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Abstrakt 

Záměrem této práce je analyzovat regionální rozmístění prostředků čerpaných v roce 2006          

z dotačního programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). Hlavním cílem je statisticky 

zhodnotit rozmístění těchto dotací ve vztahu k námi vymezeným zemědělsky problémovým 

okresům. Použité metody zpracování se zakládají na použití korelační analýzy a bodovací 

metody. Dílčími výsledky jsou závislosti výší finančních prostředků z HRDP a jednotlivých 

ukazatelů přírodních a socio-ekonomických charakteristik. Tyto ukazatele jsou také diskutovány 

v souvislosti s diferenciací zemědělství a rozvojem venkova. Výsledné rozložení dotací 

dokumentují vypracované mapy, grafy a tabulky. Z korelační analýzy vyplynula závislost mezi 

přírodními charakteristikami a hlavními dotačními opatřeními – Méně příznivé oblasti (LFA)    

a Agroenviromentální opatření (AEO). Závislost se projevila také mezi zemědělsky 

problémovými regiony a rozložením dotací HRDP. 

 

Klíčová slova: zemědělství – zemědělská politika – dotace – HRDP – Česko 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyse regional allocation of resources drawn from the 

Horizontal Rural Development Plan (HRDP) in the year 2006. The main objective of the study 

is to evaluate this allocation in relation to agriculturally problematic regions. The methodology 

is based on correlation analysis and point method. Dependences of amount of resources drawn 

from HRDP on individual indicators of natural and socio-economic conditions are the partial 

results. These indicators are discussed in connection to the differentiation of agriculture and the 

development of the countryside. The allocation of resources is depicted in maps, graphs and 

tables. A tight correlation between natural characteristics and resources allocated from the 

program – especially to Less Favoured Areas (LFA) and Agrienvironmental measures (AEM) – 

has emerged. This dependence has also been found between agriculturally problematic regions 

and the allocation of resources from HRDP. 

 

Key words: agriculture – agricultural policy – subsidies – HRDP – Czechia 
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1. Úvod 

 Po vstupu České republiky do Evropské Unie dochází k výraznému nárůstu 

podpor zemědělství a rozvoje venkova (Vaněk et al. 2005). Proto je důležité nejen 

kontrolovat dodržování podmínek čerpání dotací, ale také se zajímat o jejich účinnost     

a regionální rozložení. To je velmi ovlivněno nastavením dotačních titulů a možnostmi 

čerpání jejich finančních prostředků. Pro nás bude důležitá především implementace 

opatření v rámci programu Horizontálního plánu rozvoje venkova České republiky 

(HRDP), na který se tato práce blíže zaměřuje. Hlavním cílem HRDP je trvale 

udržitelné zemědělství, spojené s podporou údržby krajiny a ochranou přírody                

a biodiversity. Zemědělství je u nás stále plošně nejvýznamnější aktivitou (Kabrda, 

Jančák 2007), a proto je důležité se zajímat o jeho zaměření a intenzitu. Z těchto důvodů 

je významný současný trend, podporovaný právě HRDP, směřující k extenzifikaci 

zemědělství a multifunkčnosti zemědělské krajiny, především v oblastech s méně 

příznivými přírodními podmínkami. Tím lze předejít ekologickým a enviromentálním 

škodám a také podpořit rozvoj těchto oblastí. 

 V rámci území ČR existují významné rozdíly v přírodních, sociálních, 

demografických a ekonomických podmínkách, které lze hodnotit prostřednictvím 

vybraných kritérií, jak je obvyklé v praxi EU, za účelem směřování podpor pro území 

s horšími podmínkami (Hrabánková et al. 2006). Z hlediska nakládání s veřejnými 

prostředky i ochrany přírody a krajiny je žádoucí, aby byly podpory zaměřené na údržbu 

krajiny a ochranu přírody a biodiversity definovány co nejracionálněji a vynakládány co 

nejefektivněji.   

 Ze zaměření programu HRDP je patrné, že nejvíce finančních prostředků by mělo 

plynout do oblastí zemědělsky znevýhodněných, kde jsou podpory potřebné nejvíce. 

Z výše zmíněných důvodů jsme si stanovili následující cíle: 1) Vymezit na základě 

komplexního hodnocení zemědělsky problémové okresy. 2) Dále nastínit regionální 

diferenciaci alokovaných finančních prostředků programu HRDP. 3) Analyzovat 

podpory v rámci HRDP ve vztahu k ukazatelům přírodních a socio-ekonomických 

charakteristik. 4) Hlavním cílem bude statisticky posoudit souvislost, mezi námi 

vymezenými zemědělsky problémovými okresy a alokovanými prostředky HRDP 

v roce 2006 a následně diskutovat, zda dotace HRDP plnily svůj cíl.  
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 Z vytyčených cílů vyplývají následující pracovní hypotézy: 1) S ohledem na cíle 

programu by měly být dotace čerpány především v méně příznivých oblastech               

a rozložení všech opatření bude záviset na přírodních podmínkách. 2) Zemědělci ve 

vymezených zemědělsky problémových okresech získávají nejvyšší podpory z tohoto 

programu. 3) Socio-ekonomické ukazatele budou spoluurčovat schopnost regionů čerpat 

dotace.  

 Vzhledem k tomu, že naše analýza je zaměřena na kvantitativní statistický výzkum, 

měla být původně doplněna o dotazníkové šetření pro upřesnění a vysvětlení zjištěních 

výsledků a jejich příčin (ve smyslu metody kritického realismu – viz Blažek a Uhlíř 

2002). Vzhledem k rozsahu bakalářské práce kvalitativní ověření zjištěných poznatků 

nebylo realizováno a může být námětem pro pozdější výzkum.  

 Toto téma je v geografickém výzkumu potřebné proto, že při poznání regionální 

diferenciace čerpání dotačních prostředků, a při srovnání tohoto čerpání s „potřebností“ 

jednotlivých regionů, lze v budoucnu zvýšit efektivitu dotačních titulů, především 

zaměřením opatření na konkrétní regionální podmínky. 

 V práci se nejdříve stručně seznámíme s literaturou a také s použitými metodami 

zpracování dat a jejich původem (kap. 2). V další kapitole se zaměříme na diskuzi příčin 

regionální diferenciace zemědělství a také na možnosti rozvoje venkova (kap. 3). Poté 

se budeme věnovat zhodnocení vývoje dotační politiky v ČR po roce 1989; důraz bude 

kladen na změny v zemědělství po vstupu do EU; konkrétněji se zaměříme na 

hodnocený dotační program (HRDP) (kap. 4). Následující část práce (kap. 5) se věnuje 

vlastní analýze regionálního rozložení zkoumaných zemědělských dotací, znázorněných 

kartograficky v mapách. Důležité bude statistické porovnání těchto dotací 

s jednotlivými ukazateli, jak přírodních a socioekonomických faktorů, tak komplexního 

ukazatele zemědělsky problémových okresů. V závěru práce (kap. 6) se pokusíme          

o shrnutí získaných poznatků a také o nastínění trendů v rozmístění dotací HRDP.  
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2. Metodika a literatura 

 V této kapitole nejdříve krátce shrneme literaturu, která byla cenným zdrojem 

informací o zpracovávaném tématu a dále se budeme zabývat použitou datovou 

základnou a také vlastním metodám zpracování dat a jejich analýzy.  

2.1 Použitá literatura 

 Použitou literaturu lze díky šíři tématu zařadit do několika kategorií.  

Předně jsou to publikace podávající přehled o vývoji českého zemědělství 

v transformačním období a vstupu do EU, např. Jančák a Götz (1997) nebo Bičík           

a Jančák (2005). V této monografii je také kapitola věnována vývoji dotačního systému 

v českém zemědělství, která podává základní přehled o tématice. Dále se českému 

zemědělství věnují např. Bičík a Jančák (2001); Doucha (2004) či Vaněk et al. (2005).  

  Další skupinu tvoří publikace rurální geografie a rozvoje venkova. Sem patří 

především klasická monografie Rural Geography od M. Paciona (1984). Přehled vývoje 

rurální geografie podává Zubriczký (2003). Výzkumem českého venkova se zabývají 

Trávníček (2004), Majerová (2006) či Perlín (2006). K porovnání se situací na 

Slovensku může sloužit studie Potočkové (2005). 

 Důležitý je také směr výzkumu zemědělsky marginálních území a vymezování méně 

příznivých oblastí pro zemědělství, tomu se věnují např. Stránský (2003), Štych               

a Stránský (2005) či Štolbová (2005). Srovnání plateb pro méně příznivé oblasti v ČR 

s ostatními státy EU je provedeno ve studii Štolbové (2007). Na Slovensku se zabývají 

výzkumem těchto území např. Gajdoš (2005) nebo Bielik a Sojková (2006). 

 Problematiku dotačních možností a regionálního rozvoje v zemědělství a na venkově 

řeší Hrabánková et al. (2006) nebo Hrabánková, Svatošová a Boháčková (2006).  

 Vzhledem k tomu, že naše analýza je zaměřena na kvantitativní statistický výzkum, 

je nutné pro upřesnění výsledků a vysvětlení příčin přihlédnout také k provedenému 

kvalitativnímu výzkumu vlivu a dopadů zemědělských dotací. Ten byl proveden 

například ve dvou odlišných modelových územích Kabrdou a Jančákem (2007)              

a Kůsem (2007). Efekt agroenviromentálních dotací na zemědělce řeší ve své studii 

Cudlíková a Lapka (2007), kteří svůj výzkum založili na dvou empirických šetřeních 

provedených v letech 2000 a 2006. Podobnému tématu využívání agroenviromentálních 

opatření a konkrétních faktorů ovlivňujících farmáře v účasti na nich se na příkladu 
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severní Itálie věnují Defrancesco et al. (2008). Rozvoj multifunkčního zemědělství         

v oblasti Šumavy hodnotí Váchal et al. (2007).  

 Cennými zdroji informací o zemědělských dotacích a možnostech jejich čerpání 

byly materiály Ministerstva zemědělství ČR (dostupné na www.mze.cz), a to především 

výroční zprávy HRDP za léta 2004–2006 (ZPRÁVY HRDP 2004–2006), dále Zprávy   

o stavu zemědělství ČR – Zelené zprávy, např. ZZ (2006). Pohled na ekologické 

zemědělství v roce 2007 podává Ročenka EZ (2007). Oficiální znění programu HRDP 

je uvedeno v dokumentu HRDP (2004) a schválený text k Programu rozvoje venkova 

České republiky na období 2007–2013 je uveden v  PRV (2007).  

