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Podpora projektů v rámci PRV (Program 
rozvoje venkova 2014-2020)

Projektový management: 
1. nápad
2. rozpočet, 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 stroj, 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“)



Opatření 4.1.1

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



Opatření 4.1.1

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 



Opatření 4.1.1

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 



Opatření 4.1.1

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



Opatření 16.4.1 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 



Opatření 16.4.1 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



Opatření 16.4.1 Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů

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/


Opatření 16.4.1 Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů

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)



Opatření 16.4.1 Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů

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



Opatření 16.4.1 Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů

Možný příklad 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/


Přehled legislativy nutné ke 

zpracování mléka na farmě

Evropská legislativa

• 178/2002: základy potravinového práva

• 852/2004: povinnosti provozovatele potravinářského podniku

• 853/2004 ve znění 1662/2005: o požadavcích na živočišné 
produkty

• 854/2004: o úředních kontrolách + 882/2004: krmiva a dobré 
životní podmínky

• 999/2001 ve znění 956/2008 a 163/2009 o stanovení pravidel pro 
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií



Přehled legislativy nutné ke 

zpracování mléka na farmě

Evropská legislativa

• 1069/2009 o vedlejších živočišných produktech

• 2073/2005 ze dne 15.listopadu 2005 o mikrobiologických 
kritériích pro potraviny....

• a další a další......



Přehled legislativy nutné ke 

zpracování mléka na farmě

Národní legislativa

• Zákon o zemědělství

• Živnostenský zákon

• Veterinární zákon + zákon o ochraně zvířat proti týrání (doprava, 
porážka)

• Zákon o ochraně veřejného zdraví

• Prováděcí vyhlášky

– K veterinárnímu zákonu 289/2007

– O přizpůsobení požadavků…128/2009…..



Registraci/schválení 

zpracovatelského provozu

• Registrace: zapsání do seznamu registrovaných subjektů pod 
dozorem orgánů státní správy (SVS, SZPI). Své produkty z 
vlastních surovin (tj. ne např. nakupované mléko a z něj sýry) 
mohu dodávat pouze do blízkého maloobchodního zařízení 
(nakupují zde koncový zákazníci) nebo na trh v rámci kraje a v 
sousedních krajích (NE do restaurací, hotelů, NE na území celé 
ČR, NE do zahraničí)

• Schválení: udělení souhlasu orgánem státní správy k výkonu 
určité činnosti na základě splnění stanovených podmínek (např. 
jatky, porcovny, bourárny, mlékárny). Je to vyšší „level“, následuje 
po registraci, zpracovatel může prodávat své produkty po celé ČR 
a může nakupovat základní suroviny 



Povinnosti chovatele

Údaje, které může SVS chtít:

• kolaudační rozhodnutí (či souhlas)

• umístění podniku v území s vyznačením (popisem) relevantních 
vazeb na okolí (doprava, ochrana ŽP) – situační plánek

• konstrukční a dispoziční řešení podniku (vč. technologií) –plánek 
objektu podniku, popř. příslušnou část stavební dokumentace

• určení a vybavení jednotlivých provozních prostorů

• technické podrobnosti (podlahy, stěny, strop, dveře, okna, 
kanalizační systém, větrání, osvětlení, hygienické zázemí apod.)

• zásobování pitnou vodou (zdroj, vodovodní rád, odběrová místa, 
roční plán odběru, výsledky laboratorního vyšetření vody)



Požadavky na prostor pro 
manipulaci s mlékem

1. Zařízení k dojení a prostory, kde se mléko skladuje, kde se s 
ním manipuluje nebo kde se chladí, musí být umístěny a 
konstruovány tak, aby se omezilo riziko kontaminace mléka

2. Prostory pro skladování mléka musí být chráněny proti 
škůdcům, musí být dobře prostorově odděleny od stájí se 
zvířaty, a pokud je to nezbytné pro dodržení dalších 
požadavků, musí mít vhodné chladicí zařízení

3. Povrch zařízení, které má přijít do styku s mlékem (nářadí, 
nádoby, cisterny atd. určené k dojení, sběru nebo k přepravě), 
musí být snadno čistitelný a případně dezinfikovatelný a musí 
být udržován v náležitém stavu. To vyžaduje použití hladkých, 
omyvatelných a netoxických materiálů



Požadavky na prostor pro 
manipulaci s mlékem

4. Po použití musí být takové povrchy vyčištěny a případně 
dezinfikovány

5. Nádoby a cisterny použité při přepravě syrového mléka musí 
být před novým použitím vyčištěny a vydezinfikovány, a to po 
každé přepravě nebo sérii transportů, jestliže mezi vykládkou 
a následnou nakládkou je velmi krátká doba, v každém 
případě však minimálně jedenkrát za den



A další zajímavé……

……..paní Moučková 



Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil

774 585 169


