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Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Projektový management: 

1. nápad

2. rozpočet, finanční zdroje, cash-flow

3. příprava žádosti o dotaci (ŽOD), vč. povinných příloh

4. podání ŽOD

5. realizace veřejné zakázky (výběrové řízení)

6. doplnění na výzvu SZIF, předložení výsledků výběrového řízení

7. podpis Dohody o realizaci projektu se SZIF

8. realizace projektu (nákup stroje/technologie, stavba/rekonstrukce 
apod.)

9. předložení žádosti o platbu (ŽOP)

10. schválení ŽOP, převod finančních prostředků na účet žadatele

11. běží 5-letá lhůta vázanosti projektu na účel (tzv. „udržitelnost“)



Podpora projektů v rámci PRV (Program 

rozvoje venkova 2014 – 2020) 

Nejčastější chyby: 

1. v ŽOD neuznatelné náklady, překračování limitů (max. 
částky uznatelných výdajů)

2. povinné přílohy: chybí, špatně zpracovány, chybí stavební 
řízení, nejsou v souladu s preferenčními body

3. špatně realizované výběrové řízení, chybné určování 
nezávislosti zakázek

4. nedoplnění informací v ŽOD na žádost SZIF (nedodržení 
termínu – 14 kalendářních dnů)

5. nedodržování účelu projektu – žadatel zakoupí něco jiného, 
než co vysoutěžil

6. nekvalitně připravené podklady pro ŽOP

7. nedodržování účelu projektu v době udržitelnosti



Investice (Opatření 4.1.1, 6.1.1 apod.) 

Technologie ustájení skotu (podpora investic)

• PRV 2007 - 2013

• mimořádné 22. kolo PRV, rok 2015

• nákup manipulátoru, napaječek, mobilního ohrazení

• realizace projektu do půl roku

• v současné době běží udržitelnost projektu, žadatel byl velmi 

dobře připraven, vše bez problémů



Investice (Opatření 4.1.1, 6.1.1 apod.) 

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• PRV 2007 - 2013

• rok 2010

• realizace 5 let

• předání a rozvoj rodinné farmy

• nákup strojů, rekonstrukce budov, nákup půdy

• žadatel chtěl maximum preferenčních bodů, špatně si však 
připravil projektový záměr a cash-flow

• projekt byl zrealizován, v době ŽOP však bylo velké množství 
problémů se SZIF

• některá preferenční kritéria nebyla naplněna, žadatel nakonec 
vracel většinu dotace 



Investice (Opatření 4.1.1, 6.1.1 apod.) 

Nákup zemědělského stroje – plečka do zeleniny (podpora 

investic)

• PRV 2014 - 2020

• 3. kolo, podzim 2016

• tzv. „malý“ projekt s uznatelnými náklady do 1 mil. Kč

• žadatel věděl, co chce, ale moc nespolupracoval na přípravě 

ŽOD

• projekt je v současné době v administrativní kontrole, žadatel 

se stále snaží o změny v projektu a „vymýšlí“

• dle mých zkušeností bude s realizací projektu problém, 

obávám se doby udržitelnosti projektu



Investice (Opatření 4.1.1, 6.1.1 apod.) 

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

• PRV 2014 - 2020

• 2. kolo, 2016

• žadatelka perfektně připravena

• vybudování sýrárny a bourárny, odkup statku

• projekt zpracován, ŽOD podána

• v době administrativní kontroly žadatelka zjistila, že prodejci 

statku se budou rozvádět, musela od projektu odstoupit

• neměla bohužel sepsánu žádnou smlouvu o smlouvě budoucí 





Spolupráce (Opatření 16.1.1 Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů ) 

• nové opatření PRV 2014 - 2020

• spolupráce min. dvou subjektů, která vede k vytváření a 
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních 
trhů 

• Podpora je určena na tvorbu podnikatelského plánu 
spolupráce, společné investice na realizaci projektu a 
společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu

• společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, 
společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. 
bedýnkový prodej) apod. 

• vytvoření a rozvoj KDŘ: dodavatelský řetězec, který zahrnuje 
maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a 
spotřebitelem 



Spolupráce (Opatření 16.1.1 Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů ) 

• vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v 

případě, že se činnosti zpracování a prodeje konečnému 

spotřebiteli odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského 

podniku, z něhož produkt pochází 

• operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících 

subjektů při realizaci nového společného projektu

• podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají

• žadatel/příjemce dotace/spolupracující subjekty musí mít 

společně uzavřenou Smlouvu o spolupráci

• žádost o dotaci podává jeden subjekt, který nese 

zodpovědnost za projekt jako celek



Spolupráce (Opatření 16.1.1 Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů ) 

Možné příklady k následování:

Crhákovic krámek

• zelenina p. Crháka (Bořitov) + další dodovatelé

• malá prodejna regionálních potravin v Blansku

• snaží se nabídnout to nejlepší, co se dá v okolí sehnat

• k dispozici zajímavé produkty výrobců spíše regionálního 

významu

• www.crhakovickramek.cz

http://www.crhakovickramek.cz/


Spolupráce (Opatření 16.1.1 Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů ) 

Možné příklady k následování:

Biohof Adamah

• zřejmě nejznámější příklad spolupráce

• farma je na okraji Vídně

• systém tzv. biobedýnek

• na farmě se pěstuje zelenina, další zeleninu a jiné produkty 

(maso, víno apod.) nakupují od smluvních dodavatelů

• www.adamah.at

http://www.adamah.at/


Spolupráce (Opatření 16.1.1 Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů ) 

Možné příklady k následování:

Společné zpracování a odbyt zeleniny a ovoce

• 2 farmy v režimu bio

a) přímý prodej bio zeleniny ovoce - rozvoz spotřebitelům

b) zpracování neprodané produkce vakuovým sušením a 
lyofilizací (dlouhodobé uchování v kvalitě čerstvě sklizeného) -
rozvoz spotřebitelům

• dvě farmy v režimu ekologického zemědělství

žadatel: 

• pěstitel léčivých a kořenových rostlin (LAKR), zelenina (6 ha) 
a ovoce (1 ha)

• zpracovatel (vakuové sušení a lyofilizace)



Spolupráce (Opatření 16.1.1 Horizontální a 

vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů ) 

Možné příklady k následování:

Společné zpracování a odbyt zeleniny a ovoce

partner: 

• pěstitel kvalitního ovoce v režimu bio (sad 4ha), LAKR volný 

sběr (v přírodě), v přechodném období orná půda (2ha –

zelenina)

• zajištění rozvozu/svozu čerstvých a sušených produktů dle 

webových objednávek



Ovoce, zelenina 

Kontrolní organizace: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Legislativa (nejde o kompletní výčet):

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů

• Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

• Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v 

místě určení

• Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 

výrobků

• Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce 

a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché 

skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby 

jejich označování

• apod…..



Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil

milan.kouril@centrum.cz

774 585 169
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