
1. VÝZVA PRV 2018 

Seminář pro žadatele 12. 6. 2018 



Základní údaje 

Termín vyhlášení výzvy:  1. 6. 2018 

Příjem žádostí:   11. 6. – 2. 7. 2018 

 

Termín registrace na RO SZIF: 29. 8. 2018 

 

Min. výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč 



Vyhlášená opatření 

        alokace 

F1 Podpora zemědělských podniků   1 812 500,- Kč 

F2 Zpracování a uvádění na trh zem. prod. 1 448 000,- Kč 

F3 Zemědělská infrastruktura   1 500 000,- Kč 

F4 Lesnická infrastruktura    1 100 000,- Kč 

F5 Pozemkové úpravy    3 800 000,- Kč 

F6 Podpora nezemědělských činností  2 358 000,- Kč 



F1 Podpora zemědělských podniků 

Žadatel:  zemědělský podnikatel 

 

Výše dotace: 50 % výdajů ze kterých je stanovena dotace 

   + 10 % navýšení pro mladé začínající zemědělce 

 

Způsobilé výdaje:   dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 

• stavby, stroje a technologie v živočišné 

• stavby, stroje a technologie pro rostlinou a školkařskou výrobu 

• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zem. podniku 

• nákup nemovitostí ( max. 10 % celkových způsobilých výdajů)  

 
Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-1-

platn%C3%A1-od-26.4.2018.pdf      
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Limity F1 

     



F2 Zpracování a uvádění na trh zem. prod. 

Žadatel:   zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv 
 
Výše dotace: 35 %, 45 %, 50 % výdajů ze kterých je stanovena dotace 

  (50 % produkty spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU 
   45 % malé a mikropodniky – produkty nespadajících pod přílohu) 
 
Způsobilé výdaje:   dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 
• stroje, nástroje, technologie pro zpracování produktů, finální balení a značení 

produktů (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) 
• výstavba, modernizace budov včetně manipulačních ploch 
• investice související se skladováním zpracovávaného produktu 

• investice související s uváděním vlastních produktů na trh (rekonstrukce prodejny, 
stánky, prodej ze dvora) 

• Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 
• Pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 

 
Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-2-Platn%C3%A1-

od-10.5.2018.pdf     
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Limity F2 

     



F3 Zemědělská infrastruktura 

Žadatel:  obec nebo zemědělský podnikatel 
 
Výše dotace: 90 % výdajů ze kterých je stanovena dotace 
    
Způsobilé výdaje:   dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 
• zemní a stavební práce včetně přesunů hmot 
• stavební materiál 
• nákup, výsadba a zajištění zeleně 
• přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury 
• průzkumné a projekční práce 
• nákup pozemků ( max. 10 % celkových způsobilých výdajů)  
 
• Další podmínky: cesta mimo intravilán, pokud žadatel podnikatel musí být 

polní cesty realizovány v území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy  
 

Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-3-Platn%C3%A1-
od-10.5.2018.pdf     
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F4 Lesnická infrastruktura 

Žadatel:  držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) 
 
Výše dotace: 90 % výdajů ze kterých je stanovena dotace 
    
Způsobilé výdaje:   dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 
• Výdaje související s výstavbou a rekonstrukcí lesních cest L1 a L2, lesních 

svážnic L3 a technologických linek L4 na lesní cesty L1 a L2 včetně souvisejících 
objektů (mosty, propustky, opěrné zdi, brody) 

• přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury 
• průzkumné a projekční práce 
• nákup pozemků ( max. 10 % celkových způsobilých výdajů)  
 
• Další podmínky: Lesní cesta = účelová komunikace v lese (na pozemcích 

určených k plnění funkce lesa), les a infrastruktura je zdarma přístupná 
veřejnosti k rekreačním účelům. 
 

Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-4-platn%C3%A1-
od-10.5.2018.pdf     
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F5 Pozemkové úpravy 

Žadatel:  obec nebo zemědělský podnikatel 
 
Výše dotace: 100 % výdajů ze kterých je stanovena dotace 
    
Způsobilé výdaje:   dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje 
 

Oblast podpory: realizace plánů společných zařízení na základě návrhu 
schválených pozemkových úprav (zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, 
vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 
zvýšení ekologické stability 

 

• zemní a stavební práce včetně přesunů hmot 
• stavební materiál 
• nákup, výsadba a zajištění zeleně 
• přeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb dopravní infrastruktury 
• průzkumné a projekční práce 

 
• Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-5-

platn%C3%A1-od-26.4.2018.pdf 
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F6 Podpora nezemědělských činností 

Žadatel:   podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky 
  ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

 

Výše dotace: 25% velké podniky, 35 % střední podniky, 45 % malé podniky 
   

Způsobilé výdaje:   dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje vybraných 
činností dle klasifikace CZ-NACE 

• Stavební obnova, výstavba provozovny, kanceláře, malokapacitního ubytování 

• Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou činnost 
(zařízení, užitkových vozů N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s 
projektem. 

