale i zde probíhá intenzivní komunikace. V budoucím 

programovém období uvažujeme o změně systému hodnocení těchto projektů, která by měla 

umožnit jejich větší tematickou flexibilitu. 

Na závěr představil grafy, které ilustrují naplňování indikátorů výkonnostního rámce. Až na 

několik málo oblastí, které jsou intenzivně řešeny, budou indikátory výkonnostního rámce 

naplněny.  

 

 

 

 

 

J. Tabery (MZe) – Seznámil účastníky jednání s obsahem daného bodu, což jsou výstupy 

hodnocení, které se budou týkat průběžné zprávy za hodnocení roku 2020, jarní průběžné 

zprávy, kterou připravil hodnotitel, stav zpracování ad hoc metodik a šetření plánovaných na 

rok 2021 a výstupy za rok 2021. Pokračoval v bližším přiblížení podzimní zprávy 2020 a reakcí 

na doporučení hodnotitele. Zejména byla řešena operace 16.4.1 Horizontální a vertikální 

spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, kde byla část 

alokace převedena do jiných operací s vyšší absorpční kapacitou. V rámci modifikací 

programu se řeší i další doporučení hodnotitele, která se týkají plnění indikátorů vytváření 

pracovních míst nebo podpory výroby energie z biomasy (výroba tvarovaných biopaliv). 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a vzal na vědomí 

informace o aktuálním stavu implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020 

a Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu za rok 2021. 

 

Bod 5) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014-2020, hodnocení PRV 

2014-2020 

venkova 2014-2022, hodnocení 

PRV 2014-2022 
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D. Kuna (MZe) – Představil reakce na doporučení hodnotitele pro oblast plošných podpor 

PRV. Týkala se například prioritní oblasti 4., kde nebyla možnost uzavírat závazky 

v ekologickém zemědělství a v agroenvironmentálním opatření. Toto doporučení bude 

zapracováno v rámci 9. modifikace PRV. Stejně tak byla na základě doporučení hodnotitele 

navýšena alokace opatření M11 Ekologické zemědělství. Hodnotitel navrhl zpracovat analýzu 

identifikace příčin dlouhodobého poklesu výměry u kultury sadů v ekologickém zemědělství 

i integrované produkci. U zalesňování a zakládání lesů je problém s pokrokem a dosahováním 

indikátorů. Úprava formou modifikace nebyla ze strany EK schválena. U tohoto opatření se 

tudíž bude vyhlašovat příjem žádostí v roce 2022 a zintenzivnila se informovanost o daném 

opatření na webových stránkách MZe. Zároveň byla zpracována a zveřejněna metodika pro 

dobré postupy zalesňování zemědělské půdy. Probíhá také komunikace s obcemi, které jsou 

jedním z možných příjemců dotace, a jsou připravovány další informační aktivity.  

J. Tabery (MZe) - Informoval o probíhajících tematických úkolech v oblasti hodnocení, které 

zpracovává UZEI. Jedná se například o zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů 

v rámci cost-benefit analýzy pro projekty PRV 2014-2020 nebo zajištění monitorovacích 

indikátorů hrubá přidaná hodnota podniku, výkony a hrubá zemědělská produkce v přepočtu 

na plný ekvivalent pracovní síly.  

D. Kuna (MZe) – Představil tematické úkoly UZEI pro oblast plošných plateb PRV a dále stav 

zpracování ad hoc metodik. Zpracovává se indikátor ptáků zemědělské krajiny, který vypovídá 

o biodiverzitě. Zároveň je na základě doporučení EK připraveno zadání zakázky na monitoring  

vlivu AEKO na stav ptactva.  

O. Miffek (Evaluation Advisory CE s.r.o., dále jen „EACE“) – Na začátku vystoupení 

zdůraznil, že prezentovaná data o implementaci jsou vztažena ke konci roku 2020. Na úvod 

prezentace představil trendy a stavy čerpání jednotlivých opatření. Seznámil účastníky 

s kontextem hodnocení, z jaké metodiky vychází a jaké byly provedené aktivity. Stav 

implementace jednotlivých opatření dle semaforu rizikovosti dopadl pro všechny operace 

dobře. Jedinou výjimkou bylo opatření M01 Vzdělávací a informací akce, kde je identifikováno 

velmi vysoké riziko. I zde je ale patrný posun oproti minulému období. Řídicí orgán reagoval 

na předložené závěry a doporučení, ale dopad přijatých opatření je zatím nízký. Bohužel 

celkově je jasné, že se dané prostředky nepodaří vyčerpat. V rámci dalšího vystoupení 

prezentoval závěry a doporučení pro jednotlivé prioritní oblasti vztahující se na projektová 

opatření PRV (viz prezentace z jednání). Celkově je stav naplňování cílů dostatečný a ve 

většině indikátorů dojde k jejich splnění. Výjimku tvoří některé fyzické indikátory, například 

hustota a délka lesních cest, kdy se nakonec realizovaly projekty s vyšší jednotkovou cenou, 

než byl předpoklad v době přípravy programu. Doporučení v rámci podpory krátkých 

dodavatelských řetězců jsou pak směřována zejména k nastavení pro nové programovací 

období. 

