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• Program rozvoje venkova České republiky (PRV) 

je nástrojem pro získání podpory poskytované 

Evropskou unií z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 

• Pro programové období 2014 – 2020 je EAFRD 

součástí návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o společných ustanoveních 

ohledně Evropských strukturálních a investičních 

fondů ("nařízení k ESIF") 
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• Téměř 3,55 miliardy EUR, tj. více než 97 

miliard korun 

• Z toho: 

– 2,3 miliardy EUR (63 miliard korun) z unijních 

zdrojů  

– 1,25 milionů EUR (34 miliard korun) z českého 

rozpočtu 
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• Rozpočet v období 2007 – 2013 činil  

3,67 mil. EUR, to je o 16 mld. Kč více než nyní 

• Užší zaměření programu 

• Zaměřen na investice do zemědělských podniků 

včetně podpory mladých zemědělců a 

diverzifikace činností 

• Podpora pro obce a nezemědělské podnikatele – 

především prostřednictvím ostatních operačních 

programů  
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• Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů 

závislých na zemědělství prostřednictvím 

zejména agroenvironmentálních opatření, dále 

investice pro konkurenceschopnost a inovace 

zemědělských podniků, podpora vstupu 

mladých lidí do zemědělství a krajinná 

infrastruktura 
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• Diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském 
prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit 
hospodářský rozvoj 

• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), resp. metoda 
LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na 
místní potřeby daného venkovského území a rozvoji 
spolupráce aktérů na místní úrovni 

Horizontální priorita:  
Předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích 
aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti 
zemědělství a lesnictví. 
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• Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, 
lesnictví a venkovských oblastech 

• Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a 
životaschopnosti zemědělských hospodářství 

• Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství  

• Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví  

• Podpora efektivního využívání zdrojů  
a přechod na nízkouhlíkové hospodaření  
v zemědělství, potravinářském odvětví a  
v lesnictví  

• Podpora sociálního začleňování, redukce  
chudoby a hospodářského rozvoje  
venkovských oblastí 
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Rozpočet: cca 5,4 mld.Kč 

Přijímaná opatření/operace 1.kola příjmu žádostí PRV 
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Název operace 

2014 - 2020 2007 - 2013 

Alokace 1. 

kolo 

Alokace 

Celkem 

Počet projektů 
Úspěšnost 

Zaregistrované Schválené Proplacené 

4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků 

3,28 mld. 

Kč 
8,5 mld. Kč 10 106 4 795 3 362 47% 

4.2.1 zpracování a uvádění 

na trh zemědělských 

produktů 

973 mil. Kč 2,7 mld. Kč 2077 1079 804 39% 

4.3.2 Lesnická 

infrastruktura 
345 mil. Kč 

2,2 mld. Kč 5 353 2 776 2 616 52% 8.6.1 Technika a 

technologie pro lesní 

hospodářství 

190 mil. Kč 

16.2.2 Podpora vývoje 

nových produktů, postupů 

a technologií při 

zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění 

na trh 

603 mil. Kč 960 mil.Kč 122 56 46 46% 



1. Dotace jsou pro každého. 

2. Budu to dělat stejně jako minule. 

3. Nějak to nastřelím a pak ještě změním, ono to 

vyjde. 
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Podmínky žadatele viz: 

• Programový dokument   (Odkaz č.1) 

• Pravidla jednotlivých operací  (Odkazy č.2 - 6) 

• Výzva     (Odkaz č.7) 

• Metodika finančního zdraví  (Odkaz č.8 

Viz předchozí 

+ Příloha č. 5 

Podání žádosti je rozděleno do přesně formulovaných úkolů se 
závaznými termíny. 
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1. Portál FARMÁŘE 

2. Specifikace preferenčních kritérií 

3. Vygenerování a vyplnění formuláře 

žádosti a její podání 

4. Povinné přílohy 

5. Výběrové řízení  

 Podpis smlouvy 

6. Realizace projektu 

 - Povinná publicita  

7.   Žádost o platbu 
 



Žadatel: 

• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v 

zemědělské výrobě 

• Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn 

zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony 

nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy 

a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě 

• Zpracovatelský podnik, tj. výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou 

spotřebu nebo výrobce krmiv 

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu 

• Výrobce krmiv 

• Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích 

• Lesní podniky vysokých škol 

• aj. – Vždy na dle Pravidel pro žadatele jednotlivých operací! 
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Mladý začínající zemědělec: 

• Mikro nebo malý podnik a zároveň v případě fyzické osoby:  

- Osoba ve věku18 až 40 let (nedosáhla věku 41 let) 

- Osoba, která dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo si ji do 36 měsíců od podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace doplní 

- Zahajuje zemědělskou činnost poprvé, tj. nebyla déle než 24 měsíců před zaregistrováním 

Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel  

• v případě právnické osoby musí být tato řízena fyzickou osobou, která splňuje výše 

uvedené podmínky 

+ Poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu, a má obchodní podíl 100 % 

z majetku právnické osoby a to po celou dobu vázanosti projektu na účel 

+ Je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně a to po celou dobu vázanosti projektu na 

účel 

+ Nárok na zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu jedné konkrétní fyzické osoby může být 

uplatněn pouze na jednu právnickou osobu v rámci jednoho kola příjmu žádostí z PRV 2014 - 

2020 
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Kategorie podniku Počet zaměstnanců* Roční obrat Roční bilanční suma 

Střední < 250 ≤ 50 milionů € ≤ 43 milionů € 

Malý < 50 ≤ 10 milionů € ≤ 10 milionů € 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 miliony € ≤ 2 milionů € 
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*Roční pracovní jednotka (RPJ) 

Jednou z příloh je Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých 

či středních podniků. Formulář lze nalézt na stránkách www.eagri.cz (Odkaz č.8) 

 

Velikost podniku 

Základním kritériem pro posouzení velikosti podniku je počet zaměstnanců, velikost 

ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv) za poslední uzavřené 

zdaňovací období vypočtené za období jednoho kalendářního roku. 

