
Obsah materiálu je aktuální k 3. 7. 2020 a je určen pouze pro základní orientaci v dané 
problematice. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové 
adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje 
venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření / operace) a rovněž na stránkách 

Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje 
venkova 2014–2020.

PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA 2014–2020
základní změny v Pravidlech pro 10. kolo, 
nejčastější chyby žadatelů  
(informační materiál)

www.eagri.cz

Termín příjmu žádostí pro mimořádné 10. kolo
(pouze přes Portál farmáře)

14. července 2020 od 8:00 hodin 
až 4. srpna 2020 do 18:00 hodin



Základní (obecné) podmínky, informace

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, 
je u jednotlivých operací stanoven následovně:

• způsobilost výdajů již od 12. 3. 2020
• možnost vyplacení zálohy 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

• z důvodu zkrácení a zjednodušení administrace byla upravena a zjednodušena 
preferenční kritéria u vyhlašovaných operací

OPERACE ALOKACE (Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 800 000 000

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 600 000 000

Celkem 3 400 000 000

Základní podmínky pro obě operace

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ I PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ U OPERACÍ S VLASTNÍM 
REŽIMEM VYHLAŠOVÁNÍM PŘÍJMU:

Operace 4.3.1 
Pozemkové úpravy – kontinuální příjem od roku 2015

Opatřeni 19 Leader 
Průběžný příjem s pravidelnými odstávkami 
(operace 19.2.1, 19.3.1), aktuálně vyhlášené výzvy jsou na  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/

Technická pomoc PRV 
akce v rámce technické pomoci, aktivity Celostátní sítě pro venkov



Pravidla pro žadatele a další detailní informace k 11. kolu příjmu  
žádostí naleznou zájemci na www.eagri.cz/prv.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 11. KOLA PROBĚHNE  
V TERMÍNU 6.–27.10.2020  

• 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



Operace vyhlašované v 10. kole příjmu 
žádostí PRV 2014–2020

Gestor operace na MZe:
Ing.  Antonia Nolfová; antonia.nolfova@mze.cz 
Ing. Marie Čermáková; marie.cermakova@mze.cz

Základní cíl operace:
• zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků,
• zvýšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků, usnadnění jejich 

restrukturalizace a modernizace,
• modernizace nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby,
• zvýšení míry účasti na trhu a orientace na další trhy.
 
Základní změny v Pravidlech oproti předchozímu kolu:
Změny jsou provedeny s cílem investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné 
a rostlinné výroby a zvýšit míru soběstačnosti České republiky.

1. Změna záměrů - budou podporovány:
• Záměr a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na 

maximálně 150 ha; Živočišná výroba (prasata, drůbež, ovce, kozy)
• Záměr b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na 

maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
• Záměr i) projekty do 75 000 000 Kč; Prasata
• Záměr j) projekty do 75 000 000 Kč; Drůbež
• Záměr l) projekty do 75 000 000 Kč; Rostlinná výroba 

(ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
• Záměr m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří 

na maximálně 150 ha; Vinná réva
• Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva

4.1.1 Investice do zemědělských podniků



2. Základní výše dotace bude činit:
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory může být    
navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro ekologické   
zemědělce.

3. 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.

4.  Byl zařazen nový způsobilý výdaj na výstavbu či rekonstrukci 
 retenčních nádrží.

5.  Do dalších podmínek byla zařazena podmínka, že projekt se nesmí týkat   
 chovu klecových ustájení drůbeže.

Nejčastější chyby žadatelů v projektech/při administraci u operace 4.1.1:

• Do příjmů ze zemědělské prvovýroby žadatelé chybně zahrnují tržby 
z poskytování zemědělských služeb, tržby z prodeje produktů, které nepochází 
z vlastní výroby, tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
(lze zahrnout pouze prodej základního stáda), zelenou naftu.

• Chybné vyplňováni Formuláře prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
a v návaznosti na to chybné nárokování bodů za preferenční kritérium: „Podíl 
příjmů ze zemědělské provovýroby na celkových příjmech žadatele činí.“

• Žadatelé nevěnují dostatečnou pozornost veškerým podmínkám, které jsou 
Pravidly (primárně u preferenčních kritérií, kde je více podmínek, které je nutné 
plnit současně) definovány. Neuváženě se zavazují k zavedení zpracování 
vlastních zemědělských produktů.

