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V případě, že jste zaznamenali dopady 

koronavirových opatření, tak je důležité si 

zodpovědět následující otázky:

• Jaké mám možnosti pro získání finanční podpory 

v oblasti zemědělství? 

• Kde požádat o podporu?

• Jak vypadá proces žádosti o podporu?

• Kde najdu informace typu: o jaké dotace mohu žádat, termíny 

pro podání žádostí, příručky atd.?

Zkrátka na co všechno mám v současné době nárok a jak mám 

postupovat? Na všechny tyto otázky se pokusíme postupně 

odpovědět.



Jaké mám možnosti pro získání 

finanční podpory v oblasti zemědělství? 

• Program podpory Ministerstva financí (MF)

• Program podpory Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

• Program podpory Ministerstva zemědělství (MZe)



Podpora Ministerstva financí 

a Ministerstva průmyslu a obchodu

1. COVID III

2. Dávka 25 000 Kč pro živnostníky

3. 500 Kč na den pro společníky malých s. r. o.

4. Možnost odkladu splátek úvěru



1. COVID III

Stát v rámci programů COVID II a COVID III nabízí 

podnikatelům ručení za část úvěru u komerční banky 

prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky 

(ČMZRB). Na záruky stát vyčlenil  150 miliard korun

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní 

bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž 

ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu 

koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření 

Společnost, která o úvěr požádá, zároveň musí podnikat 

v některém z oborů, které jsou uvedeny na stránkách ČMZRB

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


Odkaz na stránkách ČMZRB

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


Odkaz na stránkách ČMZRB

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


Podmínky programu COVID III:

• Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí překročit 

50 milionů korun

• Firmy mohou z půjčky zaplatit provozní náklady, tedy 

například mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada 

dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu 

apod. Úvěr nelze použít na investice

• Tentokrát budou mít aktivnější roli komerční banky. 

Podnikatelé se vyhnou komunikaci s ČMZRB a bude jim stačit 

jednání v komerční bance



Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB 

spolupracující bance za portfolio transakcí konečných 

příjemců. Transakce musí splňovat následující podmínky:

a) podniky do 250 zaměstnanců (včetně)

– až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 

45 mil. Kč

– délka ručení: maximálně 3 roky

b) podniky od 251 do 500 zaměstnanců

– až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 

40 mil. Kč

– délka ručení: maximálně 3 roky

Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 

s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.



• Podnikatel nebo firma podává žádost o úvěr u některé ze 

spolupracujících bank, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu 

o portfoliovém ručení pro program COVID III. Jednání 

s bankami stále ještě nejsou u konce, proto zatím není tento 

seznam známý (banky se do programu mohly hlásit do 

25. května).

• Garance se bude týkat již půjček, které banky s podnikateli 

uzavřely během pondělí 18. 5. 2020

• O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující banka, která žádost 

obdrží. Na rozdíl od COVID I a II už do schvalovacího procesu 

nebude vstupovat ČMZRB, která doposud musela každou 

žádost potvrdit. Podle vlády se tím přidělování půjček výrazně 

zrychlí.

• Veškeré informace k tomuto programu jsou uvedeny na 

stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky 

(ČMZRB) – odkaz zde

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/


odkaz zde

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/






2. Dávka 25 000 Kč pro živnostníky

Stát živnostníkům ulevil zrušením plateb sociálního 

a zdravotního pojištění, a to od března na půl roku.

Vláda rovněž schválila i přímou finanční podporu pro malé 

podnikatele. Návrh už prošel celým legislativním procesem 

a je tedy účinný.



Podmínky pro získání peněžité pomoci 

„Pětadvacítka“

• OSVČ (živnostníci, umělci, znalci, lékaři, poradci, samostatní 

zemědělci) podnikající na hlavní činnost získají jednorázovou 

částku 25 000 Kč, resp. 500 Kč / den, a to za období 

od 12. 3. do 30. 4. 2020

• U vedlejší činnosti dosáhnou na podporu jen ti, kteří souběžně 

nejsou zaměstnaní (nejčastěji jsou na mateřské, rodičovské, 

pečují o postiženého, jsou v invalidním nebo starobním 

důchodu)



• OSVČ aktivní k 12. březnu 2020 (u sezónních podnikatelů 

byla jejich živnost přerušena kdykoli po 31. srpnu 2019), 

mohou o tento příspěvek rovněž žádat

• Pro získání financí OSVČ podá čestné prohlášení, kde 

uvede, že mu situace neumožnila vykonávat činnost jako 

obvykle (karanténa, uzavřený či omezený provoz, péče o dítě, 

omezení poptávky nebo dodávek)

• „Pětadvacítka“ bude pokračovat minimálně do 8. června. 