 

 

http://www.eagri.cz/


Žadatel nesmí mít dluhy vůči FÚ, nesmí být v likvidaci. 

Finanční zdraví 

• Hodnocení finančního zdraví žadatelů bude aplikováno na všechna projektová 
opatření PRV 2014 – 2020 (vyjma opatření 19. a operace 4.3.1) a bude určeno pro 
projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují  
1 mil. Kč.  

• Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací 
ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. 

• Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů 
finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku přiděleny body.  

• Posouzení FZ se provádí za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě 
navazující období předcházející roku podání žádosti. 

• Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost 
(tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené 
roky. 

FZ – ne u obce, příspěvkové organizace, spolku, ústavu, nadace, veřejné VŠ – včetně 
školních statků 
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• Informace žadatel vyplní do generovaného formuláře v pdf formě na Portálu farmáře. 

Formulář bude vygenerován na základě volby žadatele, tzn. dle způsobu vedení účetnictví v 

plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.  

Požadované dokumenty: 

• Účetnictví: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Dodatková tabulka        

(zjednodušené účetnictví), Daňové přiznání 

• Daňová evidence: Daňové přiznání, Formulář Daňové evidence 

 

• Finanční zdraví – Metodika výpočtu  
Více viz Metodika finančního zdraví (Odkaz č.9) 
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Deset 
ekonomických 
ukazatelů FA 

Výpočet pro 
každý rok 

Přidělení 
bodů + 
součet 

Aritmetický průměr 
požadovaných 

období   

Výsledný 
počet bodů 

Přiřazení 
kategorie 

Kategorie A  od 22,01 do 30,00 

Žadatel splňuje podmínky FZ Kategorie B  od 14,01 do 22,00 

Kategorie C  od 9,01 do 14,00 

Kategorie D  od 6,01 do 9,00 
Žadatel nesplňuje podmínky FZ 

Kategorie E  od 3,00 do 6,00 



• Všechny výdaje musí splňovat princip 3 E (hospodárnost, efektivnost, účelnost) 

• Způsobilé výdaje musí být uhrazeny bezhotovostní formou prostřednictvím 

vlastního účtu (v hotovosti lze uhradit výdaje do 100 tis. Kč na projekt) 

• Způsobilé výdaje jsou realizovány od předložení ŽOD do podání ŽOP 

• Žadatel může na způsobilé výdaje projektu čerpat i z jiných finančních nástrojů, za 

splnění následujících podmínek: 

 není překročena max. míra podpory stanovená předpisy EU 

 finanční nástroje EU mohou být použity pouze na financování vlastního podílu 

žadatele na projektu 

 podpory PGRLF mohou být použity na všechny způsobilé výdaje financované 

z PRV 

Předmět projektu provozuje výhradně žadatel a musí být v jeho vlastnictví či 

spoluvlastnictví 

Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

dotace 
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• Obecně není způsobilé 

– pořízení použitého movitého majetku 

– DPH u plátců za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat 

u FÚ 

– prosté nahrazení investice 

– v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, 

zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých 

rostlin a jejich vysazování 

– leasing ani věcné plnění 

• Rekonstrukci budov bude možné provést, pouze pokud jsou ve 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele  
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Opatření 
Výše dotace (% 

výdajů) 

Částka výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace 

4.1.1 Investice do zemědělských 

podniků 
40 – 60 % 

Od 100  000,-Kč do 

150 000 000,-Kč 

4.2.1 zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 
40 % 

Od 100 000,- Kč do  

30 000 000,- Kč 

4.3.2 Lesnická infrastruktura 80 % 
Od 10 000,- Kč do  

8 000 000,- Kč 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 

hospodářství 
50 % 

Od 10 000,- Kč do  

9 000 000,- Kč 

16.2.2 Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh 

50 % 
Od 1 000  000,-Kč do 

150 000 000,-Kč 
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Postup Nejpozději do 
Doba od podání 

žádosti 
Poznámka 

• Podání Žádosti o dotaci 29.9. - 12.10.2015  14 kalendářních dní 
 Datum podání Žádosti o dotaci = datum 

odeslání Žádosti přes Portál Farmáře 

• Registrace Žádosti o dotaci 17.10.2015 5 kalendářních dní  Informace o zaregistrování 

• Doporučení Žádostí o dotaci 26.10.2015 14 kalendářních dní 
Kategorie: 

Doporučen/Náhradník/Nedoporučen 

• Doložení příloh k Žádosti o dotaci 2.11.2015 21 kalendářních dní 

Dokládají pouze žadatelé v kategorie 

Doporučen a Náhradník.  

SZIF nezasílá výzvy k předložení 

příloh k Žádosti o dotaci. 

• Administrativní kontrola Žádosti o 

dotaci, kontrola přijatelnosti a 

hodnocení projektů 

14.12.2015 63 kalendářních dní 

Odstranění nedostatků do 14 

kalendářních dní od vyhotovení Žádosti 

o doplnění neúplné dokumentace 

• Doložení příloh po kontrole Žádosti o 

dotaci, kontrole přijatelnosti a 

hodnocení projektů 

26.1. - 22.2.2016 16. – 19. týden 

 Dokumentace k zrealizovanému 

výběrovému/zadávacímu řízení, povolení 

stavebního úřadu, ověřená projektová 

dokumentace atd. 