• Žadatelé podceňují přípravu projektu. Jsou předkládány projekty, u kterých je 
nutné posouzení vlivu na životní prostředí (zjišťovací řízení EIA).



4.2.1 Zpracování a uvádění  
na trh zemědělských produktů

Gestor operace na MZe:
Ing. Iva Pospíšilová; iva.pospisilova@mze.cz

Základní cíl operace:
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti 
podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.
 
Základní změny v Pravidlech oproti předchozímu kolu:
1) Bude přidán záměr d) Zpracovatelské podniky velké.
 Jedná se o výrobce potravin nebo krmiv, které jsou velkými podniky.

2) Do záměru b) Zpracovatelské podniky MSP budou přidány zemědělské      
  podniky velké, tj. zemědělští podnikatelé vedení v Evidenci zemědělského    
 podnikatele, kteří jsou velkými podniky.

3) Nadále nebudou podporováni pekaři.

4) Výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

5) Mezi způsobilé výdaje doplněny dopravní prostředky pro rozvoz potravin    
 a krmiv a investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek.

6) Do dalších podmínek doplněn mezi technologie nezpůsobilé v operaci    
 v případě zpracování vinných hroznů v bodě 11) lis na hrozny.

7) Hodnocení Efektivnosti projektů: V 10. kole bude efektivnost hodnocena  
 stejně jako v 7. kole. Žadatel doplní rozsah výroby a roční provozní výdaje.   
 Projekt  bude posouzen jako efektivní, pokud rentabilita příjmů bude menší  
 (nebo rovna) než oborová (příp. výrobková) rentabilita a vypočtená doba    
 návratnosti bude kratší (nebo rovna) než průměrná doba životnosti  
 pořizovaného majetku.



Nejčastější chyby žadatelů v projektech/při administraci u operace 4.2.1:

• Žadatel nesplňuje podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech 
dle definice žadatele, popř. v záměru a) nesplňuje minimální částku příjmů ze 
zemědělské prvovýroby.

• Žadatel uvádí ve vstupních surovinách nebo ve výrobcích produkty neuvedené 
v příloze I Smlouvy o fungování EU, popř. došlo k nepřesnému zařazení výrobku 
dle celního sazebníku a byl nepřesný nebo neúplný popis výrobku v Žádosti 
o dotaci.

• Žadatel neuvedl v rámci hodnocení efektivnosti projektu všechny výrobky, které 
zmiňuje v projektu (soulad stran B2 a D formuláře ŽOD).

• Žadatel zařadí výdaje do nesprávného kódu dle číselníku výdajů, na které může 
být poskytnuta dotace.



SEZNAM KRAJSKÝCH KOORDINÁTORŮ CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO 
VENKOV (DLE NUTS 2)

REGION JMÉNO A PŘÍJMENÍ EMAIL MOBIL

CP SZIF Ing. Martina  
Petržilková, MBA martina.petrzilkova@szif.cz 703197 329

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz 735705490

CP SZIF Ing. Alena Bednářová alena.bednarova@szif.cz 703197497

CP SZIF Ing. Tereza Antošová tereza.antosova@szif.cz 703197256

RO SZIF Praha Mgr. Jan Veselský jan.veselsky@szif.cz 730552063

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop miroslav.prokop@szif.cz 735764266

RO SZIF České 
Budějovice

Ing. Kamila Havel  
Kupcová kamila.havelkupcova@szif.cz 724619120

RO SZIF České 
Budějovice Ing. Linda Vopátková linda.vopatkova@szif.cz 724619227

RO SZIF Ústí nad 
Labem Bc. Marcela Synková marcela.synkova@szif.cz 731536323

RO SZIF Hradec 
Králové

Dipl.-Ing. et Ing.  
Jaroslav Novotný jaroslav.novotny@szif.cz 731193811

RO SZIF Hradec 
Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz 724 619187

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz 724 619213

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz 731689810

RO SZIF  
Olomouc

Ing. Markéta 
Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz 730 526791

RO SZIF  
Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz 730543753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz 601393906


