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MINISTERSTVO OTEVŘE V PŘÍŠTÍM ROCE NOVÉ PROGRAMY
PRO OBNOVU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA I NA
ZLEPŠENÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU HOSPODÁŘSKÝCH
ZVÍŘAT
V Praze dne 20. listopadu 2015
Tisková zpráva – Vláda dnes schválila národní dotační programy zemědělství pro rok
2016. Ministerstvo zemědělství jejich prostřednictvím například pomůže zemědělcům
likvidovat nebezpečné nákazy v chovech, obnovit venkovské zvoničky nebo postavit
odpočinková místa. Celkem je ve státním rozpočtu na národní zemědělské programy
připraveno 2,25 miliardy korun. Nejvíce peněz, konkrétně více než 1,6 miliardy, bude
směřovat do živočišné výroby.

„Mezi dotační programy jsme poprvé zařadili nové tituly, například na nákup plemenných
zvířat, což pomůže vylepšit genetickou hodnotu stáda. Budeme také vyplácet podporu rybářům
za škody, které na rybách v revírech každoročně způsobí kormoráni. Celkově jde větší část
peněz z národních zdrojů do živočišné výroby, která udržuje zejména na venkově stabilní
pracovní místa,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Nové dotace podpoří činnost potravinových bank, které přispívají ke snížení plýtvání s jídlem.
Peníze jsou určeny nově i na zvýšení jakosti mléka a mléčných výrobků a také na zlepšení
životních podmínek v chovech hospodářských zvířat.
„Příští rok spustíme také nový program na obnovu kulturních památek na venkově, které
neslouží k podnikání, ale jsou součástí venkovského života a tradic. Patří mezi ně zejména
drobné stavby. Cílem programu je zvýšit turistickou atraktivnost venkova a tím přispět k jeho
oživení,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Ze státního rozpočtu půjde v příštím na rekonstrukce menších památek 40 milionů korun,
dalších 200 přidá Ministerstvo zemědělství ze svých úspor.
Největší část dotací vyplatí Ministerstvo na ozdravení chovů hospodářských zvířat. Na prevenci
a boj s nakažlivými chorobami dostanou zemědělci 1,1 miliardy korun. Celkem je v národních
dotacích pro české zemědělství v příštím roce připraveno 2,25 miliardy korun, zatímco letos to
bylo 2,18 miliardy.
Systém programů slouží k podpoře a zlepšení postavení českého agrárního sektoru na
mezinárodním trhu. Programy placené výhradně z národních zdrojů přispívají k udržování
výrobních možností zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova.
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Přehled národních dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace
pro rok 2016
rok 2016
dotace na
pořízení
dotace
dlouhodobého
k hospodář.
hmotného
výsledku
majetku

Název programu

(neinvestiční)
tis. Kč

(kapitálové
výdaje)
tis. Kč

Podpora vybudování kapkové závlahy

20 500

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

60 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
227 000
hospodářských zvířat
Nákup plemenných zvířat
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
132 000

20 000
18 000

Genetické zdroje

70 000

Nákazový fond

1 100 000

Poradenství a vzdělávání

59 000

Podpora evropské integrace nevládních organizací

12 000

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

12 000

Podpora zpracování zemědělských produktů

149 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

70 000

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

36 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

15 000

Podpora činnosti potravinových
s humanitárním zaměřením

bank

Podpora včelařství

a

500

dalších

subjektů

10 000

4 000

20 000

80 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských
65 000
produktů v režimech jakosti
Podpora nadstandardní pohody zvířat

70 000
1 958 000

Celkem

292 000

2 250 000

Zdroj: MZe
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