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Pozemkové úpravy jako nástroj dota ční politiky v rámci Programu rozvoje 
venkova 2014 – 2020

V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 je v Opatření 4. Investice
do hmotného majetku, Podopatření 4.3 Podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělstvísouvisející s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství
a lesnictví, definována mj. operace 4.3.1 Pozemkové úpravy , která navazuje
na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy v PRV 2007 – 2013.

Přehled zaregistrovaných, schválených a proplacených proje ktů v
programovém období 2007 – 2013 (stav k 31. 12. 2015)

Celkem
Počet zaregistrovaných projektů (ks) 1 064
Částka za zaregistrované projekty (Kč) 5 577 538 096Částka za zaregistrované projekty (Kč)
Počet schválených projektů (ks) 866
Částka za schválené projekty (Kč) 4 425 097 350
Podané žádosti o proplacení (ks) 866
Částka za podané žádosti o proplacení (Kč) 4 233 179 720
Proplacené projekty (ks) 866
Proplaceno (K č) 4 181 228 986



V současném programovém období 2014 – 2020 bylo aktuálně podáno celkem
35 projekt ů s požadovanou výší dotace cca 280 mil. K č. Do konce roku 2016
se plánuje podat dalších cca 20 Žádostí o dotaci ve finančním objemu za cca
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150 mil. Kč.

Popis a zam ěření operace
• Operace napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků

vlastníků půdy v daném katastrálním území.
• V rámci pozemkové úpravy se zpracovává tzv. plán společných zařízení.
• Projekty realizované v rámci operace směřují k ochran ě půdy, přispívají

k prevenci vodní a větrné eroze, zabraňují degradaci p ůdy vyplavováním
živin, zamokřením aj., zároveň tak napomáhají lepšímu hospoda řeníživin, zamokřením aj., zároveň tak napomáhají lepšímu hospoda ření
s vodou v krajině.

• Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany přírody a
krajiny napomáhá obnovit a zachovat biologickou rozmanitost krajiny .

• Podpora realizace společných zařízení vedoucích ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny přispívá ke zmírnění dopad ů klimatických zm ěn
(problematika zemědělského sucha).



Definice žadatele/p říjemce dotace
Státní pozemkový úřad – resp. pobočky krajských pozemkových úřadů.
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Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace.
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů.
Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných výdajů.
Příspěvek ČR činí 50,5 % veřejných výdajů.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 300 tis.Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 300 tis.
Kč do 50 mil. Kč včetně DPH. Pro období let 2014 – 2020 je na pozemkové
úpravy vyčleněno 130 mil. EUR.

Záměry
a) geodetické práce
b) realizace plánů společných zařízení



Záměr a) geodetické práce řeší především:
• zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce

prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,

Pozemkové úpravy jako nástroj dota ční politiky v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014 – 2020

• vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu
pozemkových úprav.

V záměru b) realizace plánů společných zařízení jsou realizovány zejména:
• opatření ke zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků

(mimo intravilán),
• protierozní opat ření pro ochranu půdního fondu,
• vodohospodá řská opat ření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu

povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení reten čnípovrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení reten ční
schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zem ědělského
sucha (např. retenční nádrže apod.),

• opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické
stability krajiny .



Vybraná preferen ční kritéria zám ěru b) operace zam ěřena na ochranu
vod, p ůdy a opat ření pro omezení zem ědělského sucha

• Č. 3: „Více než 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vynaloženo
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• Č. 3: „Více než 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vynaloženo
na realizaci protipovod ňových opat ření sloužících k retenci a retardaci
vody v povodí “

• Č. 4: „Více než 10% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vynaloženo
na realizaci protierozních opat ření “

• Č. 5: „Více než 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vynaloženo
na realizaci opat ření pro omezení dopadu zem ědělského sucha “

• Č. 8: „Více než 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se týká
realizace vodohospodá řských a protipovod ňových opat ření, které se
nachází v záplavovém území dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nebo do něj alespoň částečně zasahuje“

• Č. 9: „Více než 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, se týká
realizace protierozních opat ření, která alespoň částečně zasahují na silně
erozně ohrožené či mírně erozně ohrožené území“

Pozn.: Červeně označené „mírně erozně ohrožené území“ je návrh schválený po
pracovní úrovni MZe, SPÚ, SZIF v rámci připravované aktualizace Pravidel.