2.2 Zdroje dat 

 V následujících řádcích v krátkosti popíšeme datovou základnu, ze které práce 

vychází. Nejdůležitějším zdrojem dat pro rozmístění jednotlivých dotací z HRDP byl 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který na svých internetových stránkách 

(www.szif.cz) zveřejňuje Seznam příjemců dotací s údaji o čerpání dotačních 

prostředků od roku 2004 na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím. V současné době vyšla nová vyhláška EU – Nařízení Komise (ES)         

č. 259/2008 o zveřejňování příjemců podpory, a tím by mělo dojít k dalšímu zkvalitnění    

a rozšíření databáze (ke kvalitě dat více část 2.3.1). 

Pro vymezování problémových regionů (metodika v části 2.3.2) jsem čerpal 

socioekonomická data z Českého statistického úřadu (www.czso.cz); a z Databáze 

LUCC UK Prague v případě charakteristik přírodních podmínek – střední nadmořské 

výšky a svažitosti okresů. Dále jsme pracovali s ukazatelem úřední ceny zemědělské 

půdy z roku 1992, jež je dostupná vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR (MZe) – 

blíže Němec (2001). 
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2.3 Metody zpracování 

 Zde se seznámíme s  postupy a metodami použitými při zpracování. 

2.3.1 Regionální rozložení podpor HRDP 

 Metodika hodnocení regionálních dopadů HRDP je založena na zpracování dat             

o čerpání jednotlivých dotačních titulů. Databáze SZIFu obsahuje data o čerpání            

z nejdůležitějších opatření v rámci programu HRDP. Jedná se o opatření – (1) Méně 

příznivé oblasti pro zemědělství a oblasti s enviromentálními omezeními (LFA – Less 

Favoured Areas), (2) Agroenviromentální opatření (AEO), (3) opatření Lesnictví, (4) 

opatření Zakládání skupin výrobců (ZSV) a (5) Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

(PUZČ). Z této databáze budeme pro zachycení regionální diferenciace podpor HRDP 

používat nejaktuálnější data z roku 2006. V letech 2004 a 2005 bylo čerpání prostředků 

rozloženo regionálně velmi podobně. Dotační programy, resp. z nich alokované 

prostředky, jsou ve zdrojích SZIF evidované podle sídla zemědělce. Pro naše potřeby 

byla veškerá tato data roztříděna do okresů, které jsou základní statistickou jednotkou 

této analýzy. Jednalo se o časově nejnáročnější část práce. Výsledkem je databáze, 

využitelná i do budoucna pro další analýzy. 

 Musíme si uvědomit, že použité datové zdroje mají určitá úskalí. Problematické je 

především uvádění dotací podle sídla příjemce, čímž vznikly anomálie především           

u největších měst, kde mají větší firmy svá administrativní sídla, ačkoli hospodaří          

v jiném okresu. Z tohoto důvodu jsou ve statistickém hodnocení „městské okresy“ 

(Praha – město, Brno – město, Ostrava – město a Plzeň – město) vynechány. Ovšem 

v kartografickém zpracování byly pro názornost rozložení dotací jednotlivých opatření 

městské okresy zařazeny. V této analýze také nebyl brán zřetel na to, zda se jedná          

o fyzickou či právnickou osobu a hodnocení zahrnuje obě právní formy dohromady. 

Další problém nastal s „kvalitou“ poskytovaných dat, která mají pouze informativní 

charakter a mohou se v nich vyskytovat chyby. To je nejvíce citelné u opatření 

Lesnictví, ZSV a PUZČ, kde je výše rozdělovaných finančních prostředků 

nesrovnatelně nižší oproti hlavním opatřením LFA a AEO. Při hodnocení okresů 

dochází k tomu, že v některých okresech z těchto „malých“ opatřeních nebylo čerpáno. 

Nesrovnalosti nastaly při porovnání uvedených dat s výroční zprávou HRDP, která 

uvádí výše poskytnutých dotací za jednotlivé tituly celkem za celou ČR. U většiny titulů 

jsou odchylky zanedbatelné a nemusíme na ně brát zřetel, nejvíce problematické se jeví 

opatření PUZČ, kde jsou rozdíly způsobeny postupným nabíháním tohoto programu, 
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který funguje teprve od roku 2005. Tyto odchylky pramení ze zpožďování termínu 

výplat – výplaty za daný rok se vyplácejí až v roce následujícím (konzultace na SZIF, 

únor 2008). I přes výše nastíněné dílčí problémy s kvalitou dat je tento regionální 

pohled na zemědělské dotace zajímavý a přínosný. 

Na základě dat o čerpání finančních prostředků z výše uvedených dotačních titulů se 

pokusíme na úrovni okresů kartograficky znázornit diferenciaci poskytovaných 

příspěvků jednotlivých opatření a také HRDP celkově v roce 2006. Mapy byly 

zpracovány v prostředí ArcGIS. 

2.3.2 Vymezování zemědělsky problémových okresů 

 Pro hodnocení účelnosti a efektivity HRDP jsme se rozhodli porovnat regionální 

diferenciaci vyplácených prostředků s rozložením zemědělsky problémových okresů 

(ZPO). Vymezení problémových okresů je syntetickým ukazatelem charakteristik 

regionů zahrnující přírodní a socioekonomické podmínky (blíže v podkapitole 3.1). 

Vybrané ukazatele používané pro určování zemědělsky problémových okresů v ČR se 

od roku svého vzniku v roce 1993 neustále měnily, až do doby, kdy se od tohoto 

způsobu podpory méně příznivých oblastí v roce 2000 upustilo (více v přehledu 

Stránského 2003, s. 42). Z důvodu neustálých změn jsme sestavili vlastní vymezení 

zemědělsky problémových okresů na základě kritérií používaných v minulosti, přičemž 

jsme upřednostňovali výběr kritérií, kterými se hodnotilo území v ostatních členských 

státech EU - více Hrabánková a Trnková (1996). Další ukazatele jsme vybrali pro 

objektivnější popis hodnoceného území a dále jsme také museli vycházet                        

z aktuální dostupnosti dat. 

Výběr ukazatelů přírodních charakteristik zahrnuje střední nadmořskou výšku, 

svažitost a úřední cenu zemědělské půdy a je blíže rozebrán v části 3.2.1. Socio-

ekonomické charakteristiky jednotlivých okresů zastupují následující ukazatele. 

Ekonomickou složku představuje průměrná mzda v zemědělství (Kč). Zde byl problém 

dostupnosti aktuálních dat za okresy, proto ve svém hodnocení používáme poslední 

zveřejněné údaje z roku 2001. Relevantní ekonomický ukazatel HDP není bohužel na 

úrovni okresů zjišťován, proto nebyl použit. Další část těchto charakteristik tvoří 

demografické údaje hustoty zalidnění (obyv./km²), podílu venkovského obyvatelstva 

(%) a migračního salda (obyv.). Sociální faktor je zahrnut v ukazateli míry 

nezaměstnanosti v okresech (%). Tato data jsou již dostupná za rok 2006 a blíže 
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rozvedena v části 3.3.1. Celkem jsme tedy použili 8 ukazatelů – 3 charakteristiky 

přírodní a 5 socio-ekonomických. Jejich vzájemné korelace jsou uvedeny v tabulce 1. 

 Na základě těchto ukazatelů byly pomocí bodovací metody vymezeny zemědělsky 

problémové okresy. Použili jsme mírně upravenou metodu blíže popsanou v publikaci 

Hrabánkové, Svatošové a Boháčkové (2006). Její princip spočívá v přiřazení bodů 

okresům podle hodnot jednolivých ukazatelů a následnému součtu těchto bodů za 

jednotlivé okresy. Okresu s nejhorší (myšleno „nejproblémovější“) hodnotou ukazatele 

je přiřazeno 100 bodů. Ostatní okresy získají podle pořadí proporčně nižší počet bodů až 

na hodnotu jednoho bodu pro okres mající hodnocený ukazatel nejlepší. Takto přiřazené 

body byly ve výsledku sečteny a okresy s nejvyšším počtem bodů byly na základě 

tohoto agregátního ukazatele vyhodnoceny jako zemědělsky problémové. Vzhledem 

k netypické výrobně – sociální struktuře nejsou městské okresy hodnoceny – více 

Hrabánková a Trnková (1996).  

Tab. 1 – Vzájemné Pearsonovo korelace mezi ukazateli problémových regionů 

nezam. mig. saldo venk. obyv.hust. zalid. zem. mzda ÚCZP nadm. v.
svažitost 0,256 -0,258 -0,207 0,030 -0,149 -0,668 0,552

nadmořská výška -0,001 -0,264 -0,053 -0,501 -0,123 -0,824
úřední cena ZP -0,057 0,207 0,140 0,346 0,087

zemědělská mzda -0,269 0,356 0,015 0,089
hustota zalidnění 0,182 0,064 -0,527
venkovské obyv. -0,411 0,346
migrační saldo -0,490  

             Poznámky: Žlutě vyznačeny korelace vyšší než 0,3 (střední závislost) 
             Zdroj: Vlastní výpočet z dat ČSÚ 

2.3.3 Hodnocení dotací HRDP a problémových regionů 

 Konečným výsledkem naší práce je statistické hodnocení čerpání finančních 

prostředků dotačního programu HRDP a jeho jednotlivých opatření, konkrétně 

v návaznosti na námi vymezené zemědělsky problémové okresy a také na jednotlivé 

ukazatele přírodních a socioekonomických podmínek. Statistické hodnocení používá 

jednoduchou lineární korelační analýzu výše zmíněných ukazatelů – čerpání prostředků 

na dané opatření tvoří vždy proměnnou závislou a hodnoty daného ukazatele přírodních 

či socio-ekonomických podmínek nebo míra problémovosti okresu vždy proměnnou 

nezávislou. Podle vlastnosti zkoumaných dat bude použit buď: 1) Pearsonův korelační 

koeficient pro data bez výrazně odlehlých hodnot (distribuce blízká normálnímu 

rozložení) nebo 2) Spearmanův korelační koeficient, který je více rezistentní vůči 

odlehlým hodnotám. K zachycení tvaru vybraných závislostí je použita regresní 

analýza, znázorněná grafem hodnot závislých veličin s regresní křivkou. 
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3. Zemědělství, venkov a problémové zemědělské oblasti  

 Tato kapitola se skládá ze tří částí. V první je nastíněn vývoj politik podpory 

znevýhodněných oblastí v období transformace a po vstupu do EU. Příčinou 

znevýhodnění jsou odlišné přírodní a socioekonomické podmínky. Proto jsme se v další 

podkapitole zabývali vlivem přírodních podmínek na diferenciaci zemědělství. 