Kontrola ze strany SZIF - dokumentace nekompletní: Výzva do konce 22. týdne od ukončení příjmu žádostí (nejpozději 

do 14.3.2016) 
  

Schválení Žádostí o dotaci 
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JAK? 
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Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 

 

Doporučení Žádostí o 
dotaci 

 

Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní 
kontrola Žádosti o 

dotaci, kontrola 
přijatelnosti a 

hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 
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• Informační portál dostupný přes internetové stránky www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

• Poskytuje žadateli/příjemci dotace přístup k individuálním informacím o jeho žádostech. 

• Je základním komunikačním nástrojem pro podávání Žádost o dotaci a dalších dokumentů týkající 

se její administrace. Ze strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portálu farmáře zasílány 

informace o průběhu administrace podaných žádostí (Potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci, 

Žádost o doplnění neúplné dokumentace, atd.). 

• Přístup do Portálu farmáře pouze pro registrované uživatele. Žadatel může získat registraci 

(přihlašovací jméno a heslo) osobně na podatelně Regionálních odborů SZIF, Centrály SZIF 

nebo na pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV – Agentury pro zemědělství 

a venkov). Žádost o přístup lze také podat prostřednictvím datové schránky žadatele o dotaci 

nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele. (Postup žádosti o přístup Odkaz č.10) 

• Přístup do Portálu farmáře nelze podat v listinné podobě zaslané poštou. 

• Plná moc - pokud žadatel není statutárním zástupcem, musí odevzdat úředně ověřenou plnou 

moc, která je vystavena statutárním zástupcem uvedeným v předaném výpisu z OR či v jiném 

osvědčení právního statutu. V plné moci musí být žadatel zmocněn přistupovat k chráněným datům 

subjektu na Portálu farmáře SZIF/eAGRI a k veškerým úkonům s tím spojené, taktéž k oprávnění 

žádat o nové heslo – reset hesla (taktéž v případě zmocnění fyzickou osobou). Podpis zmocnitele/ů 

musí být úředně ověřen. 
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• Žádosti o dotaci budou zájemci registrovat přes Portál 
Farmáře, jehož prostřednictvím bude probíhat také hlavní 
komunikace SZIF se žadatelem  

• Za plnění podmínek zodpovídá výhradně příjemce dotace 

• Žádost o dotaci se registruje samostatně za každou 
operaci/záměr 

• Za danou operaci/záměr v daném kole příjmu žádostí možné 
odeslat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního 
žadatele 

• Registrace Žádosti o dotaci na příslušném RO SZIF. 

• Termín příjmu žádostí: od 29. září 2015 8:00 hodin do 12. 
října 2015 13:00 hodin 

16.9.2015 27 



Žádost o dotaci PRV – struktura 

• Strany A – Informace o žadateli, 

• Strany B  

– Popis projektu – obecná část, 

– Popis projektu – specifika operace, 

– Popis projektu – zadávání zakázek, 

• Strany C  

– Výdaje projektu, 

– Struktura financování, 

• Strany D – Přílohy (relevantní dle operací - podíl příjmů z prvovýroby, podíl příjmů 

z výroby krmiv, hodnocení aspektu efektivnosti investice/projektu, atd.), 

• Strany E – Preferenční kritéria (žadatelem požadovaná), 

• Strany F – Hodnotící indikátory, 

• Strany G – Čestná prohlášení. 
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• Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu farmáře žadatele  

• Po kompletním vyplnění žadatel odešle Žádost o dotaci prostřednictvím 

vlastního účtu na Portálu farmáře 

• Za datum podání Žádosti o dotaci se považuje datum odeslání 

 

 

• Registrace Žádosti o dotaci na příslušném RO SZIF 

• O zaregistrování Žádosti o dotaci je žadatel informován pouze na Portálu 

farmáře SZIF nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí 

(nejpozději do 17.10.2015) 
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Žadatelem požadované bodové hodnocení vyplněné v Žádosti o dotaci je závazné od 

data zaregistrování Žádosti o dotaci (v případě, že žadatel bodové hodnocení 

nevyplní = žadatel body nepožaduje). 

Preferenční kritéria jsou specifická pro jednotlivé operace. 

 

Příklad bodování Preferenčních kritérií 
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Pořadí Kritérium 
Možný bodový 

zisk 

1. Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství nebo v potravinářství 10 

2. 
Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci 

místních trhů: 

2.1           nově pořízená 10 

2.2           rekonstrukce a modernizace stávající  5 

3. 
Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně znevýhodněných 

zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců 
10 



• Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a 

Náhradník, předloží v termínu 16 - 19 týdne od ukončení příjmu Žádostí o 

dotaci ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému 

výběrovému/zadávacímu řízení (není-li ve specifických podmínkách 

uvedeno jinak)a další přílohy v souladu s přílohami uvedenými ve 

Specifické části Pravidel jednotlivých operací. 