Způsobilé výdaje (1)
Záměr b) realizace plánů společných zařízení

kód Popis výdaje

Pozemkové úpravy jako nástroj dota ční politiky v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014 – 2020

kód Popis výdaje

001

Polní cesta vč. 
doprovodných 
objektů

001.01 Polní cesta hlavní
001.02 Polní cesta vedlejší

001.03 Polní cesta doplňková

Protierozní 

002.01 Ochranné zatravnění nebo zalesnění na ploše 

002.02
Zatravněné zasakovací pásy, spádnice, údolnice 
nebo zasakovací lesní pásy, travnatá cesta

002.03 Větrolamy
002.04 Terasy002

Protierozní 
opatření 

002.04 Terasy

002.05
Protierozní meze, příkopy (záchytné, svodné, 
cestní), průlehy (sběrné, svodné), hrázky

002.06 Protierozní nádrže, tzv. poldry

002.07
Sanace strží a výmolů (jedná se o protierozní 
opatření)



Způsobilé výdaje (2)
Záměr b) realizace plánů společných zařízení

003.01
Ochranné zatravnění zdrojových lokalit 
(infiltrační zóny) a ochranných pásů a 
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003

Vodohospodářská a 
protipovodňová 
opatření

003.01 (infiltrační zóny) a ochranných pásů a 
sedimentačních pásů podél toků a nádrží

003.02
Cestní, sběrné a svodné příkopy a svodné 
průlehy 

003.03
Záchytné příkopy a průlehy/meze s retenčním 
prostorem

003.04
Ochranné nádrže s retenčním prostorem 
(ochrana před povodněmi), protipovodňové 
hráze

003.05 Úpravy toků (vodohospodářské, revitalizační)

Pozn.: Červeně označené „protipovodňové hráze“ je návrh schválený po pracovní úrovni MZe, 
SPÚ, SZIF v rámci připravované aktualizace Pravidel.

003.05 Úpravy toků (vodohospodářské, revitalizační)

003.06 Inundační hráze

003.07
Odvodňovací a zatrubněné příkopy (vč. 
silničních)

004

Opatření pro omezení 
dopadu 
zemědělského sucha 

004.01 Nádrže se stálým nadržením (zásobní funkce)

004.02 Mokřady



Způsobilé výdaje (3)
Záměr b) realizace plánů společných zařízení

005.01 Biocentra lučních ekosystémů ÚSES
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005
Ekostabilizační 
opatření

005.01 Biocentra lučních ekosystémů ÚSES

005.02 Biocentra a interakční prvky ÚSES i mimo ÚSES

005.03 Biokoridory a liniové prvky ÚSES i mimo ÚSES
005.04 Obnovení biotopu na závad. odvodnění
005.05 Malá nádrž napájená z odvoď. systémů

006
Ostatní společná 
zařízení

006.01 Ostatní společná zařízení 

Výdaje na 
projekční a 
průzkumné práce 

007

průzkumné práce 
a inženýrskou 
činnost 
vynaložené 
během realizace 
projektu

007.01
Výdaje na projekční a průzkumné práce a 
inženýrskou činnost vynaložené během 
realizace projektu 



Příklad úsp ěšně realizovaných projekt ů

Pozemkový ú řad Plzeň – Jih
Realizace polní cesty HPC 6 v k. ú. Roupov
• Typ opat ření: Realizace plánů společných zařízení – zpřístupnění pozemků
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• Typ opat ření: Realizace plánů společných zařízení – zpřístupnění pozemků
• Období realizace: 07/2009 – 11/2009
• Zhotovitel: Eurovia Silba a.s., Plzeň, Lobezská 74
• Zdroj financování: opatření I.1.4 Programu rozvoje venkova (PRV) – 5. kolo
• Celkové náklady: 9 195 985 Kč

(včetně projektové dokumentace apod.)

• Financováno z PRV: 7 538 706 Kč

Před realizací Po realizaci



Příklad úsp ěšně realizovaných projekt ů

Pozemkový ú řad Kutná Hora
Obnova rybníka Katovna v k. ú. Opatovice
• Typ opat ření: Rrealizace plánu společných zařízení – vodohospodářské opatření
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• Typ opat ření: Rrealizace plánu společných zařízení – vodohospodářské opatření
• Období realizace: 8/2009 – 8/2010
• Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s., na Hranici 14, Jihlava
• Zdroj financování: opatření I.1.4 Programu rozvoje venkova (PRV) – 5. kolo
• Celkové náklady: 6 650 676 Kč

(včetně projektové dokumentace apod.)
• Financováno z PRV: 5 315 759 Kč



Děkuji za pozornost!