Vzhledem k tomu, že krajina naší republiky je již přes tisíc let zemědělsky využívaná,  

je tedy nutné brát v úvahu také ukazatele socioekonomické (Götz, Novotná 1995). 

Těmto ukazatelům je věnována poslední podkapitola, která se zabývá vztahem 

zemědělství  k rozvoji venkova a také hodnocením socioekonomických faktorů.  

3.1 Vývoj pohledu na zemědělsky znevýhodněné oblasti 

 Na počátku transformačního období se začínají formovat možnosti regionální 

politiky v zemědělství. Hledají se cesty a přístupy k podpoře rozvoje regionů, inspirací 

jsou dlouholeté zkušenosti zemí EU s regionální politikou – více Hrabánková, Němec           

a Marková (1994). Pro uplatňování zemědělské regionální politiky byly v roce 1993 na 

základě několika kritérií vymezeny zemědělsky problémové okresy. Tyto regiony 

představují území, která mají nepříznivý populační a migrační vývoj a v kombinaci 

s nepříznivými přírodními podmínkami a zaostávající hospodářskou základnou nemají 

možnost bez cílených podpor tuto situaci zlepšit (Svatošová, Boháčková, Hrabánková 

2005). Účelem vymezování zemědělsky problémových okresů byla identifikace 

problémových oblastí a zaměření čerpaní zemědělských dotací do těchto regionů. 

V tomto hodnocení území byl kladen důraz na komplexní rozbor přírodních, 

ekonomických a sociálních podmínek daného regionu (Hrabánková, Trnková 1996). 

Ukazatele přírodních a socioekonomických podmínek jsou důležité nejen pro naše 

vymezení ZPO, ale také pro nastínění regionální diferenciace zemědělství. Z těchto 

důvodů se těmto ukazatelům hlouběji věnujeme v následujících podkapitolách 3.2 a 3.3.  

 Od tohoto systému vymezení zemědělsky znevýhodněných oblastí bylo postupně 

upouštěno a od roku 2000 byl nahrazen podporami cílenými do oblastí s méně 

příznivými přírodními podmínkami. Tato změna byla realizována v souladu s principy 

zemědělské politiky EU. Posílena byla podpora mimoprodukční funkce zemědělství 

vyplácením vyrovnávacího příspěvku na trvalé travní porosty, který je dále 
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diferencován podle míry znevýhodnění dané oblasti (Němec 2001). Hlavní výhoda LFA 

spočívá ve vymezení na úrovni obcí a katastrálních území – více v části 4.2.1.  

3.2 Význam přírodních podmínek pro zemědělství  

 Přírodní podmínky lze z hlediska vlivu na regionální diferenciaci zemědělství 

rozdělit do tří hlavních skupin: charakter reliéfu, půdní předpoklady a klimatické 

podmínky. Tyto faktory jsou limitující pro zaměření a účinnost zemědělské výroby            

a v některých oblastech ji dokonce znemožňují (Jančák, Götz 1997). Vytvářejí 

regionálně diferencované předpoklady pro pěstování plodin a chov hospodářského 

zvířectva (Bičík, Jančák 2005). Přírodní podmínky jsou podle Häuflera (1960) 

uspořádány podle nadmořské výšky, ke které se ostatní přírodní činitelé, jako je podnebí 

a půda váží. Na základě toho můžeme s použitím geomorfologického členění vymezit 

regiony podle úrodnosti od nejméně úrodných horských, podhorských a pahorkatinných 

až po úrodné nížinné. Toto dělení je ovšem příliš hrubé a nezahrnuje sociální faktory ani 

lokální vlivy.  

 K postihnutí regionální diferenciace a hodnocení zemědělství byla konstruována celá 

řada regionalizací, v nichž hrály přírodní podmínky většinou nejdůležitější roli. Za 

„První republiky“ se jednalo o vymezení čtyř výrobních oblastí: řepařské, obilnářské, 

obilnářsko-bramborářské, a pícninářské. Na to navazuje vymezení výrobních typů, kde 

jsou částečně promítnuty i ekonomické podmínky pro zemědělství (Häufler 1960). Na 

počátku 70. let byl zpracován nový systém zemědělských přírodních oblastí. Toto 

členění se příliš neujalo, a proto byly na základě bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ) v 80. letech vymezeny nové zemědělské výrobní oblasti: kukuřičná, 

řepařská, obilnářská, bramborářská a pícninářská – blíže Götz a Novotná (1995). Pro 

potřeby zemědělské politiky se v současné praxi používá dělení na příznivé a méně 

příznivé oblasti pro zemědělství. 

3.2.1 Ukazatele přírodních podmínek námi použité pro vymezováni ZPO  

 Pro vystihnutí přírodních podmínek v okresech při hodnocení zemědělsky 

problémových oblastí jsme se zaměřili na hodnocení faktorů svažitosti, nadmořské 

výšky a úřední ceny zemědělské půdy. Kartografické zpracování těchto ukazatelů je 

uvedeno v příloze. 
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Svažitost 

 Svažitost reliéfu (příloha 1) je limitujícím faktorem pro intenzivní obdělávání 

zemědělské půdy, z technického hlediska je to vlivem nepoužitelnosti těžké 

mechanizace na velmi svažitých pozemcích, ale zejména ekologickými škodami 

způsobenými erozí půdy. Bičík a Götz (1996) odhadují, že asi třetina zemědělské půdy 

je u nás ohrožena vodní erozí, která také snižuje produkční schopnost půdy, a tím 

snižuje příjem ze zemědělství u nás asi o 10 – 15 %. Nápravu špatného hospodaření vidí 

autoři v zatravňování orné půdy ve svažitém terénu, které je podporováno v západní 

Evropě již desítky let. Následky intenzivního hospodaření v méně příznivých oblastech 

pro zemědělskou výrobu před rokem 1990 byly po revoluci řešeny dotacemi na 

zatravňování a zalesňování zemědělské půdy. V současné době je podporováno 

extenzivní hospodaření v těchto oblastech programy EU – blíže v kapitole 4.  

Nadmořská výška 

 Střední nadmořská výška nám také charakterizuje reliéf (příloha 2). Pro naše 

podmínky platí, že čím nižší nadmořská výška, tím lepší podmínky pro zemědělskou 

výrobu a větší možnosti pěstování náročnějších plodin (Bičík, Jančák 2005).  

Úřední cena zemědělské půdy 

 V práci je použitá úřední cena ZP (ÚCZP) z roku 1992. Ta znázorňuje přirozenou 

úrodnost a je stanovena vyhláškou MZe. Nabývá hodnot v jednotlivých katastrech od 

0,50 do 13 Kč/m² (Němec 2004). Mapa v příloze 3 ukazuje regionální rozmístění tohoto 

komplexního ukazatele. Úřední cena půdy je založena na hodnocení výnosnosti 

bonitovaných půdně ekologických jednotek, vyjadřuje tedy objektivně rozdílné přírodní 

a půdně klimatické podmínky, ale také předpokládané tržní ceny oceňovacích plodin      

a další ekonomické parametry fungující v tržních podmínkách. Nedostatkem této 

klasifikace je, že nepostihuje ekonomické a tržní ocenění jednotlivých pozemků (Němec 

2001). 

3.3. Souvislost zemědělství s rozvojem venkova  

 Zemědělství je historicky spjato s venkovem z hlediska plošného hospodaření 

v krajině, a také vytvářelo pro většinu obyvatel na venkově obživu. Venkovská krajina 

je tvořena zemědělskou půdou, lesními pozemky a venkovskými sídly. O tuto krajinu se 

staral zemědělec, který ji obdělával a udržoval (Trávníček 2004). Až vědeckotechnický 

rozvoj v zemědělství způsobil intenzifikaci výroby a rychlý nárůst produktivity práce, 



 18

s čímž souvisí značný pokles zaměstnanosti v zemědělství. Tento rozvoj postupně 

způsobil v EU nadprodukci potravin a problémy jak se s ní vypořádat. K řešení se 

používají administrativní nástroje, jako je omezení rozsahu výrobních faktorů, to 

znamená snížení pěstebních ploch pro potravinářské účely. Dalším možným způsobem 

omezení jsou produkční kvóty na některé komodity. Pro již vyprodukované přebytky 

jsou použity nástroje exportních subvencí a intervenčních nákupů (Boháčková, 

Brožová, Jeníček 2004). Východisko nalézá Evropská unie především v podporách 

mimoprodukčního zemědělství a podpoře venkova. V podobném duchu uvažuje také 

Trávníček (2004, s. 121): „Vedle využívání venkovské krajiny pro zemědělství je třeba 

krajinu udržovat v kulturním stavu především pro budoucí generace“. 

 V rámci EU je zemědělství a venkov propojeno ve 2. pilíři společné zemědělské 

politiky EU. Oslabování role zemědělství na venkově a  odchod lidí z venkova může 

ohrozit „kulturu venkova“ jako způsobu života. Cílem regionální zemědělské politiky 

EU je navrátit venkovu jeho váhu, zabezpečit alespoň minimální hospodářskou stabilitu 

a posílit roli zemědělství při jeho rozvoji (Svatošová, Boháčková, Hrabánková 2005). 

Jiný pohled má na rozvoj venkova Svatoš et al. (1999), když uvažuje, zda mají být 

komunity v odlehlých oblastech udrženy politickou subvencí či speciálními opatřeními, 

nebo zde má být dovoleno působit silám volného trhu jen s malými zásahy.                    

Z ekonomického hlediska závisí náklady veřejných výdajů na venkovský rozvoj            

a sociální pomoc na hodnotě externalit pro populaci. Mezi kladné externality 

zemědělství patří bezesporu údržba krajiny, která pozitivně působí na její biodiversitu. 

K zachování kulturní krajiny a jejího využití jako zdroje pracovních příležitostí je nutné 

vytvářet podmínky pro udržení venkovského osídlení a jeho všestranný trvale udržitelný 

rozvoj (Trávníček 2004). 