L. Maláč (EACE) - Seznámil účastníky se situací týkající se doporučení pro plošná opatření 

PRV. V případě podpory dobrých životních podmínek zvířat probíhá implementace uspokojivě. 

Je zde rostoucí trend podpořených příjemců a bylo identifikováno několik pozitivních dopadů 

tohoto opatření, například snížení dopadu mastitid nebo obecné zlepšení zdravotního stavu 

zvířat. Pokračoval se závěry a doporučeními u biologické rozmanitosti, kdy biomonitoring 

proběhl v průběhu roku 2019 a 2020 a ukazuje přínosy AEKO-OTP, biopásy a zatravňování 

orné půdy. V případě druhově bohatých pastvin byl problém s nerovnoměrným spásáním, 

a proto bylo doporučeno upravit metodiky. Kompletní závěry a doporučení pro tuto prioritní 

oblast jsou uvedeny v prezentaci.  

O. Miffek (EACE) – Pokračoval v tématu týkající se vody, energie, uhlíkových plynů 

a podobně. Začal s prioritní oblastí 5 Využívání vody a energie, kde je zatím málo dat pro 
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vyhodnocení efektivity vody. Závěry a doporučení jsou detailně uvedeny v prezentaci. 

Doporučení směrují k novému programovému období, kdy je potřeba nastavit lepší podmínky 

pro žadatele a zvýšit jejich zájem o toto opatření. V rámci podpory diverzifikace podnikání je 

implementace uspokojivá, jediným problematickým bodem je naplňování indikátoru tvorby 

pracovních míst. Na tuto oblast byla zpracována tematická analýza, jejíž výstupy jsou uvedeny 

v prezentaci. 

 

 

 

 

 

 

J. Tabery (MZe) – V úvodu prezentace daného bodu zmínil, že se bude jednat o 3 různé 

operace, přičemž návrhy na úpravu preferenčních kritérií byly projednání pracovní skupinou 

MV PRV.  

Nejdříve prezentoval podmínky pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce 

a předpokládanou alokaci pro 13. kolo příjmu. V rámci preferenčního kritéria „tematické 

zaměření projektu“ dochází ještě k úpravě nad rámec zaslaných podkladů (na základě 

doporučení EK), kdy je k tématu digitálních technologií zpětně doplněno i téma „adaptace na 

změnu klimatu“, které bylo původně vyškrtnuto. Připomenul také, že pro obě operace bude 

v 13. kole aplikován systém jednotkových nákladů. 

Dále představil operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura, a to včetně předpokládané alokace 

a základních podmínek. Pro 13. kolo dochází ke sloučení záměrů. Při přípravě preferenčních 

kritérií probíhaly diskuze, jak nastavit rovnováhu mezi výstavbou lesních cest a jejich 

opravami. Jednotlivé hodnoty byly konzultovány i se Sdružením vlastníků obecních 

a soukromých lesů v ČR.  

Nakonec přešel k preferenčním kritériím operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností. 

Zde upozornil zejména na změnu režimu poskytování podpory na systém „de minimis“. 

Největší změna v preferenčních kritériích se týká škálování bodů u zemědělských brownfieldů.  

D. Kuna (MZe) – Doplnil informaci k operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, kde 

dochází ke změně finančního limitu pro jednoho žadatele. Místo 200 milionů Kč nově navrženo 

400 milionů Kč.  

 

 

 

 

 

 

J. Tabery (MZe) – V rámci svého vystoupení představil aktuálně otevřené audity prováděné 

Evropskou komisí a Evropským účetním dvorem. V případě auditů EK se jedná o audit na 

podpory na plochu, který proběhl již před třemi lety, nicméně celá procedura dosud není 

ukončena a aktuálně čekáme na vydání konečného rozhodnutí EK. Ministerstvo zemědělství 

se společně s Ministerstvem zahraničích věcí chystají na žalobu. Další auditní šetření se týká 

střetu zájmů, které proběhlo v roce 2019 a nyní se čeká na smírčí řízení. Další audit se týkal 

certifikačního orgánu a platební agentury a bilaterální jednání k závěrům proběhne v říjnu 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a vzal na vědomí 

informace o hodnocení PRV 2014-2020. 

 

Bod 6) Preferenční kritéria pro projektová opatření Programu rozvoje venkova 

venkova 2014-2022, hodnocení 

PRV 2014-2022 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a vzal na vědomí 

preferenční kritéria pro operace 1.1.1, 1.2.1, 4.3.2 a 6.4.1. 