 

• Předložení příloh se provádí prostřednictvím Portálu Farmáře. Vybrané 

přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit 

na podatelnu příslušného RO SZIF v listinné podobě osobně či 

prostřednictvím nositele plné moci nebo doručit poštou. 
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Příklad – Operace 4.1.1 

1) Při zaregistrování Žádosti o dotaci 

• Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby 

• Formulář výpočtu podílu zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let, osob ze 

znevýhodněných skupin a počtu zaměstnanců na ha 

• Formulář pro výpočet k hodnocení aspektu efektivnosti 

2) Po zaregistrování Žádosti o dotaci 

• Projektová dokumentace 

• Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie … 

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu  

• Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví 

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí 

• Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  

3) Po kontrole Žádosti o dotaci 

• Kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení 

• Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci 

• Atd. 
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• Žadatel musí vybrat dodavatele před podpisem Dohody o poskytnutí dotace 
(dokumentaci předkládá 16. – 19. týden od ukončení příjmu žádostí) 

• Pokud je dotovaným nebo veřejným zadavatelem postupuje podle zákona o 
veřejných zakázkách, ostatní podle Pravidel a Příručky pro zadávání 
veřejných zakázek PRV na období 2014 – 2020 

• Samostatná zakázka – součet předpokládaných obdobných dodávek, služeb 
či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí 

• Do 20 000 Kč – je možné napřímo zadat (součet těchto zakázek je max. 
100 tis. Kč na projekt) 

• Do 400 000 Kč  nebo do 500 000 Kč – cenový marketing nebo 
automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště 

• Do 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo do 6 000 000 Kč (stavební práce) 
– uzavřená výzva 

• Nad 2 000 000 Kč (dodávky, služby) nebo nad 6 000 000 Kč (stavební 
práce) – otevřená výzva (zveřejnění na profilu zadavatele, ve věstníku 
veřejných zakázek nebo na stránkách PRV) nebo Elektronické tržiště 
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• Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení dodavatelům, kteří mají sídlo 

nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. 

• Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo 

zakázky na stavební práce.  

• Podle výše předpokládané hodnoty člení na zakázky:  

a) malé hodnoty  

b) vyšší hodnoty  

 

• Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v zadávacích podmínkách 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 

specifická označení zboží a služeb …Existují výjimky 

• Je nutné určit předpokládanou hodnotou zakázky = předpokládaná výše 

peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je 

povinen předpokládanou hodnotu zakázky (bez DPH) stanovit pro účely postupu ve 

výběrovém řízení před jeho zahájením.  
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Zadavatel může zadat zakázku:  

• v otevřené výzvě 

- zadavatel oznamuje oznámením výběrového řízení neomezenému počtu dodavatelů 
svůj úmysl zadat zakázku v tomto výběrovém řízení; oznámení otevřené výzvy je 
výzvou k podání nabídek dodavatelů.  

- po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek uveřejněno na internetových 
stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz prostřednictvím Portálu Farmáře nebo 
ve Věstníku veřejných zakázek nebo na Profilu zadavatele. 

  

• v uzavřené výzvě v případě zakázek malé hodnoty 

- zadavatel vyzývá písemnou výzvou nejméně 3 zájemce k podání nabídky 

- zadavatel vyzve pouze takové zájemce, o kterých má informace, že jsou způsobilí 
požadované plnění poskytnout. Zadavatel vybírá dodavatele z minimálně tří 
obdržených nabídek  

 

•  na elektronickém tržišti 

- zadává zadavatel podle pravidel elektronického tržiště 

 

 
16.9.2015 35 5. Výběrové řízení 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


• Zadávací podmínky - Součástí oznámení 
výběrového řízení musí být základní informace o 
zakázce a výběrovém řízení. Oznámení musí 
obsahovat alespoň tyto údaje:  

a) Identifikační údaje zadavatele;  

b) Název zakázky;  

c) Druh zakázky (dodávky, služby nebo stavební 
práce);  

d) Lhůta a místo pro podání nabídky;  

e) Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky; 

f) Základní hodnotící kritérium 

g) Způsob hodnocení hodnotících kritérií;  

h) Způsob jednání s uchazeči 

i) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 

j) Požadavek na způsob zpracování nabídkové 
ceny;  

k) Doba a místo plnění zakázky;  

l) Požadavky na varianty nabídek, pokud je 
zadavatel připouští;  

m) Poskytování dodatečných informací;  

n) Údaje povinné publicity 

• Lhůta pro podání nabídek nesmí být  

   a) u zakázek malé hodnoty kratší než  
10 kalendářních dnů,  

   b) u zakázek vyšší hodnoty kratší než  
15 kalendářních dnů 

 

• Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat 
písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám (zároveň  odeslat všem zájemcům). 

•   

• Jednání o nabídkách - Zadavatel si může v 
zadávacích podmínkách vyhradit, že o podaných 
nabídkách bude s uchazeči jednat. 
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• O veškerých oficiálních úkonech v rámci VŘ se vede protokol, taktéž je 
nezbytné vytvořit Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek. 

• Osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nesmí být ve vztahu k zakázce a 
uchazečům podjaté a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které 
se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek.  

• Hodnocení nabídek provádí zadavatel, hodnotící komise nebo pověřená 
osoba podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Jako 
nejvhodnější nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodnější nabídku nebo 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 

 

    Uzavření smlouvy s dodavatelem 

Popř.  Zrušení výběrového řízení 

• Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření 
smlouvy. 

Více viz Příručka pro zadávání veřejných zakázek (Odkaz č.11) 
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• PŘÍLOHA č. 1 „OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZEK NA 

STAVEBNÍ PRÁCE“ PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRV 2014-2020 je závazná 

• Doporučující: 

• Příloha č. 2 - Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací 

podmínky 

• Příloha č. 3 - Protokol o otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek 

• Příloha č. 4 - Jmenování hodnotící komise / Pověření k 

otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
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• Seznam předkládané dokumentace k VŘ a VZ 

• Seznam dokumentace z výběrového řízení pro 

zadávání zakázek PRV mimo režim zákona 

č.137/2006 Sb. 