 Studiem venkovského prostoru se zabývá obor zvaný rurální geografie. Venkov je 

podle ní třeba chápat jako komplexní celek, kde zemědělství hraje důležitou roli, ale je 

nutné uvažovat i další lidské aktivity a vlivy. To znázorňuje Pacione (1984) schématem, 

které analyzuje vztah rurální geografie k ostatním geografickým disciplínám. Autor 

umísťuje rurální geografii uprostřed s přímými vazbami na ostatní disciplíny. Pro vývoj 

venkovského prostoru není možné přeceňovat zemědělskou činnost a její produkční 

schopnost, ale je třeba mít na zřeteli i ostatní funkce zemědělství, zejména sociální        

a dále funkce enviromentální a krajinotvorné a také údržbu krajiny (Jančák 2003). 

Fungující zemědělství a údržbu krajiny nelze zabezpečit bez kvalitních a dobře 

kvalifikovaných pracovníků. Z tohoto důvodu Trávníček (2004) poukazuje na nutnost 
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vytváření podmínek ke stabilizaci venkovského obyvatelstva a zajištění širokých 

životních potřeb ze strany místní samosprávy, bez nichž budou mladí lidé zemědělství   

a venkov opouštět. 

 Efektivitě výkonu veřejné správy venkovských obcí se blíže věnuje Perlín (2006), 

který ve své studii navrhuje možnosti posílení spolupráce malých obcí. Nejmenší obce 

musí podle zákona zajistit minimální rozsah výkonu veřejné správy a i to je pro ně často 

problematické a nezbývají již prostředky na dlouhodobě orientovaný rozvoj. 

Východisko v podobě tvorby mikroregionálních svazků obcí ovšem naráží na minulost 

střediskové soustavy, kvůli které se obce nechtějí vzdát některých svých kompetencí,                

a také na soutěž mezi obcemi místo spolupráce. 

 Vývoj regionální diferenciace českého venkova nastiňují Bičík a Jančák (2005). 

V úrodných oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou by měl fungovat zemědělský 

podnik jako pilíř regionálního rozvoje s pozitivním dopadem na celý venkov. 

V oblastech útlumu zemědělské výroby by mělo hrát zemědělství pozitivní roli 

v krajinotvorném pohledu a jednotlivé oblasti bude diferencovat především míra 

specializace, ale také využití možnosti příjmů z nezemědělských aktivit. 

 Výše nastíněný vývoj zemědělství a rurálního prostoru můžeme rozdělit do několika 

fází ve smyslu geografické interpretace teorie stádií – více Hampl (2005). 

V zemědělství můžeme mluvit o posunu od extenzivního plošného feudálního 

zemědělství, přes intenzivní „průmyslovou“ zemědělskou velkovýrobu, k současnému 

trendu udržitelného multifunkčního zemědělství spojeného nejen s využíváním, nýbrž    

i s ochranou životního prostředí. Tento posun lze chápat jako vyjádření přechodu z fáze 

konkurence do fáze kooperace. 

3.3.1 Socio-ekonomické ukazatele námi použité pro vymezování ZPO 

 Podmínky na venkově ovlivňuje celá řada faktorů, pro vystihnutí diferenciace a míry 

„problémovosti“ venkovských oblastí ve vztahu k zemědělství jsme zvolili následující 

socio-ekonomické ukazatele, jejichž kartografické znázornění je uvedeno v příloze. 

Průměrná mzda v zemědělství 

 Charakterizuje úroveň příjmů v zemědělství, ta může být ovlivněna řadou faktorů: 

například ekonomickou úspěšností zemědělských podniků, dále také jejich mzdovou 

politikou a v neposlední řadě úrovní nezemědělských mezd v daném regionu. Z mapy 

v příloze 4 vyplývá, že nejvyšší zemědělské mzdy jsou především v oblasti středních 

Čech konkrétně v zázemí Prahy a v Polabí. Obecně se dá konstatovat, že v sektoru 
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zemědělství jsou nižší mzdy ve srovnání s ostatními sektory národního hospodářství. 

Nižší příjmy jsou způsobené nižší produktivitou práce v zemědělství v porovnání 

s průměrem národního hospodářství (Pělucha et al. 2006).  

Hustota zalidnění 

 Ukazatel zalidnění je závislý na mnoha faktorech, jak přírodních, tak sociálních. 

Nepříznivé přírodní podmínky ústí v nízkou hustotu zalidnění, naopak vysoké zalidnění 

je patrné v úrodných oblastech nížin. Tento fakt má základ především v historickém 

osídlování českých zemích a možnostech obživy v těchto oblastech. Sídelní struktura je 

silně ovlivněna dobou svého vzniku ve 12. až 14. století a také pozdějšími významnými 

událostmi, jako byla především demografická a průmyslová revoluce, které způsobily 

rychlý přesun obyvatel do měst a pánevních oblastí a následný nárůst hustoty zalidnění 

v průmyslových oblastech. To potvrzuje mapa v příloze 5 Český venkov je 

charakteristický hustotou sídelní sítě a extrémní rozdrobeností (Perlín 2006). 

Podíl venkovského obyvatelstva 

Tento ukazatel je vhodný pro vymezení venkova. Čím větší je podíl obyvatelstva 

žijícího ve venkovských sídlech na celkovém počtu obyvatel okresu, tím je region 

výrazněji venkovský. Vysoký podíl obyvatel žijících ve venkovských sídlech je 

především v oblasti jižní Moravy a v oblasti zázemí Prahy a Plzně, vysoký podíl 

městského obyvatelstva je naopak v oblasti Podkrušnohoří a Liberecka (příloha 6). Pro 

vymezení venkovského sídla byla použita hranice 2000 obyvatel, tato konvenční 

hranice se s ohledem na českou sídelní strukturu běžně používá (Bednaříková, 

Trávníček, Vávra 2006). 

Migrační saldo1 

Udává rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých do okresů vztažený na 

1000 obyvatel okresu za rok 2006. Dlouhodobé trendy naznačují postupné vylidňování 

a celkové zhoršování věkové struktury periferních venkovských oblastí (Trávníček 

2004). Jak znázorňuje mapa v příloze 7 kladné migrační saldo má především oblast 

středočeského prostoru a také zázemí velkých měst (Praha, Brno, Plzeň a Liberec). 

Nejvíce jsou naopak ohroženy depopulací nejmenší obce, s nedostatečnou 

infrastrukturou a občanskou vybaveností (Maříková 2006).  

 

 

                                                 
1 Jedná se o hrubou míru migračního salda vztaženou na 1000 obyvatel okresu. 
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Míra nezaměstnanosti 

Z mapy v příloze 8 vyplývá, že největší nezaměstnanost je v pánevních oblastech 

Podkrušnohoří a Ostravska, dále pak v oblasti Jeseníků a také na jižní Moravě 

(Znojemsko). Problémy venkovského trhu práce jsou způsobeny především nízkou 

nabídkou pracovních příležitostí a minimální absorpční schopností agrárního trhu práce 

(Vaněk et al. 2005). Problém nezaměstnanosti by mohla řešit diverzifikace země-

dělských aktivit, čímž by měla vznikat na venkově nová pracovní místa; také by se dalo 

využít potenciálu cestovního ruchu a rekreace. 
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4. Vývoj dotační politiky 

 V této kapitole se s ohledem na cíle práce, zaměříme na vývoj dotačního systému 

ČR s důrazem na období po vstupu do EU v roce 2004. Tato etapa je významná 

především začleněním Česka do Společné zemědělské politiky (SZP) a s tím spojenými 

možnostmi čerpání dotací a dalších podpor z evropských fondů. Konkrétněji se budeme 

zabývat programem HRDP. 

4.1. Podpory v českém zemědělství před vstupem do EU 

 České zemědělství prošlo po roce 1989 transformací a prodělalo řadu změn (více 

Bičík, Jančák 2005). Výraznou změnou byla změny dotačního systému. Před rokem 

1990 bylo zemědělství zaměřeno na maximální produkci, proto se podporovalo 

intenzivní hospodaření i v oblastech s méně příznivými podmínkami. Podpora probíhala 

na základě diferenciálních příplatků. Ty byly určeny z produkčně ekonomických skupin 

(PES), které vyjadřují přírodní předpoklady daného území zemědělského podniku 

pro zemědělské hospodaření – blíže Bičík a Götz (1996). Cílem byla maximalizace 

produkce, prostředkem vyrovnání příjmů zemědělců dotacemi na produkci, výsledkem 

pak ovšem potlačení regionálních rozdílů. Tento systém dotací působil negativně jak 

z ekonomického, tak ekologického hlediska, protože umožňoval nerentabilní pěstování 

plodin v podhorských oblastech státu, což vyvolávalo, mimo jiné, zvýšení vodní eroze. 

 Z těchto důvodů bylo v roce 1991 od tohoto systému dotací do zemědělství upuštěno 

(Jančák, Götz 1997). V transformačním období se dotační systém postupně přiklání 

k podpoře útlumu intenzivní produkce v nepříznivých či ekologicky citlivých oblastech, 

rozvoji multifunkčního zemědělství a dotacím na mimoprodukční funkce zemědělství. 

Tímto zaměřením se české zemědělství začalo přizpůsobovat zemědělské politice EU, 

která pro tento účel vymezuje kandidátským zemím např. předvstupní program 

SAPARD, mající za cíl zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, trvale udržitelný 

rozvoj venkovských oblastí a „výuku“ čerpání prostředků z fondů EU (Bičík, Jančák 

2005). 
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4.2. Dotace českého zemědělství po vstupu do EU  

 Po vstupu do EU přijímá Česká republika evropský model zemědělství, který je 

charakteristický několika pilíři. Jedním z nich je celoplošně provozované multifunkční 

zemědělství, které je konkurenceschopné a přitom šetrné k životnímu prostředí. Dále je 

kladen důraz na provázání rozvoje zemědělství s rozvojem venkova a také produkci 

kvalitních potravin (Hrabánková, Boháčková 2007). Tento model podporuje udržitelný 

rozvoj zemědělství, zachování tradiční krajiny, ochranu biodiversity, pohodu 

(„welfare“) zvířat a také optimalizaci spotřeby hnojiv a minimalizaci používání 

agrochemikálií (Kraus, Dyková 2007). Co z toho vyplývá pro české zemědělství? Jak 

uvádí Hrabánková a Boháčková (2007), české zemědělství by mělo ve vztahu 

k evropským trendům zvyšovat svoji konkurenceschopnost, bezpečnost a pestrost 

výrobků, dbát na zachování zemědělské kulturní krajiny a hlubší propojení zemědělství 

s rozvojem venkova.  