Živnostníci tak mají nárok na dalších 500 Kč za každý den, 

kdy se potýkají s následky vládních opatření proti koronaviru

• O podporu na navazující období si musí znovu požádat. Vláda 

navíc může podpůrný program sama prodloužit až do konce 

letních prázdnin – odkaz zde

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020


O příspěvek požádáte vyplněním formuláře

na webu Finanční správy a jeho odesláním:

• Datovou schránkou

• Přes Daňový portál – odkaz zde

• E-mailem na adresu, která se liší podle spádového finančního 

úřadu - zjistíte ji přímo z vyplněného formuláře

• Poštou

• Nebo osobním doručením do boxu před finančním úřadem

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/zadost-webova-aplikace-4688


odkaz zde

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/zadost-webova-aplikace-4688




3. Pětistovka na den 

pro společníky malých s. r. o.

Finanční správa začne vyplácet podporu pro společníky 

malých s. r. o. 

Kompenzační bonus činí 500 Kč denně a vztáhne se na období 

od 12. března do 8. června. 

Žadatelé tak mohou získat až 44 500 Kč.



Pro žadatele platí následující podmínky:

• Jejich společnost má omezenou činnost nebo snížený odbyt 

kvůli koronaviru

• Ve firmě jsou maximálně 2 společníci (více společníků jedině 

v případě, že jsou to osoby blízké, např. příbuzní)

• Byli aktivním společníkem k 12. březnu 2020

• V minulém roce dosáhla společnost obratu alespoň 180 tisíc 

korun (u nových firem existoval předpoklad dosažení 

takového obratu v letošním roce)



• Společník není zároveň zaměstnancem s účastí na 

nemocenském pojištění v jiné firmě (může být jednatel firmy, 

ve které je společníkem)

• Nečerpal podporu z programu Antivirus nebo Pětadvacítka

• Pokud je společníkem ve více s. r. o., získá příspěvek jen za 

jedno z nich

• Firma není v úpadku, likvidaci nebo není nespolehlivým 

plátcem DPH

• Platí daně v ČR, EU nebo EHS



• Žádost o podporu je jednoduchá

• Na webu Finanční správy – odkaz zde, naleznete příslušný 

formulář, který spolu s čestným prohlášením vyplníte, 

podepíšete a odešlete na finanční úřad 

– datovou schránkou, e-mailem, poštou nebo ho úředníkům 

zanesete osobně

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav




4. Požádejte o odklad splácení úvěrů

Podnikatelé v potížích se mohou obrátit na svou banku (nebo 

nebankovního poskytovatele) s žádostí o odklad splátek úvěru 

sjednaného před 26. březnem 2020. 

Je umožněn odklad buď o 3 nebo o 6 měsíců.

Úleva se týká pouze splácení jistiny, nevztahuje se tedy na úroky.

Odložit nepůjdou ani závazky vyplývající z:

- kontokorentu

- operativního leasingu

- revolvingového úvěru 

- nebo kreditních karet



Podpora Ministerstva práce a sociálních věcí

– Program Antivirus

Zaměstnavatelé v potížích získají příspěvek na mzdy 

zaměstnanců a nebudou tak nuceni propouštět. 

Stát jim pomůže zpětně a počítá s náhradou za období 

od 12. března 2020. 