• Seznam dokumentace ze zadávacího řízení 

PRV dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách 

Více viz Odkaz č.12 
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• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu 

Dohody (vyjma 16.2.2, zde 36 měsíců) 

• Hlášení o změnách: změna nesmí mít vliv na 

zadávací řízení, zadavatel nesmí umožnit podstatnou 

změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s 

dodavatelem 

• Monitoring:Nezbytná součinnost žadatelů, podmínky 

včetně sankcí jsou upraveny v obecné i specifické 

části Pravidel 
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• Základní podmínky pro použití znaku a loga EU jsou uvedeny v dokumentu 

„Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období  

2014-2020“ (dále jen „Manuál“) 

Během realizace projektu (od podpisu Dohody o poskytnutí dotace po celou dobu 

lhůty vázanosti projektu na účel) 

– Internetové stránky příjemce dotace 

– Plakát minimální velikosti A3 

– Informační deska 

– Dočasný billboard 

• Stálá deska nebo billboard - do 3 měsíců po dokončení realizace projektu 

• Výsledky inovativních projektů na webových stránkách 

• Povinnosti v rámci výběrových řízení 

Nepovinná publicita – např. samolepky 

• NÁKLADY NA PUBLICITU NEJSOU ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI PROJEKTU. 

Více viz Pravidla pro publicitu (Odkaz č.13) 
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• Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace 

dle podmínek jednotlivých operací/záměrů uvedených ve specifických 

podmínkách Pravidel 

• Po kompletním vyplnění a odeslání Žádosti o platbu prostřednictvím 

Portálu Farmáře je systémem vygenerováno  POTVRZENÍ O PŘIJETÍ 

Žádosti o platbu, které obsahuje „Identifikátor dokumentu“, včetně všech 

povinných příloh k Žádosti o platbu. Tyto dokumenty příjemce dotace 

doručí na podatelnu příslušného RO SZIF osobně či prostřednictvím 

nositele plné moci nebo prostřednictvím pošty nebo datové schránky 

nejpozději v termínu stanoveném Dohodou 

• O zaregistrování Žádosti o platbu bude příjemce dotace informován 

prostřednictvím Portálu Farmáře 
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1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

16.9.2015 43 



Alokace: 3,28 mld. Kč 

Žadatel:  

• Zemědělský podnikatel 

• Skupina zemědělců 

Dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

• Tato míra podpory  může být navýšen o 10 % pro mladé začínající zemědělce a   
o  10% pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním 
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších 
předpisů (LFA). 

• K navýšení  dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o 
dotaci.  

• Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.   

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně  
100  000,-Kč a maximálně 150 000 000,-Kč.  

• Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů.  

• Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů 
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Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace. 

• Záměr a) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 
150 ha; Živočišná výroba 

• Záměr b) projekty do 1 000 000,- Kč,vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 
150 ha; Rostlinná výroba 

• Záměr c) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Skot 

• Záměr d) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Prasata 

• Záměr e) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Drůbež 

• Záměr f) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) 

• Záměr g) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Rostlinná výroba 

• Záměr h) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot 

• Záměr i) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Prasata 

• Záměr j) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Drůbež 

• Záměr k) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Ostatní (ovce, kozy, 
koně, králíci) 

• Záměr l) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Rostlinná výroba 

• Do záměrů c) - g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b). 
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• Stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, 

drůbeže, králíků a koní)  

• Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení - pořízení technologií 

pro živočišnou výrobu,  

• Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. 

jejich úpravy a zpracování 

• Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu 

v podniku 

• Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

• Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce včetně 

technologií, i technologií na čištění technologických vod, pořízení technologie skladování 

obilovin a olejnin 

• Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových a 

protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a školek) 

• Výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí proti ptactvu ve vinicích 

• Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií 
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• Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících 

technologií. Jedná se o dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované 

haly, chladící boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na 

ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro 

pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na 

zemědělské půdě 

• Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku 

• Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních strojů je 

uveden v příloze Pravidel 

• Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách Pravidel 

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b) 

• Projektová dokumentace pro zadávací/výběrové řízení u zakázek, které dosáhnou, nebo 

přesáhnou 400 000,-Kč bez DPH, nebo 500 000,-Kč bez DPH v případě, že je zakázka 

zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem 

podle § 2 odst. 2 a 3 ZVZ 
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• Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 

účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 

ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč 

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí  je 

podmínkou přijatelnosti doložení souhlasného stanoviska příslušného úřadu k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií v záměru a) a b) minimálně  

20 bodů a v záměru c) - l) minimálně 30 bodů; C 

• Stavební výdaje, ze kterých je stanovena dotace, realizované na zemědělské půdě, 

mohou být realizovány i na pronajaté půdě 

• Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit 

maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

• Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie 

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb 
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• Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny 
nemovitosti/technologie, které jsou předmětem dotace 

• O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň  
75 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v 
LFA oblastech. 