Tyto strategické cíle jsou podporovány opatřeními zemědělské politiky ČR a k jejich 

naplnění zemědělci získávali v letech 2004–06 celkem pět druhů podpor: přímé platby, 

strukturální podpory v rámci HRDP, strukturální podpory v rámci OP Zemědělství, 

národní podpory a podpory tržních cen. V této práci se detailněji zabýváme dotačním 

programem HRDP, proto budou ostatní tituly pouze krátce nastíněny. 

4.2.1 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) 

 Tento program fungoval od našeho vstupu do EU v roce 2004 do roku 2006 a byl 

součástí druhého pilíře SZP EU; podporoval trvale udržitelný rozvoj zemědělství, 

venkova a jeho přírodních zdrojů. Před implementací HRDP existovala některá podobná 

opatření v programu SAPARD, či byla součástí dotační politiky MZe v rámci nařízení 

vlády č.505/2000 Sb. Díky postupnému zavádění těchto mimoprodukčních podpor 

získávali zemědělci s těmito programy zkušenosti. Finanční podpory HRDP jsou 

hrazeny až do výše 80 % z prostředků EU, zbývající část plyne z národních zdrojů. 

 HRDP má zajistit následující cíle (Bičík, Jančák 2005): 

– Zachovat zemědělství ve znevýhodněných oblastech, zlepšit příjmovou situaci 

zemědělců zejména v méně příznivých oblastech a působit proti jejich odlivu ze 

znevýhodněných oblastí 

– Udržovat a chránit životní prostředí a kulturní krajinu 

– Podpořit alternativní využívání zemědělské půdy zejména vysazováním lesa 

– Zlepšit strukturu pracovníků v zemědělství 
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– Sdružovat producenty při uplatnění produktů na trhu. 

 Těmto vytyčeným cílům odpovídá zaměření následujících jednotlivých opatření: 

Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA) 

 Toto opatření podporuje hospodaření v oblastech s horšími přírodními podmínkami. 

Na základě diferenciace (přírodních, příp. socio-ekonomických) podmínek jsou 

vyčleněny jednotlivé typy LFA. Jedná se o horské, specifické a ostatní oblasti. Jejich 

vymezení je znázorněno na obrázku 1. Rozhodujícími kritérii pro vymezení LFA byly 

nadmořská výška, sklonitost a výnosnost půd. V rámci ČR je na základě těchto kritérií 

zařazeno do LFA 2,13 mil. ha zemědělské půdy, tj. 49,8 % ZPF. Dotace jsou 

poskytovány pouze na trvalé travní porosty (TTP) a to nárokově – automaticky na 

hektar TTP při plnění požadovaných podmínek. Pro představu, v letech 2004 – 2006 se 

sazby pohybovaly v rozmezí 2800 – 4460 Kč/ha TTP v závislosti na míře znevýhodnění 

(Němec 2004). To motivuje zemědělce k extenzivnímu hospodaření v nepříznivých 

podmínkách a ke snižování zornění v těchto oblastech. Postupem let tak dochází ke 

zmenšování vysokého podílu orné půdy, který měl za následek značnou erozi a další 

ekologické problémy daných oblastí. Opatření má přispět ke stabilizaci venkovské 

populace, udržení atraktivního krajinného rázu s důrazem na ochranu životního 

prostředí a zajištění pro zemědělce odpovídající úrovně příjmů (HRDP 2004). 

 

 
     Zdroj: MZe (upraveno P. Štych) 

 

   Obr. 1 – Vymezení kategorií méně příznivých oblastí v ČR pro období 2004 – 2006 
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Agroenviromentální opatření (AEO) 

 Opatření je souborem dotačních titulů podporujících zachování obhospodařovaných 

území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a ekologické 

stability krajiny. Spadají sem čtyři podopatření: 

– Postupy šetrné k životnímu prostředí 

Toto podopatření zahrnuje dva tituly. Jedná se o integrovanou produkci a ekologické 

zemědělství (EZ). EZ je komplexní způsob hospodaření, šetrný ke všem složkám 

životního prostředí. Pravidla pro chov zvířat a pěstování rostlin v EZ byla vymezena 

zákonem č. 242/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR a podléhají kontrole 

a certifikaci. Ekologické zemědělství bylo z HRDP podporováno sazbami podle užití 

půdy od 1 100 Kč/ha za ekologické hospodaření na TTP až po 12 235 Kč/ha na trvalé 

kultury, přičemž v roce 2006 dosáhla rozloha takto podporované zemědělské půdy 

281,5 tis. ha, tj. 6,61 % rozlohy ZP ČR (Ročenka EZ 2007). 

– Ošetřování travních porostů 

Cílem tohoto titulu je podpora extenzivního zemědělství na travních porostech, s čímž 

souvisí údržba kulturní krajiny. Pro získání podpory musí zemědělec ošetřovat veškeré 

travní porosty, na kterých hospodaří v době vstupu do programu. Zde se platby pohybují 

od 1920 Kč/ha do 5130 Kč/ha podle způsobu hospodaření (HRDP 2004).  

– Péče o krajinu 

Je souhrnem šesti titulů z nich nejvyužívanější jsou Meziplodiny a Zatravňování orné 

půdy. 

– Osevní postupy v ochranných zónách jeskyních  

Podopatření je zacíleno pouze na konkrétní území ve vybraných CHKO a má řešit 

specifické požadavky daných lokalit na jejich obhospodařování. 

Lesnictví  

– Zalesňování zemědělské půdy 

Toto podopatření je zaměřeno na přeměnu zemědělské půdy v lesní porost. Finanční 

příspěvek je určen na zalesnění a následnou péči o tento les. Je nutné brát v úvahu 

ekologické aspekty zalesnění, jako jsou pedologické předpoklady, vhodná druhová 

skladba lesa a lokální podmínky. Z těchto důvodů je pro zalesňování nutný souhlas 

příslušných orgánů státní správy. Výzkumem vhodnosti stanovišť k zalesnění se zabývá 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha (VÚMOP), blíže Novák (2004).  
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Méně využitým bylo podopatření: 

 – Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energické využití.  

Především pro svoji administrativní a technickou náročnost (zajištění pozemku, 

výstavba zařízení na zpracování biomasy; HRDP 2006). 

Zakládání skupin výrobců (ZSV) 

 Podpora je poskytována na vznik a činnost skupin prvovýrobců zemědělských 

komodit za účelem efektivního odbytu zemědělské produkce na trhu.  

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) 

 Opatření je určeno pro zemědělce starší 55 let, kterým je vyplácena finanční podpora 

(po dobu 15 let), pokud ukončí zemědělskou činnost a předají zemědělský podnik 

mladšímu nástupci. Tímto se vytváří prostor pro řešení problému nevhodné věkové 

skladby zemědělců a nástupu mladých zemědělců. S tímto opatřením, které probíhá od 

roku 2005, neměla ČR v předvstupním období žádné zkušenosti a díky administrativní 

náročnosti nebylo zcela využito.  

Technická pomoc  

 Toto opatření nebylo financováno z fondů EU, ale pouze z národních zdrojů. 

 

 V případě České republiky bylo čerpáno v rámci HRDP v roce 2006 celkem 6,6 

mld. Kč, což dokládá tabulka 2. Jak vyplývá také z grafu na obr. 2, reálně byla nejsilněji 

podporována opatření AEO a LFA, zatímco ostatní byla finančně spíše nevýznamná. 

V další části práce (kap. 5) se zaměříme na rozložení čerpání těchto prostředků podle 

okresů a budeme je porovnávat s vymezenými problémovými regiony. 

 

Tab. 2 – Celkový přehled dotací HRDP v ČR v letech 2004–2006 

AEO LFA Lesnictví ZSV PUZČ
2004 6 154,50 3 208,35 2 881,69 64,49 – –
2005 6 215,90 3 296,67 2 821,65 40,44 – 57,14
2006 6 601,02 3 504,60 2 867,08 102,70 70,07 56,57

celkem 18 971,42 10 009,62 8 570,41 207,63 70,07 113,71

rok
čerpáno 

celkem v mil. 
Kč

z toho jednotlivá opatření v mil. Kč

 
Zdroj: Výroční zprávy HRDP za roky 2004–2006 
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Obr. 2 – Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivá opatření HRDP v roce 2006 

43%
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               Zdroj: Výroční zpráva HRDP za rok 2006 

4.2.2 Ostatní podpory v období 2004–2006  

OP Zemědělství  

 Dalším významným nástrojem podpory zemědělství v období 2004–2006 se stal 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství. Tento program byl 

zaměřen především na podporu investičních akcí, a to formou projektové podpory – je 

tedy nenárokový a pro žadatele podstatně složitější než HRDP. Cílem podpory je 

zajištění větší konkurenceschopnosti zemědělství zvýšením produktivity práce (Pělucha 

et al. 2006). Z hlediska reálného čerpání prostředků byla v roce 2006 nejvýznamnější 

část zdrojů (1,6 mld. Kč ročně z celkové částky 3,6 mld.) alokována do investičního 

rozvoje zemědělských podniků – podpora projektů na stavební a technologické investice 

(ZZ 2006). 

Přímé platby 

 Jedná se o podporu vlastní zemědělské produkce – prvního pilíře SZP. Česká 

republika uplatňuje pro čerpání přímých plateb zjednodušený systém - režim jednotné 

platby na plochu (SAPS). Platby jsou nárokové na hektar zemědělské půdy. V prvním 

roce čerpání byla stanovena platba 25 % úrovně EU-15 (tj. přibližně 1900 Kč/ha), do 

roku 2013 budou platby postupně navýšeny na úroveň EU-15. Výše prostředků 

čerpaných na přímé platby z EU v roce 2006 byla 8,8 mld. Kč (ZZ 2006). Podrobněji    

o změnách čerpání přímých plateb v podkapitole 4.3. 
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Národní podpory 

 Nejvýznamnější jsou doplňkové přímé platby (Top – Up), které mohou až o 30 % 

navýšit přímé platby SAPS do doby vyrovnání přímých plateb unijnímu průměru. 

Navýšeni přímých plateb z národních zdrojů bylo v roce 2006 o 7,4 mld. Kč. Tyto 

přímé platby jsou uplatňovány především u komodit, které je nutné cíleně podporovat.  

Podpory tržních cen 

 Jde zejména o vývozní subvence a podpory skladování zásob, veškeré výdaje jsou 

hrazeny ze zdrojů EU. 