1. Firmám, kterých se dotklo nařízení karantény nebo omezily 

provoz kvůli nařízení vlády

2. Firmám, které čelí souvisejícím hospodářským potížím

Vláda zvažuje i zřízení třetí linie podpory – pro firmy, kde 

zaměstnanci pracují bez omezení, přičemž tržby klesly alespoň 

o 30 % - bližší informace zde

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


Podpora Ministerstva zemědělství

1. Jednotná žádost (JŽ)

2. Projektové operace Programu rozvoje venkova 

(PRV) 2014–2020 

3. Národní dotace

4. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)

5. Veřejná podpora a podpora de minimis



1. Jednotná žádost

• Termín pro řádné podávání JŽ byl prodloužen rozhodnutím 

Ministerstva zemědělství až do 15. června 2020

• Pokud by žadatel nestihl JŽ podat v řádném termínu, je možné 

tak učinit až do 10. července 2020, ale se sankcí 1% za každý 

pracovní den

• V zájmu vylepšení cash-flow farem zvýší Evropská Komise 

zálohy přímých plateb (z 50 % na 70 %) a některých plateb 

pro rozvoj venkova (ze 75 % na 85 %). Farmáři začnou 

dostávat tyto zálohy od poloviny října 2020



• Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve spolupráci 

s MZe připravil několik prezentací a videonávodů, které 

žadatelům pomohou s orientací v podmínkách jednotlivých 

dotačních titulů, s orientací v předtiskových aplikací IZR 

a LPIS a při vyplňování formuláře JŽ na Portálu Farmáře 

• Prezentace a videonávody jsou k dispozici na webu SZIF 

v sekci Jednotná žádost a na PF – odkaz zde

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost


odkaz zde

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost


odkaz zde

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost


• SZIF v letošním roce žádá uchazeče o dotace, aby pro 

komunikaci se SZIF využívali primárně Portál farmáře (PF) 

odkaz zde

• Pokud žadatel nemůže z nějakého důvodu využít pro podání 

JŽ Portál farmáře, či pomoc poradců a není ani možné 

projednat problematiku s pracovníky OPŽL telefonicky, či 

prostřednictvím emailu, může dojít k osobní návštěvě

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod


• Přispívá ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému 

řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu 

a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí

Odkaz na Program rozvoje venkova 2014-2020 - Státní zemědělský intervenční fond

2. Program rozvoje venkova 2014–2020

https://www.szif.cz/cs/prv2014




Projektové operace PRV 2014–2020

U projektů v realizaci jsou prodlouženy maximální lhůty pro 

realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců.

Mimořádné 10. kolo příjmu žádostí z PRV 2014–2020 

(v termínu od 14. července do 4. srpna 2020)

• 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů



Hlavní změny pro 10. kolo –

Společné podmínky:

• Způsobilost výdajů již od 12. března 2020 

• Po podpisu Dohody možnost vyplacení zálohy, která musí být 

krytá bankovní zárukou, až do výše 50 % dotace

• Předkládání stavebních povolení a výběrových řízení až 

k Žádosti o platbu 

• Zkrácení administrativních lhůt 

• V rámci kritérií přijatelnosti byl zvýšen limit pro finanční 

zdraví: Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, 

jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

přesahují 2 000 000 Kč

• Všechny změny ve společných podmínkách jsou podrobně do 

detailu uvedeny v Pravidlech – odkaz zde

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1580716964157%2F1588656570679%2F1588656702882.pdf


Hlavní změny pro 10. kolo – Operace 4.1.1 

Investice do zemědělských podniků

• Základní výše dotace bude 50 % výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace. Míra podpory může být navýšena 

o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro 

ekologické zemědělce

• Budou podporovány vybrané sektory: prasata, drůbež, ovce, 

kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a réva vinná



• Návazně na to, byly upraveny způsobilé výdaje a číselník 

výdajů, na které může být poskytnuta dotace

• Návazně na tyto změny a z důvodu zkrácení a zjednodušení 

administrace byla upravena a zjednodušena preferenční 

kritéria

• Žádost o dotaci v záměru a), i) a j) obdrží v rámci 

preferenčních kritérií minimálně 10 bodů, v případě záměrů 

b), l), m) a n) minimálně 4 body

• Odkaz zde

https://www.szif.cz/cs/prv2014-411




Hlavní změny pro 10. kolo –

Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

• Bude přidán záměr d) Zpracovatelské podniky velké

• Do záměru b) Zpracovatelské podniky MSP budou přidány 

zemědělské podniky velké

• Výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace 



• Mezi způsobilé výdaje doplněny dopravní prostředky pro 

rozvoz potravin a krmiv a investice související s tvorbou 

e-shopů a internetových stránek. 