Bod 7) Informace o proběhlých auditech PRV 

venkova 2014-2022, hodnocení 

PRV 2014-2022 
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tohoto roku. Následují dva audity Evropského účetního dvora, a to na udržitelnost investic 

v oblasti podpory diverzifikací a na LEADER. Výstupy z těchto auditů jsou formou doporučení 

pro členský stát. 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Dvořáková (MZe) - Seznámila účastníky s naplňování komunikační strategie PRV 

a realizací Technické pomoci. Pokud jde o naplňování komunikační strategie, tak 

předpokládaný rozpočet pro tento rok je ve výši 19 mil. Kč. Aktuální čerpání je zatím pouze ve 

výši 2 %, a to zejména kvůli omezením způsobeným pandemií. Opakuje se situace z podzimu 

2020 a většinu velkých akcí původně plánovaných na jaro 2021 jsme byli nuceni přesunout na 

druhou polovinu roku. Část akcí byla přenesena do online prostředí. Mezi proběhlými akcemi 

jsou informační akce pro projektová a plošná opatření, které proběhly online formou a záznamy 

byly zveřejněny na internetových stránkách MZe.  

Částečně se v současné době začínají konat aktivity Celostátní sítě pro venkov, zejména 

regionální konference a exkurze. Konference k pozemkovým úpravám je přesunuta na listopad 

a v přípravě je prezentace na Zemi živitelce. V říjnu proběhne odložená Konference Venkov. 

Na internetových stránkách jsou zveřejňovány příklady dobré praxe, probíhá také realizace 

zakázky na pořízení fotografií. První část výstupů bude využita pro propagační materiál na 

Zemi živitelce. V oblasti sociálního zemědělství byly přeloženy a zveřejněny 4 publikace, které 

zpracovatel doplnil o zkušenosti z České republiky. Dokumenty jsou k dispozici na našich 

webových stránkách www.eagri.cz/venkov. Zapojili jsme se do evropské soutěže s projekty 

financovanými z Programu rozvoje venkova. Letošní ročník byl zaměřen na inovace 

a zatraktivnění venkovských oblastí. Do soutěže jsme přihlásili 7 projektů, avšak žádný se 

neumístil. Projekty prezentujeme na našich internetových stránkách a také na facebooku, 

včetně nově spuštěného facebooku Celostátní sítě pro venkov. Pokračuje spolupráce 

s tiskovým oddělením MZe a v newsletteru MZe je věnován pravidelně prostor tématice PRV. 

Tématem letošního roku jsou inovace a spolupráce. 

Na regionální úrovni bylo zatím realizováno 13 akcí, jednalo se zejména o webináře k 12. kolu 

příjmu. V rámci regionálních tematických aktivit byla připravena výstava o sociálním 

zemědělství, která je do konce června umístěna v Národním zemědělském muzeu v Praze 

a bude pokračovat jako putovní po dalších pobočkách.  

Na závěr představila aktuální stav čerpání opatření 20 Technická pomoc v rozdělení na 

jednotlivá podopatření a příjemce dotace.  

 

 

 

 

 

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a vzal na vědomí informace 

o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova. 

 

 Bod 8) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci plánu 

Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2021  

Závěr: Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal a vzal na vědomí 

naplňování komunikační strategie a informace o realizaci plánu Technické pomoci 

a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2021. 
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P. Povolný (DG AGRI, EK) – Informoval, že poslední modifikace programového dokumentu 

byla úspěšně předložena a aktuálně probíhá proces schvalování. Modifikace by mohla být 

akceptována koncem června. Upozornil, že v případově potřeby konzultací, je nutné maximum 

diskusí směřovat na červen. V průběhu července a srpna bude komplikované zabezpečit 

případná jednání. Věří v optimistický scénář, kdy se jednání k legislativě pro novou SZP vyřeší 

do konce června a v září bude možné předložit vyšší verzi Strategického plánu tak, aby se na 

národní úrovni schválila se do konce roku.  

P. Sekáč (předseda MV PRV, MZe) - Poděkoval P. Povolnému za jeho spolupráci v procesu 

přípravy Strategického plánu SZP. Doufá, že se portugalskému předsednictví povede dokončit 

jednání a že budeme schopni v září zahájit neformální konzultace Strategického plánu SZP 

s EK. Poděkoval všem za účast na jednání.  

 

Bod 9) Další, závěr 

Členové MV PRV projednali a schválili: 

3) Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2014-2020 za rok 2020 

 

Členové MV PRV projednali a vzali na vědomí:  

4) Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014-2020, včetně SRP 2021  

5) Evaluační plán Programu rozvoje venkova 2014-2020, hodnocení PRV 2014-2020  

6) Preferenční kritéria pro projektová opatření PRV   

a) 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce  

b) 4.3.2 Lesnická infrastruktura  

c) 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

7) Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje venkova  

8) Naplňování komunikační strategie a informace o realizaci plánu Technické pomoci 

a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2021  

 