4.3. Změny v novém programovacím období 2007 – 2013 

 Tyto změny započaly reformou Společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2003, 

v rámci níž bylo rozhodnuto o vytvoření nového fondu pro podporu zemědělství            

a venkova – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) pro období 

2007–2013. EAFRD, je nejdůležitějším finančním nástrojem pro rozvoj                       

a restrukturalizaci zemědělství. Je z něj financován Program rozvoje venkova ČR (PRV) 

na období 2007–2013, který navazuje na HRDP, OP Zemědělství a iniciativu 

LEADER+. Problematika rozvoje venkova nebude v tomto období součástí strukturální 

politiky, ale byla začleněna do SZP. PRV komplexně řeší podporu venkova                      

a zemědělství tím, že propojuje dříve samostatné programy do jednoho dokumentu. 

Hlavní priority jsou strukturovány do čtyř tématických os (více PRV 2007).  

 Prioritou SZP EU je odpoutání přímých plateb od produkce (decoupling) a zavádění 

jednotné platby na farmu (SPS), kterou již přijaly státy EU-15. Noví členové, 

využívající jednotnou platbu na plochu (SAPS), musí systém zavést nejpozději v roce 

2009. Jednotná platba na farmu je podmíněna dodržováním pravidel křížového souladu 

(cross-compliance). Zavádění cross compliance se blíže věnuje například Pělucha et al. 

(2006). Cílem tohoto pravidla je ochrana životního prostředí, zabezpečení zdravotní 

nezávadnosti potravin a správné zacházení se zemědělskými zvířaty. Cross compliance 

zajistí vazbu přímých zemědělských dotací na dodržování stanovených podmínek; při 

porušení pravidel zemědělský podnik ztrácí část dotací. Podmínky zahrnují dodržování 

tří požadavků. První je GAEC (dobré zemědělské a environmentální podmínky). 

Druhým je dodržování tzv. SMR standardů, což je 19 směrnic týkajících se 

enviromentálních zásad, identifikace a evidence zvířat, dále zdraví zvířat, bezpečnosti 

potravin a pohody (welfare) hospodářských zvířat. Třetím prvkem je požadavek udržení 
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určité minimální plochy pastvin. První standart je v ČR v platnosti od vstupu do EU, 

dodržování standartu SMR bude vyžadováno od roku 2009. 

 Další z budoucích očekávaných změn je modulace a degresivita. Degresivita zavádí 

krácení podpor velkým podnikům. Cílem modulace je snaha posílit politiku rozvoje 

venkova prostřednictvím převedením úspor z 1. pilíře SZP (zemědělství) na 2. pilíř 

(rozvoj venkova) – Pělucha et al. (2006). U nás budou tyto změny uplatňovány až po 

vyrovnání úrovně přímých plateb ČR s úrovní přímých plateb EU 15.  
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5. Regionální rozdíly v čerpání prostředků HRDP 

 Tato kapitola se pokusí postihnout regionální aspekty jednotlivých opatření HRDP 

v roce 2006 (situace v letech 2004 a 2005 byla podobná). Dále jsou zde hodnoceny 

vymezené zemědělsky problémové okresy (metodika viz kapitola 2.3.2) a konečně je 

hodnocen vztah mezi výší dotace HRDP a mírou problémovosti okresů. Zjištěné 

regionální rozdíly v čerpání dotací z HRDP se pokusíme interpretovat i za pomoci 

sledování závislosti (korelací) s vybranými přírodními a socio-ekonomickými 

charakteristikami. 

5.1 Vymezené zemědělsky problémové okresy 

 Na základě námi vybraných přírodních a socio-ekonomických faktorů jsme 

zkonstruovali bodovou metodou komplexní ukazatel ZPO (blíže v části 2.3.2). Pro 

hodnocení platí, že čím více bodů okres získal, tím je zemědělsky problémovější. Tento 

ukazatel je znázorněn kartogramem na obr. 3. Z něho vyplývá, že nejlépe jsou na tom 

oblasti Polabské nížiny a zázemí Prahy, a to díky příznivým přírodním podmínkám        

a ekonomickému potenciálu hlavního města Prahy. Ovlivnění ukazatele ekonomickým 

potenciálem velkého města můžeme vidět také např. u okresu České Budějovice. 

Zajímavé hodnoty ukazatele jsou na jižní a střední Moravě, kde jsou příhodné přírodní 

podmínky ovlivněny „horšími“ socio-ekonomickými ukazateli a oblast nedosahuje 

nejlepších hodnot Polabí. Problémovost je naopak znatelná u periferních okresů s vyšší 

nadmořskou výškou a horšími přírodními podmínkami. To je nejvíce patrné u okresů 

Šumavy a Jeseníků. Tímto hodnocením se budeme dále zabývat ve vztahu 

k jednotlivým opatřením i HRDP jako celku. 
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Obr. 3 – Zemědělská problémovost okresů (ZPO) v ČR v roce 2006 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat ČSÚ 

5.2 Regionální aspekty opatření LFA 

 Kompenzační platby méně příznivým oblastem jsou vypláceny v ČR na hektar TTP. 

Výši těchto plateb na ha ZP znázorňuje obr. 4. Z toho vyplývá, že nejvíce finančních 

prostředků na hektar ZP bylo čerpáno v podhorských okresech České republiky, 

především jsou to okresy Český Krumlov, Prachatice, Bruntál a Jeseník. V těchto 

okresech je vysoký podíl TTP a z hlediska přírodních podmínek nejsou vhodné pro 

intenzivnější zemědělství. Nejvyšší podpory těchto okresů jsou také dobré z hlediska 

enviromentálního, v těchto lokalitách se nacházejí chráněná území, např. Národní park 

Šumava a šetrné hospodaření na loukách a pastvinách přispívá také k zachování             

a zlepšení biodiversity. Vysoké kompenzace jsou patrné také v Karlovarském kraji         

a v kraji Vysočina. Problematické je zachycení vysokých dotací připadajících na 

největší města, což je způsobeno především odlišnou lokalizací sídla firmy a vlastního 

hospodaření (viz 2.3.1). Nejnižší prostředky LFA přepočtené na hektar zemědělské 

půdy nacházíme logicky v nížinách. 
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Obr. 4 – Regionální rozložení čerpání prostředků LFA v ČR v roce 2006 

 
Zdroj: SZIF, vlastní výpočty 

 

Nad způsobem extenzivního hospodaření v marginálních oblastech se zamýšlejí 

Šimon et al. (1997). Travní porosty lze udržovat sečením, ale je nutné následné 

uplatnění této travní hmoty, jinak nemají vynaložené náklady návratnost. Možnost, ke 

které se autoři spíše přiklánějí, je rozptýlený chov skotu, jakožto přirozeného 

konzumenta travní hmoty. K zajištění rentability chovu mastných stád by měly sloužit 

mimo jiné právě platby v oblastech LFA. Jsou tedy vytvořeny dobré podmínky pro tento 

způsob hospodaření. V tomto ohledu je třeba zmínit poznatek Trávníčka (2004), který 

tvrdí, že v některých oblastech s vysokým podílem trvalých travních porostů jsou velmi 

nízké stavy skotu. Především se jedná o příhraniční okresy na severu Čech. Intenzivní 

chov skotu probíhá spíše v příznivějších podmínkách s vysokou koncentrací ustájení, 

čímž se snižují možnosti přirozeného spásání. Podpory LFA by měly tento trend zvrátit, 

a proto jsme sledovali závislost čerpaní prostředků LFA na podílu TTP v okresech. 

Předpokládanou silnou závislost jsme potvrdili Pearsonovým koeficientem korelace 

s hodnotou: 0,870. Z toho vyplývá, že většina TTP se nachází v oblastech 

podporovaných jako LFA a mohla by být využita pro pastevní chov skotu. 

 Dalším krokem našeho šetření bylo posouzení rozmístění dotací LFA v závislosti na 

přírodních podmínkách. Proto jsme se pomocí Pearsonova koeficientu zajímali o sílu 
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vlivu třech vybraných přírodních ukazatelů. Nejsilnější závislost je dosažena se střední 

nadmořskou výškou okresů, kde je hodnota koeficientu: 0,821. Silný vliv přírodních 

ukazatelů potvrzuje také vysoká hodnota u svažitosti: 0,716. Tyto údaje nám dokládají 

alokování prostředků v závislosti na přírodních podmínkách, což je přínosné především 

z ekologického hlediska - dotace přispívají k ochraně krajiny. To potvrzuje také vztah 

mezi úřední cenou ZP a výší dotace na LFA, který je zachycen na obr. 5. Z grafu patrná 

závislost je potvrzena hodnotou Pearsonova koeficientu: -0,742, proložená regresní 

přímka nám dokumentuje záporný směr závislosti. Silné korelace s přírodními 

podmínkami jsou dány především způsobem vymezování LFA. 

 Úřední cena ZP, komplexní ukazatel přírodních podmínek, byla v letech 1998 – 

2000 používána k vymezování méně příznivých oblastí (při ÚCZP v katastrálním území 

nižší než 4 Kč za m² – Němec 2001). Z grafu je možné generalizovaně na úrovni okresů 

srovnat odlišnosti staršího vymezení s rozmístěním finančních prostředků v současnosti.  

 
Obr. 5 – Vztah úřední ceny ZP (1992) a výše dotace LFA na úrovni okresů 
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Zdroj: MZe, SZIF, vlastní výpočty 

Dále jsme se pokusili zjistit závislost se socioekonomickými ukazateli. V tomto 

případě jsme nalezli pouze slabou korelace s migračním saldem: -0,310, a s podílem 

venkovského obyvatelstva: -0,269. Ostatní ukazatele nevykázaly závislost. 

Důležitý je pro nás vztah mezi čerpanými prostředky LFA a vymezenými 

problémovými regiony. Tento vztah nastiňuje graf na obr. 6. Z něj patrná silná vazba 

mezi oběma veličinami byla potvrzena vysokou hodnotou Pearsonova koeficientu: 

0,701. Na základě této silné závislosti můžeme tvrdit, že nejvyšší platby LFA jsou 
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v oblastech, které jsme určili jako zemědělsky nejproblémovější. Vysoké dotace 

plynoucí do těchto oblastí mohou pomoci k jejich rozvoji a dovolují místním 

zemědělcům extenzivní hospodaření v souladu s ochranou životního prostředí.            