• Návazně na tyto změny a z důvodu zkrácení a zjednodušení 

administrace byla upravena a zjednodušena preferenční 

kritéria

• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií 

minimálně 10 bodů

• Odkaz zde

https://www.szif.cz/cs/prv2014-421


Podzimní kolo (v termínu říjen 2020)

• 1.1.1 Vzdělávací akce

• 1.2.1 Informační akce

• 4.3.2 Lesnická infrastruktura

• 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

• 6.4.2 Podpora agroturistiky

• 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

• 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Jedná se o předběžný přehled vyhlašovaných operací.

Konečný seznam bude zveřejněn v průběhu roku.



• Kromě Pravidel pro žadatele MZe a SZIF vydávají brožuru, ve 

které jsou uvedené změny v Pravidlech a nejčastější chyby 

žadatelů

• Brožuru najdete zde: https://www.szif.cz/cs/publikace_csv

Podzimní kolo (v termínu říjen 2020)



Projektové dotace

• Žádost se registruje samostatně  za každou operaci a je možné 

odeslat pouze jednu Žádost o dotaci za určitý záměr. Podání 

přes Portál farmáře (www.szif.cz) – zemědělec, poradce, 

Místní akční skupina

• Žádosti jsou následně seřazeny dle počtu bodů (Preferenční 

kritéria)

• Žadatelé jsou rozděleni do kategorií doporučen, náhradník, 

nedoporučen



• Kategorie „doporučen“ a „náhradník“ musí k žádosti doložit 

povinné i nepovinné přílohy a výběrová řízení

• Podpis Dohody o poskytnutí dotace a plnění závazku 

po dobu 5 let

• Po uskutečnění projektu – Žádost o platbu



3. Národní dotace

• Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika 

prostřednictvím řady cílených programů celou škálu 

potřebných aktivit. Dotačními programy přispívá k udržování 

výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji 

venkovského prostoru

• Žádost se podává samostatně za každý dotační program a za 

každý předmět dotace

• Žadatel je přesně definován v Zásadách – odkaz zde

• Žádost se podává na příslušné pracoviště SZIF dle sídla 

žadatele

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy












4. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

(PGRLF)

• Hlavní činností PGRLF je poskytování podpor formou dotací 

úroků z komerčních úvěrů, finanční podpora pojištění, 

poskytování záruk, půjček a úvěrů, či poskytování finančních 

prostředků ke snížení jistiny úvěrů. 

• V současné době zahrnuje nabídka podpory ze strany PGRLF 

sedmnáct programů určených pro zemědělské prvovýrobce, 

zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti 

zpracování dřeva a lesního hospodářství. 



• Ve prospěch Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu na odklady půjček a další opatření vláda uvolnila navíc 

1 miliardu Kč

• Na webových stránkách společnosti PGRLF nyní naleznou 

žadatelé ke stažení jednoduchou žádost o odklad splátek úvěrů 

poskytnutých PGRLF z důvodu negativního ekonomického 

dopadu pandemie COVID – 19 na podnikatelské aktivity. 

V žádosti si žadatel zvolí ochrannou dobu buď do 31. 7. 2020 

a nebo do 31. 10. 2020. – odkaz zde

• Žádosti lze zaslat elektronicky na e-mailovou 

adresu info@pgrlf.cz (akceptuje se odesílatel s kontaktní 

e-mailovou adresou evidovanou u PGRLF), dále přes datovou 

schránku, nebo klasickou poštou.

https://www.pgrlf.cz/2020/04/21/klienti-pgrlf-mohou-zadat-o-odklad-splatek/
mailto:info@pgrlf.cz


odkaz zde

https://www.pgrlf.cz/2020/04/21/klienti-pgrlf-mohou-zadat-o-odklad-splatek/




Program Podpora nákupu půdy

• Příjem žádostí je od pondělí 20. dubna 2020 od 9.00 hodin 

do 20. července 2020

• Poskytovaná podpora je ve formě finančních prostředků 

určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup 

zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu

• Podpora je poskytována v režimu de minimis a maximální 

výše podpory je korunový ekvivalent částky až 15 000 EUR

• Program je určen pouze malým a středním podnikům, které se 

zabývají zemědělskou prvovýrobou – odkaz zde

https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/podpora-nakupu-pudy/


Program Investiční úvěry Zemědělec

• Dne 20. května 2020 se spustil příjem žádostí do programu 

Investiční úvěry Zemědělec. Pro 11. kolo programu Investiční 

úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádostí

• Investiční podpora zaměřená zejména na realizaci 

dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na 

restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení 

výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj 

zemědělských subjektů.



• Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj 

zemědělských prvovýrobců, kdy Příjemce podpory investuje 

zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických 

celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku 

či investic na nákup plemenných zvířat, přičemž podporovaná 

investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti 

a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením 

výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu rozvinutí 

produkce podniku zemědělského prvovýrobce

• Samotnou žádost je možné podávat pouze prostřednictvím 

elektronického formuláře na stránkách – odkaz zde

https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/program-zemedelec/


odkaz zde

https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/program-zemedelec/


5. Veřejná podpora a podpora de minimis

• Když stát podporuje jeden podnik na úkor jiného, narušuje 

tím přirozené fungování trhu, což je neslučitelné s evropskými 

principy. Malé a střední firmy ale občas podporu potřebují, 

a proto vznikl institut podpory de minimis, který zaručí, že 

příliš mnoho dotací nepůjde na jedinou adresu

• Příjemce při čerpání podpory de minimis nesmí za poslední tři 

účetní roky překročit částku 200 000 €

• Registr de minimis – odkaz zde

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/


odkaz zde

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/


Užitečné odkazy:

 www.eagri.cz/dotace 

 www.szif.cz

 www.pgrlf.cz

 www.vlada.cz

 www.mpo.cz

 www.cmzrb.cz

 www.daneelektronicky.cz

http://www.eagri.cz/dotace
http://www.szif.cz/
http://www.pgrlf.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.cmzrb.cz/
http://www.daneelektronicky.cz/


Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov byla zřízena Ministerstvem

zemědělství v roce 2008.

Její hlavní myšlenkou je:

• Informovat širokou veřejnost o Programu rozvoje venkova

2014–2020 formou seminářů, workshopů, exkurzí,

informačních materiálů. Seznam akcí Celostátní sítě pro

venkov je uveden na webových stránkách www.szif.cz,

www.eagri.cz.

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


Celostátní síť pro venkov

Díky akcím Celostátní sítě pro venkov se můžete

podrobně seznámit s jednotlivými dotačními tituly

v Programu rozvoje venkova 2014–2020 a získat

informace přímo od žadatelů z tohoto dotačního

programu.

Celostátní síť pro venkov se také věnuje aktuálním

tématům spojeným s českým venkovem.

a zemědělstvím.



Celostátní síť pro venkov

pro Vás pravidelně připravuje:

• Semináře

• Workshopy

• Exkurze za příklady dobré praxe čerpání z Programu rozvoje

venkova 2014–2020

• Informační stánky na propagačních akcích se zaměřením na

zemědělství a venkov

• Informační materiály



Celostátní síť pro venkov

Na podzim pro Vás připravujeme například tyto akce:

• Seminář s exkurzí  zaměřený na vodohospodářská opatření 

v Českém středohoří

• Seminář na téma „Krajinné plánování a PRV“

• Exkurzi zaměřenou na pozemkové úpravy v návaznosti na 

změnu klimatu a hospodaření s vodou v krajině

• Seminář  na téma „Boj se suchem – zadržování vody 

v krajině“



• Workshop na téma „Sociální zemědělství, možnosti rozvoje 

farmy i venkova“

• Setkání certifikovaných výrobců HANÁ regionální produkt® 

– aktuální možnosti podpory z Programu rozvoje venkova

• Setkání certifikovaných výrobců JESENÍKY 

originální produkt® – aktuální možnosti podpory z Programu 

rozvoje venkova

• Seminář na téma „Nápady a aktuality pro rozvoj našeho 

venkova“



• Exkurze po projektech PRV

• Seminář na téma „Podpora rozvoje zpracování masa na 

farmách“

Na akce Celostátní sítě pro venkov se po delší pauze můžete těšit 

od září 2020. 

A kde se konkrétně můžeme vidět?