• Podpořené skladovací prostory pro krmiva a steliva (kód 009) musí 
sloužit ke skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu 
v podniku žadatele 

• Produkce peletárny musí být spotřebovaná v zemědělském podniku 

• Předmět dotace, který je financován z operace  4.1.1 odpovídá 
výrobnímu zaměření  žadatele 

• Žadatelé u Žádostí, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, přesahují 1 000 000 Kč, musí mít minimálně 3 uzavřená 
účetní období, resp. 2 uzavřená účetní období u mladých 
začínajících zemědělců 
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Dotaci není možné poskytnout na:  

• Stavební výdaje pro sklady obilovin a olejnin,  

• Jímky a skladovací plochy  na digestát a fugát v návaznosti na 
bioplynovou stanici 

• Závlahové  systémy a studny včetně průzkumných vrtů 

• Nákup běžných zemědělských strojů, které nejsou uvedeny v 
seznamu maximálních hodnot v příloze č. 5 těchto Pravidel;  

• Inženýrské  sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb 

• Stavby a technologie na pěstování vánočních stromků 

• Technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných 
produktů a ty které bezprostředně nenavazují na sklizeň před 
skladováním zemědělských produktů 
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OBECNÁ - Pro projekty do 1 000 000 Kč 

• Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí   

• Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo v 

souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze 

zemědělského půdního fondu   

• Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 

• Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel 

•  Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance 

•  Žadatel hospodaří v LFA oblastech 

• Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany půdy 

• Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech 

• Žadatelem je skupina zemědělců 

• Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let 

• Minimálně 20% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení 

technologie 

Atd. – Pro projekty do 5 000 000 Kč a od 5 000 000 Kč do 150 000 000 Kč 

SPECIFICKÁ – Určena pro Živočišnou výrobu (Skot, Prasata,Drůbež, Ostatní) a Rostlinou výrobu 
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Alokace: 973 mil. Kč 

Žadatel - 2 záměry 

a) Zemědělské podniky 

• Zemědělský podnikatel, jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na 
celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil více než 30 %. 

b) Zpracovatelské podniky 

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobce krmiv 
Všichni musí splnit definici mikro, malého nebo středního podniku. 

 

Dotace 

• Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000,- 
Kč do 30 000 000,- Kč. 

• Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci operace 4.2.1 činí  
150 000 000,- Kč za období 2014-2020. 
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zemědělských produktů 



• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů) 

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních 
ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady, 
logistická centra nejsou způsobilé) 

• Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod 

• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních 
prostředků určených zejména pro osobní přepravu není způsobilý) 

• Investice související s uváděním vlastních produktů na trh (včetně marketingu) 
(výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze 
dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.) 

• Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

• DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH 
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zemědělských produktů 
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• Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy 

• Projekt musí splňovat účel a rozsah operace/záměru 

• Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušný záměr; V 
případě, že žadatel/příjemce dotace je zeměd. podnikatelem (dle záměru a), je 
povinen vyplnit přílohu Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské 
prvovýroby 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti,hospodárnosti a proveditelnosti. 

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí (ŽP) je 
podmínkou přijatelnosti předložení kladného stanoviska příslušného úřadu k 
posouzení vlivů realizace projektu na ŽP 

• Projekt se týká výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo 
krmiv, výrobní proces se týká zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt je v 
příloze uveden 

• Podpora se netýká produktů rybolovu a medu, v případě výroby krmiv je výstupní 
produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 



• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií 

minimálně 50 bodů. 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení 

dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace. 

• Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, 

středního podniku (MSP) po celou lhůtu vázanosti projektu na 

účel. 
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zemědělských produktů 



• V rámci této operace nelze dotaci poskytnout na: 
– technologie pro třídění, chlazení, značení a skladování vajec 

– nákup nemovitosti 

– výdaje na bourací práce, demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, 
odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek 

• V případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány technologie, 
které obsahují: 
– dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu 

nejméně 600 litrů. 

– speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro 
výrobu červených vín (tzv. vinifikátor). 

– cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně 
a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje 
podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

• Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení 
konečné spotřeby energie. 
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zemědělských produktů 



• Žadatel podniká alespoň 3 roky v 

zemědělství nebo v potravinářství   

• Součástí projektu je investice do zkrácení 

dodavatelského řetězce v rámci místních 

trhů  - nově pořízená nebo rekonstrukce a 

modernizace stávající 

• Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či 

sociálně znevýhodněných zaměstnanců 

• Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané 

hodnoty na přepočteného pracovníka a rok 

(stav v jednom roce ze tří posledních účetně 

uzavřených období) 

• Žadatel v hodnocení Finančního zdraví 

splňuje úroveň kategorie: A nebo B 

• Výsledkem projektu je zvýšení efektivity 

technologie 

• Předmětem projektu je zpracování: mléka, 

masa nebo ovoce/zeleniny, chmele a 

moštových hroznů 

• Předmětem projektu je výroba mouky a/nebo 

škrobu z bezlepkových obilovin, sóji a/nebo 

amarantu 

• Žadatel nejpozději k ŽOP předloží platné 

osvědčení o původu biopotraviny/ 

biokrmiva 

• Žadatel má registrovanou značku kvality 

potravin KLASA některého ze svých 

výrobků 

• Podnik uplatňuje certifikovaný systém 

bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo 

je nositelem certifikátu Management 

životního prostředí 

• Projekt je realizován v hospodářsky 

problémových regionech 

• Předmětem projektu je investice do 

technologií umístěných v objektu ve 

vlastnictví žadatele 

Dále Specifická pro Záměr a) a b) 
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Alokace: 345 mil. Kč 

Žadatel:  

• Fyzické nebo právnické osoby,  

• Sdružení a spolky s právní subjektivitou,  

• Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích 

• Lesní podniky vysokých škol - hospodařící v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní 
subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků 

Dotace: 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů . 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,-Kč na 
projekt a maximální výdaje pak 8 000 000,-Kč na projekt.  
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• Investice, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami 
lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení 
– mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do 

recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních 
porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré 
bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty 
(svodidla, zábradlí, dopravní značky) 

• Nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, 
úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví 
žadatele/příjemce dotace i třetích osob (např. správců technické 
dopravní infrastruktury apod.) 

• Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu 

• Nákup pozemku do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace 
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• Výstavba a rekonstrukce lesních cest bude podporována pouze na 
území, kde výstavbou nebo rekonstrukcí lesních cest nedojde k 
překročení hustoty lesní dopravní sítě nad hodnotu optimální, 
stanovenou na úrovni lesního majetku žadatele 
– Žadatel k Žádosti o dotaci předloží souhlasné vyjádření ÚHÚL dle 

závazného vzoru v příloze č.5 Pravidel 

• Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního 
prostředí dle přílohy č. 7 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s 
vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, 
hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 
způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují  
1 mil. Kč 
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• Žádost obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 15 bodů 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace 

• Výsledkem realizace projektu je v rámci jedné podané Žádosti pouze jeden 
souvislý úsek lesní cesty 

• Žadatel povinně předkládá projektovou dokumentaci vypracovanou 
autorizovanou osobou 
– Opatření stavebního úřadu včetně stavebním úřadem ověřené projektové 

dokumentace žadatel předkládá nejpozději 16-19 týdnů od ukončení příjmu 
žádostí 

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014 

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven 
inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je 
podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014 
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• Novostavba, rekonstrukce či oprava lesní cesty je realizována min. z 50 % délky 

lesní cesty v hospodářském lese či lese zvláštního určení 

• Předmětem projektu je: novostavba lesní cesty kategorie 1L/2L nebo rekonstrukce 

zvyšující kategorii stávající cesty na 1L/2L nebo oprava stá 

• Novostavba, rekonstrukce či oprava lesní cesty, která navazuje/bude navazovat na 

jinou stávající cestu kategorie 1L/2L.vající lesní cesty kategorie 1L či 2L 

• Součástí projektu je opevnění spadišť všech propustků, je opevnění spadišť všech 

příčných svodnic, zaústění podélných příkopů lesní cesty v místech všech jejich 

ukončení do vsakovacích jam 

• Použití přírodních materiálů (dřeva či kamene) na všechny objekty lesní cesty 

• Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnou ČSN 73 6108 

• Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 
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Alokace: 190 mil. Kč 

Žadatel:  

• Fyzické nebo právnické osoby,  

• Sdružení a spolky s právní subjektivitou,  

• Obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích 

• Lesní podniky vysokých škol - hospodařící v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení či spolků s právní 
subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků 

Dotace: 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé 
výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů. 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,-Kč na 
projekt a maximální výdaje pak 9 000 000,-Kč na projekt.  
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• Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) 
pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování 

• Stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

• Stroje pro přípravu půdy před zalesněním 

• Stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci 
nelze poskytnout na závlahové systémy) 

• Nově zařazen kůň a vlek za koně k vyvážení dříví 

• Podpora se vztahuje na plemeno chladnokrevných koní – norik, 
slezský norik, českomoravský belgik 
– Plemenná kniha vedená v ČR a uznané chovatelské sdružení 

– Absolvovaná výkonnostní zkouška 

– Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 100 000 Kč 

• Vlek za koně k vyvážení dříví (s hydraulickou rukou) 
– Max. výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 500 000 Kč 
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• Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem či vypůjčitelem lesních pozemků a 

hospodaří dle platného LHP/ platné LHO, a to na min. výměře 3 ha 

– Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí jejich 

příspěvkovým organizacím 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 

účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze 

kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí 

• Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

• V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 

mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a 

provozují školkařskou činnost na PUPFL; provozovatel školkařské činnosti zároveň 

musí být evidován v systému evidence reprodukčního materiálu 
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• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií min. 15 bodů 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné 
platby) na účet příjemce dotace 

• V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na velikosti 
obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat minimálně 10 bodů 
– Nevztahuje se na žadatele, který uplatňuje pouze kód 003 (kůň) a 010 vlek za koně 

• Žadateli může být poskytnuta dotace pouze na jeden stroj v rámci kódu výdaje 004 
(harvestor pro výchovnou těžbu) a jeden stroj v rámci kódu výdaje 005 (harwarder 
pro výchovnou těžbu) za celé programové období 2014-2020 

• Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 
702/2014 

• Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele, vůči němuž je vystaven inkasní 
příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za 
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem 

• Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014 
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• Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku 

• Podíl rozlohy PUPFL uvedených v LHP/LHO vůči celkové rozloze 

obhospodařovaných zemědělských pozemků v LPIS: 50 – 75 % nebo nad 75 % 

• Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován je: 100,1-125 % 

nebo 125,1-150 % nebo nad 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR 

• Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 

• Snížení provozních nákladů na pohonné hmoty 

• Absolvování oboru vzdělání či akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese 

• Vlastnictví koně/koní plemene norik, slezský norik či českomor. belgik min. 3 roky 

• Žadatel v roce bezprostředně předcházejícím roku podání ŽOD koněm/koňmi 

přibližoval 450 - až 1 501 a více m3 dříví 

• Lesní školka se nachází: alespoň z části v/mimo katastrálním území, které je 

definováno jako horská oblast typu H1, H2 nebo H3 

• Školkařská produkce zahrnovala z více než 50 % sadební materiál původem z 

kategorie: identifikovaného/selektovaného/kvalifikovaného nebo testovaného 

reprodukčního materiálu 
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Alokace: 630 mil. Kč 

Žadatel: 

• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze 
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který má k vývoji 
nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a 
výrobní prostředky nebo 

• Výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 
vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky 

• Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici 
příjemce dotace a minimálně jeden subjekt je výzkumnou institucí. 