To také zemědělci stvrzují závazkem dodržovaní zásad Správné zemědělské praxe                  

(viz HRDP 2004). Tato zjištění potvrdila hlavní cíl opatření. V oblastech zemědělsky 

nejproblémovějších se díky nejvyšším platbám zlepšila příjmová situace zemědělců               

a byl kladen důraz na ochranu krajiny.  

 

Obr. 6 – Vztah problémovosti okresů a dotací LFA v roce 2006 
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         Zdroj: SZIF a vlastní výpočet z dat ČSÚ 

5.3 Regionální rozdíly ve využívání Agroenviromentálních opatření  

 Agroenviromentální opatření (AEO) zahrnují řadu ekologicky prospěšných 

programů. Zemědělcům se platí náhrada za hospodaření šetrnějším způsobem. Jak 

vyplývá z mapy na obr. 7, jsou dotace z AEO vázány do okresů s vyšší nadmořskou 

výškou, tedy do oblastí hraničních pohoří. Tuto skutečnost můžeme statisticky potvrdit 

Pearsonovým koeficientem, který nabývá hodnot pro nadmořskou výšku: 0,531                

a svažitost: 0,661. Přehled vybraných důležitých korelací je uveden v tabulce 3. Pro 

kumulaci alokací AEO do marginálních oblastí hovoří také závislost na úřední ceně ZP, 

která je: -0,577. Tato opatření jsou tedy využívána hlavně v oblastech s nepříznivými 

přírodními podmínkami (obr. 8). Proč k tomu dochází, když možnost čerpání není 

regionálně omezena? Vždyť z ekologického hlediska by bylo také přínosné využívání 

těchto opatření v produkčních oblastech, čímž by se zmírnil tlak na půdu a životní 
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prostředí, způsobený intenzivním hospodářstvím. Studie Konečného, Koteckého             

a Matouška (2004) například doporučuje zatravňování orné půdy také v nížinách, čímž 

by se zpomalil odtok vody z krajiny, omezila eroze a zvýšila se ekologická diverzita 

zemědělské krajiny. Důvody mohou spočívat v tom, že v produkčních oblastech je 

hospodaření na orné půdě dostatečně ziskové (tj. opatření směřující k extenzifikaci se 

nevyplatí); navíc velká část prostředků je vázaná na louky a pastviny, kterých je 

v produkčních oblastech málo. 

 Tento problém je také například patrný v ekologickém zemědělství, kde je většina 

ekologicky obhospodařované půdy vázána na TTP a již méně probíhá ekologické 

hospodaření na orné půdě. Velká koncentrace ekologického zemědělství (EZ) je 

především v Karlovarském kraji, který má největší výměru EZ ze všech krajů a je zde 

ekologicky obhospodařováno téměř 20 % výměry ekologické půdy ČR (Ročenka EZ 

2007). V této oblasti je také velmi vysoký podíl využívání agroenviromentálních 

podpor, do nichž ekologické zemědělství také spadá. Druhý v pořadí podle výměry 

ekologického zemědělství je Jihočeský kraj, kde jsou z hlediska ekologického 

zemědělství významné podhorské šumavské okresy, opět s vysokým zastoupením 

podpor AEO. Dále je třeba zmínit vysoké čerpání dotací AEO v okresech Jeseník           

a Bruntál, které byly vyhodnoceny jako zemědělsky nejproblémovější. Můžeme tedy 

hovořit o správném nastavení tohoto opatření, protože zemědělci zde dokázali plně 

využít možnosti dotací na ochranu přírody a biodiversity. 

Vzájemný vztah mezi dvěmi největšími opatření HRDP (AEO a LFA) je velmi 

vysoký: 0,86, a proto je otázkou „provázanost“ těchto sledovaných opatření. Jednak to 

může být způsobeno kombinovatelností jednotlivých titulů, či zkušenostmi žadatelů 

s podáváním žádostí nebo vlivem podílu TTP na rozloze ZP okresů. 

 
Tab. 3 – Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu mezi prostředky čerpanými 
z vybraných opatření HRDP a ukazateli přírodních podmínek 

HRDP AEO LFA Lesnictví ÚCZP nadm. v. svažitost
ZPO 0,647 0,482 0,700 0,251 -0,711 0,759 0,640

svažitost 0,721 0,661 0,716 0,024 -0,635 0,565
nadmořská výška 0,733 0,531 0,821 0,170 -0,782

úřední cena ZP -0,707 -0,577 -0,742 -0,234
Lesnictví 0,001 -0,128 -0,011

LFA 0,974 0,861
AEO 0,948

Zdroj: ČSÚ, SZIF, Databáze LUCC UK Prague 
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Obr. 7 – Rozmístění čerpání finančních prostředků z opatření AEO v roce 2006 

Zdroj: SZIF, vlastní výpočty  

 
 
Obr. 8 – Vztah nadmořské výšky a čerpané dotace AEO v roce 2006 
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Zdroj: SZIF a Databáze LUCC UK Prague 

 
 
 
 
 



 37

 
 K upřesnění motivů zemědělců ve využívání agroenviromentálních titulů je dobré 

využít kvalitativního výzkumu. Ten byl proveden např. Cudlíkovou a Lapkou (2007)         

a vyplývá z něho, že zemědělci shodně hodnotí zlepšení situace po vstupu do EU 

v získávání a výši dotací, negativní zůstává složitá administrativa a také časté změny 

dotačních titulů. To potvrzují také Kabrda a Jančák (2007), podle nichž zůstávají 

opatření typu Biopásy či Travnaté pásy na orné půdě pro svoji administrativní                 

i technickou náročnost a nízké sazby nedostatečně využita. Můžeme si proto položit 

otázku motivace zemědělců k využívání agroenviromentálních opatřeních – zda se jedná 

o snahu zemědělců přispět k ochraně přírody a krajiny, či je tento motiv až druhořadý? 

Cudlíková a Lapka (2007) zjišťují, že dotace jsou většinou zemědělců vnímány jako 

ekonomická podpora, méně významná je ekologická motivace k zavádění těchto 

programů. V podobném duchu vyznívá studie Defrancesca ed al. (2008) o využívání 

těchto opatřeních v severní Itálii, která konstatuje, že motivace zemědělců k ochraně 

životního prostředí nejsou hluboce zakořeněny a roli ve využívání těchto dotací hrají 

další faktory, jako jsou kontakty a vztahy mezi farmáři, či zaměření podniku a nechuť 

k dlouhodobým závazkům.  

5.4 Využívání opatření Lesnictví 

 Přehled dotací z opatření Lesnictví nám znázorňuje mapa na obr. 9. Celkově bylo 

v roce 2006 požádáno o dotace na zalesnění – 884 ha ZP. Z mapy je patrné dominantní 

čerpání finančních prostředků na zalesňování a následnou péči o tyto porosty v kraji 

Vysočina. To je velmi pozitivní vzhledem k jeho nadměrně intenzivnímu využívání        

a přírodním podmínkám – blíže Kabrda (2003). Za zmínku stojí také významné 

zalesňování v oblasti Plzeňské pahorkatiny a rozdílnost zalesňování v oblastech Šumavy 

a Podkrkonoší. Důležité se jeví zalesňování podhorských a horských oblastí, proto jsme 

sledovali vztah nadmořské výšky a svažitosti. Z důvodu možného ovlivnění 

statistického pozorování odlehlými hodnotami, které se v našem souboru nacházely, 

jsme použili Pearsonův i Spearmenův koeficient korelace. Korelace nadmořské výšky    

a dotací jsou v případě použití prvního koeficientu: 0,170, v druhém pak: 0,322. Pro 

svažitost jsou to hodnoty: 0,024 a 0,106. Rozdílné výsledky potvrdily správnost úsudku 

o výskytu odlehlých pozorování, a proto budeme uvažovat hodnoty dle výpočtu 

Spearmanova koeficientu korelace, který je více rezistentní vůči odlehlým hodnotám. 
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Z uvedených hodnot vyplývá, že zalesňování není silně vázáno na tyto ukazatele 

přírodních podmínek. Ukazuje se, že ani u komplexního faktoru úřední ceny ZP není 

silná vazba na výši dotací. V tomto případě je hodnota koeficientů: -0,234 a -0,224. To 

znamená, že finanční prostředky tohoto programu jsou rozloženy ve všech nadmořských 

výškách podobně a nejsou příliš závislé ani na svažitosti a kvalitě půd. To, že se 

zalesňuje ve vyšších i nižších polohách, je dobré zejména z enviromentálního hlediska –  

v horských oblastech již zalesňování ohrožených území pravděpodobně proběhlo, či je 

zde vysoký podíl travních porostů, což je z hlediska biodiverzity a odolnosti proti erozi 

přínosné. Podle Konečného, Koteckého a Matouška (2004) je ekologicky nesmírně 

přínosné osázet pásy v polích nížin místními druhy dřevin, vážnou ekologickou škodu 

by ovšem znamenalo zalesnit květnatou louku v horkých oblastech smrkovou 

monokulturou. Zalesňování by mělo být prováděno velmi citlivě ve vztahu 

k ekologickým dopadům a vždy záleží na místních podmínkách a druhové skladbě lesa. 

 
 
Obr. 9 – Rozložení dotací v rámci opatření Lesnictví v roce 2006 

 
 

Zdroj: SZIF, vlastní výpočty  
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5.5 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

 Cílem tohoto opatření je zlepšení věkové struktury zemědělců. Na obr. 10 je 

znázorněno regionální rozložení čerpání prostředků tohoto opatření. Na první pohled je 

patrné, že čerpání prostředků se koncentruje do shluků v různých oblastech. Tato 

koncentrace by mohla být námětem pro kvalitativní výzkum, který by odhalil, zda se 

např. jedná o oblasti, kde  dobře funguje poradenství, či zde existují vazby mezi 

zemědělci, kteří si svoje poznatky s tímto dotačním titulem předávají atd. V mapě 

můžeme pozorovat výrazné koncentrace například v zázemí velkých měst – Prahy, 

Plzně či Brna. 

Nejméně využito bylo toto opatření v oblasti západních a severozápadních Čech. 