• Na naší pravidelné akci s názvem „Podzimní zemědělec“, 

která se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 

8. – 11. října 2020



• Na akci s názvem Dožínky – Bělá pod Pradědem, která se 

uskuteční dne 5. 9. 2020 

• Na akci Lidový rok®“– Velká Bystřice, která se uskuteční 

dne 6. 9. 2020 

Na akcích bude představen Program rozvoje venkova 

2014–2020 a Celostátní síť pro venkov. 

Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na setkání s Vámi.



Rádi bychom Vám představili několik 

zajímavých akcí, které Celostátní síť pro 

venkov realizovala v roce 2019

Mosty mezi teorií a praxí

Exkurze po rodinných farmách v Nizozemsku pro začínající

a budoucí zemědělce, která se uskutečnila ve dnech

29. 9. – 4. 10. 2019. Cílem akce bylo ukázat, jakým způsobem

se realizuje zemědělská výroba v zahraničí.



Venkovské fórum 2019

Ve dnech 25. – 26. dubna se v Plzeňském kraji uskutečnil

2. ročník konference s názvem „Venkovské fórum 2019“.

Součástí konference byla i exkurze za příklady dobré praxe

v čerpání dotací z PRV. V rámci exkurze si účastníci prohlédli

inspirativní projekty podpořené z PRV. Velký ohlas u účastníků

konference zaznamenala prohlídka Karolíniny kuchyně, která

byla rekonstruována v rámci projektu spolupráce „Otevíráme

poklady venkova“.



Příklady dobré praxe – zpracování a prodej prvovýroby

Ve dnech 18. – 20. června realizovala CSV odbornou exkurzi

zaměřenou na prezentaci úspěšných projektů PRV. Hlavním cílem

akce bylo představit zemědělské veřejnosti a ostatním partnerům

CSV zajímavé a inspirativní farmy v Jihočeském kraji, na

Vysočině a také na jižní Moravě, které se zabývají zpracováním

a prodejem vlastní zemědělské produkce. Různorodý program

exkurze složený z úspěšných projektů z PRV, byl pro potenciální

žadatele dotací podpory z PRV velice inspirativní.



Chovatelský den

Celostátní síť pro venkov se dne 20. 9. 2019 poprvé zapojila do

spolupráce s Vojenskými lesy a statky ČR, které každoročně

pořádají akci „Chovatelský den VLS“. K vidění byla tradiční

přehlídka skotu ze systému ekologického zemědělství se soutěží

v odhadu váhy vysokobřezích jalovic, býků a telat. Účastníci

mohli v rámci Chovatelského dne v Bražci vidět ukázku

zemědělské techniky doplněnou o praktickou prezentaci

ekologického zemědělství a humánního chovu hospodářských

zvířat.



„Kulatý stůl“ k zemědělské problematice 2019

Dne 13. června proběhla akce s názvem „Kulatý stůl“

k zemědělské problematice 2019. Na akci proběhla prezentace

CSV a její činnosti. Následovaly přednášky k současné situaci

v komoditě mléka a výroby sýrů, nové trendy v podpoře vyšší

spotřeby sýrů, zeleniny a ovoce, aktuální situace při projednávání

společné zemědělské politiky po roce 2021 a došlo i na ocenění

firem, institucí, jednotlivců, kteří aktivně podpořili konání

Zemědělských dnů a přispěli k vysokému renomé této akce.



Programový rámec PRV a CLLD v praxi

Dne 26. dubna se konal workshop, jehož cílem bylo

především vytvořit vhodné podmínky pro přenos aktuálních

informací a poznatků z PRV se zaměřením na operaci

LEADER. Účastnící byli seznámeni s aktuálním vývojem

administrovaných žádostí o dotace z PRV a na vhodně

zvolených příkladech bylo demonstrováno, u jakých postupů

vznikají časté chyby a jak těmto chybám předcházet.



Učíme se navzájem: Změnili jsme klima, teď změňme sebe,

ještě je čas sázet stromy

Konference s exkurzí se konala 13. – 14. května v prostorách

Mlýna u Vodníka Slámy, kde zazněly v jednotlivých tematických

blocích „Půda, Voda a Krajina“ přednášky, včetně uvedení

příkladů úspěšně realizovaných projektů, které mohou posloužit

jako inspirativní příklady pro čerpání finančních prostředků

z PRV. Účastníci si prohlédli např. „Kozmické ptačí louky“. Jedná

se o projekt budování mokřadů pro ekologickou stabilitu krajiny.