Dotace: 

• Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 1 mil. Kč 
do 150 mil. Kč. Výdaje na spolupráci musí tvořit: 
– U projektů do 5 mil. Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace minimálně 15% 

výdajů a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

– U projektů nad 5 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace minimálně 1 mil. Kč 
(včetně) a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

16.9.2015 68 
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 



• Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, 

postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě 

potravin a krmiv. 

• Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, zkoušek a hmotných 

anebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově 

vytvořených produktů, postupů a technologií pro obchodní účely. 

• Přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se 

zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou 

výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí 

• DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH 

16.9.2015 69 
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 



• Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč 

• Žadatel zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 

• Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je výrobce potravin nebo krmiv 

• Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou projektů 
realizovaných žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo 
technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a 
výrobních zdrojů 

• Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv; výrobní proces se pak musí 
týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy 
o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden, 
zpracování se však nesmí týkat medu a produktů rybolovu, v případě výroby krmiv 
je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata 
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V případě zpracování vinných hroznů se projekt netýká technologií, 
které obsahují: 

• dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 
objemu nejméně 600 litrů 

• speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátory) 

• cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu 
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a 
zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami 

U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění 
pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti předložení kladného 
stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů realizace projektu na 
životní prostředí 
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• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně  
40 bodů 

• Žadatel/příjemce dotace je povinen naplánovat realizaci projektu 
tak, aby Žádost o platbu byla předložena nejpozději do 36 měsíců 
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

• Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí 
být pouze pořízení inovované technologie, její zavedení a zkoušky 

• Za zpracování v rámci této operace nelze považovat jednoduchou 
úpravu vstupní suroviny bez její významné změny jakosti, jako 
např. změny obsahu živin, konzistence, struktury, chutě, vůně, tvaru 

• Výzkumnou institucí/subjektem se rozumí subjekt, bez ohledu na 
právní formu nebo způsob financování, který je činný v oblasti 
základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo 
experimentálního vývoje a šíří jeho výsledky prostřednictvím výuky, 
publikování nebo předváděním technologií. 
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• V případě, že žadatelem je jednotlivý subjekt, má žadatel k 
vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 
kvalifikovaný personál a dostatečné výrobní prostředky. 
Splnění podmínky posoudí Hodnotitelská komise. 

• Projekt není jen prostou obměnou výrobku, obměnou 
technologií, strojů a zařízení nebo racionalizací výroby. 

• Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu 
zaregistrování Žádosti o dotaci, nemusí být vybírán 
prostřednictvím výběrového řízení. 

• Projekt je inovativního charakteru, tj. od Hodnotitelské 
komise neobdržel 0 bodů v rámci posuzování inovativnosti 

• Projekt v rámci posuzování efektivnosti a proveditelnosti 
Hodnotitelskou komisí neobdržel 0 bodů. 
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• Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 

• Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA 

• Podíl příjmů z potravinářské výroby, nebo výroby krmiv na celkových příjmech 

žadatele – rozdíl bodování 50 – 80 % a více 

• Žadatel má platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva (více než 75 %,  

10 – 75 % podílu příjmu/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových 

příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv …) 

• Předmětem projektu je zpracování: mléka, masa, ovoce/zeleniny/chmele/moštové 

hrozny 

• Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji 

nebo amarantu 

• Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie: A nebo B 

• Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují částku 5 mil. Kč. 

• Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví 

žadatele 

• Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech 
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1. Programový dokument - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 

2. Obecná pravidla pro žadatele - http://eagri.cz/public/web/file/413239/Obecna_cast_na_web.pdf 

3. 4.1.1 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04-investice-do-

hmotneho-majetku/x4-1-1-investice-do-zemedelskych-podniku/ 

4. 4.2.1. - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04-investice-do-

hmotneho-majetku/x4-2-1-zpracovani-a-uvadeni-na-trh/ 

5. 4.3.2. - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04-investice-do-

hmotneho-majetku/x4-3-2-lesnicka-infrastruktura/ 

6. 8.6.1 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-

rozvoje-lesnich-oblasti/x8-6-1-technika-a-technologie-pro-lesni/ 

7. 16.2.2 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-2-

2-podpora-vyvoje-novych-produktu/ 

8. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků - 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni 

9. Metodika výpočtu fin.zdraví - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/aktuality/metodika-posuzovani-financniho-zdravi-u-1.html/ 

10. Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře - 

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/static/pf/Informace%20k%20p%C5%99%C3%ADstupu%20do%20Port%C3

%A1lu%20farm%C3%A1%C5%99e.pdf 

11. Příručka pro zadávání veř.zakázek - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/verejne-zakazky/ 

12. Veřejné zakázky - https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky 

13. Pravidla pro publicitu - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-

informace/pravidla-pro-publicitu/ 
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• Program rozvoje venkova na období 2014-2020 

• Obecná pravidla pro žadatele 

• Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné 

pro 1. kolo příjmu žádostí – jednotlivé operace 

• Příručka pro zadávání veř.zakázek 

• Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 

• Metodika výpočtu finančního zdraví  

• http://eagri.cz 

• http://www.szif.cz/cs/prv2014 

• http://www.smacr.cz/zpravy/informace-o-prvn 

• http://www.spov.org/data/files/sekac---rozvoj-venkova-v-obdobi-2014---2020-

uprava14130.pdf im-kole-opatreni-prv-2014-2020/ 
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ING. PAVEL ČERNÝ 

CERNY@EPC.CZ 

TEL.: 608 643 869 
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Děkuji za Vaši pozornost! 