Zde se též nabízí námět pro kvalitativní výzkum – na naší úrovni můžeme o příčinách 

pouze spekulovat. V minulosti zde měly dominantní postavení státní statky, které 

obhospodařovaly zemědělskou půdu získanou státem po odsunu Němců (Bičík, Jančák 

2005). Právě výměna obyvatelstva a následný menší vztah k půdě a hospodaření může 

být jedním z faktorů, které přispívají k současnému stavu. Nyní zde hospodaří spíše 

soukromí zemědělci (Bičík, Jančák 2005). Proto by se dalo předpokládat, že zde nalezne 

toto opatření uplatnění, ale není tomu tak, pravděpodobně z důvodu mladší věkové 

skladby zemědělců.  V této souvislosti jsme šetřili vztah mezi podílem zemědělské půdy 

v péči samostatně hospodařících rolníků a rozmístěním PUZČ, překvapivě je zde 

negativní Pearsonova korelace: -0,215. 

V rozložení tohoto opatření není statisticky významná závislost ani na přírodních či 

socioekonomických ukazatelích. Výjimku tvoří snad jen míra nezaměstnanosti, kde 

Pearsonův koeficient nabývá hodnoty: -0,242, což potvrzuje nevýznamné korelace 

tohoto opatření. Obecně lze tedy říci, že toto opatření je využíváno spíše v produkčních 

oblastech a tvoří prostorové shluky. 
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Obr. 10 – Rozložení opatření PUZČ v roce 2006 

 
Zdroj: SZIF, vlastní výpočty  

5.6 Čerpání dotací z opatření Zakládání skupin výrobců 

 Toto opatření se řadí mezi podpory trhu, dá se tedy předpokládat jeho rozmístění 

v produkčních zemědělských oblastech. Na obr. 11 je kartograficky znázorněno 

prostorové rozložení čerpání prostředků tohoto opatření. Rozmístění je koncentrováno 

do několika oblastí, jedná se především o území Hané, východní části Českomoravské 

vrchoviny, Polabí a Plzeňska. Vazbu rozložení založených skupin výrobců na úrodnost 

půd nám přibližuje Pearsonův koeficient s úřední cenou ZP: 0,246. Jedná se tedy            

o velmi slabou závislost. Tento překvapivý závěr by mohl být také námětem pro další 

„intenzivní“ kvalitativní výzkum.  

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 41

Obr. 11 – Rozložení dotací opatření ZSV v okresech Česka v roce 2006 

 
Zdroj: SZIF, vlastní výpočty 

5.7 Celkové regionální zhodnocení programu HRDP 

 Přehled celkových alokací tohoto plánu v roce 2006 nám podává obr. 12. Je nutno si 

uvědomit, že nejvýznamnějšími opatřeními, které byly určující pro základní rysy 

čerpání tohoto programu, byly LFA a AEO (viz 5.2 a 5.3 a graf na obr. č. 2).                  

Z celkového rozložení podpor HRDP je patrné, že nejvíce čerpaných prostředků HRDP 

bylo v horských oblastech jedná se o oblast Šumavy, Jeseníků a Krkonoš. Vysoké 

částky jsou také alokované také v oblasti Karlovarského kraje a okresu Děčín.  

 Vzhledem k zaměření práce je pro nás nejdůležitější vztah diferenciace podpor 

HRDP a námi vymezených problémových regionů (obr. 13). Síla závislosti vypočítána 

Pearsonovým koeficientem má hodnotu: 0,647, což je významná závislost. Ukazuje to, 

že finance HRDP putují opravdu do nejproblémovějších regionů, kde hrají pozitivní roli 

z hlediska zlepšení situace tamějších farmářů, či podporují postupný regionální rozvoj 

těchto oblastí a především stabilizací agrárního sektoru. Možnosti rozvoje venkova 

z těchto prostředků ovšem z části naráží na české specifikum velikostní struktury 

podniků, kdy malý počet největších podniků (5 %) hospodaří na rozloze 75 % 
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zemědělské půdy (Doucha 2002). S tím souvisí kumulace finančních prostředků do 

větších měst. 

Dále jsou zajímavé korelace s přírodními podmínkami. V obou případech se jedná      

o významné závislosti, pro střední nadmořskou výšku okresů je to hodnota: 0,733 a pro 

svažitost: 0,721. Také z hlediska ukazatele úřední ceny ZP jsme potvrdili vztah k výši 

čerpaných prostředků hodnotou: -0,707. Se socioekonomickými ukazateli jsou již 

korelace na nižší úrovni. Finanční prostředky vyplácené z HRDP mají vztah k migraci 

obyvatelstva: -0,326. Tato záporná závislost nám dokazuje, že čím horší migrační saldo,  

tím více dotací do regionu plyne, což je žádoucí ke stabilizaci obyvatelstva a plně to 

odpovídává zaměření programu. Negativní závislost se projevila také u podílu 

venkovského obyvatelstva: -0,317 Tato skutečnost může byt způsobená již zmíněnou 

velikostní strukturou zemědělských podniků nebo tím, že vysoký podíl venkovského 

obyvatelstva se nachází v zázemí velkých měst a také v zemědělsky produkčních 

oblastech. Zjištění slabších vztahů socio-ekonomických ukazatelů nám ukázalo,           

že hlavní vliv na rozložení podpor HRDP mají přírodní podmínky, ale také musíme brát 

v úvahu skutečnost, že socio-ekonomické podmínky jsou obtížněji kvantifikovatelné.  

Výsledné rozmístění dotací do horších přírodních podmínek je pozitivní jednak 

z hlediska environmentálního, neboť je tím zabezpečována ochrana přírody a krajiny 

před možnými negativními důsledky intenzivního hospodaření v těchto oblastech, tak 

s ohledem na zlepšení příjmové stránky zemědělců hospodařících v těchto oblastech; to 

odpovídá také hlavním cílům programu. 
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Obr. 12 – Rozložení dotací programu HRDP celkem v okresech Česka v roce 2006 

 
Zdroj: SZIF, vlastní výpočty 

 

Obr. 13 – Vztah problémovosti regionu (ZPO) a dotací HRDP v roce 2006 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

dotace HRDP [Kč/ha ZP]

pr
ob

le
m

ov
os

t o
kr

es
u

Zdroj: SZIF a vlastní výpočet z dat ČSÚ 

 

 

 

 

 



 44

6. Závěr  

 Záměrem mé bakalářské práce bylo analyzovat regionální rozmístění prostředků 

čerpaných z dotačního programu Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP). 

Hlavním cílem bylo hodnotit vztah zemědělsky problémových okresů (ZPO) s výší 

alokovaných dotací HRDP v okresech za rok 2006. K tomu jsme použili korelační 

analýzu a bodovací metodu v případě sestavení agregovaného ukazatele ZPO. Dílčími 

výsledky jsou korelace jednotlivých ukazatelů přírodních a socio-ekonomických 

charakteristik s výší finančních prostředků různých opatření HRDP. Výsledky 

dokumentují vypracované mapy, grafy a tabulky. 

 Z provedené analýzy vyplývá, že v oblastech námi vymezených zemědělsky 

problémových okresů dochází opravdu k nejvyšším platbám dotačních podpor. Je to 

dáno především dotacemi LFA, které jsou nárokově vypláceny zemědělcům 

hospodařícím v horších přírodních podmínkách. Zajímavé je, že tento trend z větší části 

kopírují také agroenviromentální dotace, které již nejsou regionálně omezené. Výsledky 

korelační analýzy potvrdily velkou závislost těchto dvou nejvýznamnějších opatření na 

střední nadmořské výšce, svažitosti a úřední ceně ZP okresů. Trochu překvapivý byl 

výsledek opatření Lesnictví. Ukázalo se, že zalesňování není na přírodních podmínkách 

příliš závislé, což je způsobeno především tím, že zalesňování je již dlouhodobě 

podporováno a v oblastech s horšími přírodními podmínkami pravděpodobně již 

proběhlo a pokračující zalesňování těchto oblastí by mohlo působit ekologicky 

negativně, především ztrátou biodiversity. Rozložení finančních prostředků z opatření 

PUZČ je koncentrováno do zázemí velkých měst, kde tvoří shluky, a není zde 

výraznější závislost s přírodními a socio-ekonomickými ukazateli ani s podílem 

samostatně hospodařících rolníků v okresech. Produkční opatření Zakládáni skupin 

výrobců je výrazně koncentrováno do několika oblastí a jeho slabá vazba: 0,246 na 

úřední cenu ZP je pro toto opatření poněkud neočekávaná. 

 Dále jsme se pokusili ověřit platnost položených hypotéz. 1) První hypotézu 

můžeme z větší části potvrdit – z rozložení dotací je opravdu patrné, že většina 

finančních prostředků je čerpána v méně příznivých oblastech pro zemědělství, ale to je 

způsobeno nejvýznamnějšími opatřeními AEO a LFA. U ostatních opatření Lesnictví, 

PUZČ a ZSV nelze tuto závislost vysledovat – čerpání finančních prostředků z těchto 

opatření není na přírodních podmínkách závislé. 2) Tato hypotéza se na základě 
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statistického šetření potvrdila – mezi příjmy z HRDP a ZPO byla skutečně zjištěna 

závislost. Je ale nutné uvažovat s dalšími faktory, včetně těch „měkčích“ jako jsou 

například motivace zemědělců, které jsou obtížně kvantifikovatelné. 3) Hypotéza          

o významu socio-ekonomických ukazatelů potvrzena nebyla, až na výjimky není na 

hodnotách těchto ukazatelů výše čerpání dotací v jednotlivých okresech závislá. To 

znamená, že tyto charakteristiky výrazněji neovlivňují schopnost regionu získat 

zemědělské podpory. Je nicméně třeba uvést, že jsme uvažovali pouze vybrané, 

kvantifikovatelné socio-ekonomické ukazatele. 

 Z provedené analýzy tedy vyplývá, že dotace tohoto programu jsou opravdu z velké 

části čerpány v oblastech zemědělsky znevýhodněných a „problémových“. Záleží 

ovšem na dalších individuálních faktorech (jako např. velikostní a vlastnické struktuře 

zemědělských podniků, znalostech a schopnostech zemědělců, úspěšnosti 

transformačního procesu apod.), zda budou prostředky využity efektivně k trvale 

udržitelnému rozvoji zemědělství, zemědělské krajiny a venkova.  

 Díky povinnosti zveřejňování všech příjemců dotací z oblasti zemědělství a rozvoje 

venkova z fondů EU by se dal v budoucnu tento výzkum s kompletnější a kvalitnější 

datovou základnou rozšířit. Také by mohl být obohacen o kvalitativní výzkum mezi 

zemědělci (rozhovory, dotazníková šetření). Tím by se mohly také komplexněji 

vysvětlit, interpretovat a také zobecnit výsledky výzkumem získané. 
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