Poznej náš venkov 2019

Hlavním programem tradiční regionální propagační akce byla

ukázka zemědělské techniky, částečně pořízené s přispěním PRV

a přehlídka francouzského masného skotu plemen Rouge

des Pres, Vosgiene, a Bazadaise zcela nově i Brune z Andorry,

chovaných na Farmě Pojedy a dále představení regionálních

potravinářských produktů výrobců, kteří úspěšně žádali

o podporu z PRV. V areálu byla také prezentace úspěšných

projektů z minulého programového období PRV 2014–2020.



Středočeské dožínky 2019

Za účelem propagace CSV a PRV včetně příkladů dobré praxe

mezi širokou veřejností na akcích s vysokou návštěvností se

Celostátní síť pro venkov podílela na pořádání významné

regionální propagační akce Středočeské dožínky v Petrovicích

na Sedlčansku, konané dne 31. srpna. Cílem bylo podpořit

zájem široké veřejnosti o zemědělství a venkov, přispět tak k

naplňování cíle akčního plánu při podpoře rozšiřování

partnerské základny CSV a tvorby vazeb mezi partnery.



Česká kotlina – poušť nebo oáza 

Ve dnech 7., 8., 10., 24. a 25. 10. 2019 se uskutečnil blok

workshopů, na kterých byly v teoretické části účastníkům

mj. představeny možnosti čerpání prostředků z dotací

Programu rozvoje venkova 2014–2020 v souvislosti se

zadržováním vody v krajině. Účastníci, kterými byli především

studenti středních škol, si za pomocí měřících přístrojů ověřili

své stávající znalosti koloběhu vody, zahráli

si „na účastníky koloběhu vody“ a následně společně shrnuli

nabyté zkušenosti s modelem oběhu vody.



Oslavy lesa na Floře 

Tato dvoudenní akce byla součástí Podzimní Flory. Pro

návštěvníky bylo připraveno více než 20 stanovišť, na kterých

se mohli seznámit s lesem formou kvízů a her s lesnickou

tématikou. Pro děti byly připraveny soutěže a hry, které jim

hravou formou přibližovaly užitečné informace z lesnického

prostředí. Děti nejsou sice přímou zájmovou skupinou CSV, ale

oslovení mladší generace v období podpory vstupu mladé

generace do zemědělství jistě není krok špatným směrem.



Výsadba v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech 

zavlažování v souvislosti s pozemkovými úpravami

Seminář proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně. V úvodu

byly prezentovány příklady realizací pozemkových úprav

z pohledu Státního pozemkového úřadu. Mezi dalšími příspěvky

zazněly např. Výsadba ovocných stromů v krajině v kontextu

vývoje klimatu, Zemědělské sucho a vlivy počasí, Možnosti

řešení výstavby závlahových soustav prostřednictvím

pozemkových úprav, Problematika závlah či Zkušenosti

s navrhováním protierozních opatření.



Příběhy lokální produkce, místních produktů a regionální 

spolupráce – Jeseníky 2019 

V dnech 6. a 7. května se konala dvoudenní exkurze v oblasti

Jeseníků spojená s praktickými ukázkami a návštěvou

připravovaných a realizovaných projektů v terénu s možností sdílet

s ostatními účastníky své zkušenosti a znalosti v komunitním

rozvoji venkovského prostoru. V rámci odborného programu byly

navštíveny provozy mlýna, pivovaru, zemědělského hospodářství

i potravinářské výroby.



Seznam pracovníků CSV (SZIF)
Region Jméno a příjmení Email Mobil

RO SZIF Praha Mgr. Jan Veselský jan.veselsky@szif.cz 730 552 063

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop miroslav.prokop@szif.cz 735 764 266

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová kamila.havelkupcova@szif.cz 724 619 120

RO SZIF České Budějovice Ing. Linda Vopátková linda.vopatkova@szif.cz 724 619 227

RO SZIF Ústí nad Labem Bc. Marcela Synková marcela.synkova@szif.cz 731 536 323

RO SZIF Hradec Králové Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný jaroslav.novotny@szif.cz 731 193 811

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz 724 619 187

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz 724 619 213

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz 731 689 810

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz 730 526 791

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz 730 543 753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz 601 393 906
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Děkujeme za pozornost!