• Doplňující výdaje (úprava povrchů, oplocení, výsadba doprovodné zeleně) 

 
Pref. Kritéria: http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/F-6-

platn%C3%A1-od-10.5.2018.pdf     
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DOTACI NELZE POSKYTNOUT NA: 

• Pořízení použitého movitého majetku 
• Zeměděl. Investice jako: nákup  platebních nároků, zeměděl. produkčních práv, 

nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, 
jednoletých rostlin (není-li ve spec. pravidlech stanoveno jinak) 

• DPH u plátců DPH za předpokladu zda si ho mohou nárokovat u finančního 
úřadu 

• Prosté nahrazení investice 
• Kotle na biomasu a bioplynové stanice 
• Závlahové systémy včetně těch ve sklenících, foliovnících, kontejnerovnách a 

studny 
• Výdaje týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury 
• Zpracování produktů rybolovu, akvakultury a medu 
• Obnova vinic 
• Oplocení vinic a sadů 
• 3 určité technologie pro zpracování vinných hroznů 
• Nákup vozů kategorie L, M a N (vyjma fiche 6) 
• Technologie k výrobě elektrické energie 



OBECNÉ PODMÍNKY 

• Žadatel podává pouze 1 žádost na danou fichi 
 
• Vznik výdajů (vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy) nejdříve ke dni 

podání žádosti o dotaci na MAS, uhrazeny nejpozději do data předložení žádosti 
o platbu 

 
• Skutečnosti, za které žadatel obdržel preferenční body, jsou pro žadatele 

závazné od data podání žádosti o dotaci (závazná 5 let – udržitelnost 
 
• Vázanost projektu na účel 5 let od převedení dotace na účet příjemce dotace 
 
• Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od převedení dotace na 

účet příjemce (udržitelnost 3 roky – malý/střední podnik, 5 let  velký podnik) 
 
• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody 

 
 



OBECNÉ PODMÍNKY 

• Financování projektu si žadatel zabezpečuje z vlastních zdrojů 
 

• Hotovostní platba v rámci projektu je možná maximálně do výše 100 000 Kč 
 

• Bezhotovostní platba je možná pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu 
 
• Archivace dokumentů min. 10 let od proplacení dotace 
 
• Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístěny všechny 

nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů)/jiný movitý majetek, které 
jsou předmětem projektu, v případě nákupu movitého majetku se místem realizace 
rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci.  

 
• Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 

realizovány stavební výdaje, nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, 
technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno, výpůjčka (upřesněno pro 
každou fichi) 



Veřejné zakázky a PRV 



Základní ustanovení 

• Přímý nákup 
 

– Předpokládaná hodnota VZ do 20 000 Kč bez DPH 

– přímo s jedním dodavatelem 

– maximální výše 100 000 Kč bez DPH součtu těchto 
samostatných zakázek na projekt. 



Základní ustanovení 

 

• Cenový marketing nebo elektronické tržiště 
 

– Předpokládaná hodnota VZ do 500 000 Kč bez DPH / 
do 400 000 Kč bez DPD (pro zadavatele podle § 4  
odst. 1 až 3 ZZVZ) 

– Výše dotace do 50 % hodnoty zakázky 

– Záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů 
(cenový marketing) 

– Automatický průzkum trhu prostřednictvím 
Elektronického tržiště 



Základní ustanovení 

• Výběrové řízení 
 

– Předpokládaná hodnota VZ nad 500 000 Kč bez DPH / 
nad 400 000 Kč bez DPD (pro zadavatele podle § 4  
odst. 1 až 3 ZZVZ) 

– Výše dotace nad 50 % hodnoty zakázky 



Které osoby nesmí být vyzvány? 

 

• Osoba blízká, majetkově nebo personálně propojená 

 

• Poddodavatel jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení 

 

• Dodavatel personálně či majetkově propojen s jiným 
dodavatelem v tomtéž výběrovém řízení 

 



Mimo režim ZZVZ 

• Otevřená výzva 

– Bez ohledu na výši VZ 

– Portál farmáře, profil zadavatele, Národní 
elektronický nástroj, Elektronické tržiště, Věstník 
veřejných zakázek 

–        v souladu s pravidly 

– Stačí pouze 1 nabídka 

 



Veřejné zakázky 

• Dělení dle předmětu 
 

– Dodávky a služby 
• věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou 

součástí zakázky na stavební práce podle odstavce 2.2.4. 

• koupě, nájem nebo pacht 

 

– Stavební práce 
• poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku 

• zhotovení stavby 

• poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou 
zadávány společně se stavebními pracemi podle písmene a) 
nebo b).  



Režim veřejné zakázky 

• Malého rozsahu 

– Do 2 000 000 Kč bez DPH dodávky a služby 

– Do 6 000 000 Kč bez DPH stavební práce 

 

• Vyšší hodnoty 

 



Výběrové řízení 

• Otevřená výzva 

– oznámením výběrového řízení neomezenému počtu 
dodavatelů 

– na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
prostřednictvím Portálu Farmáře nebo na profilu 
zadavatele nebo v Národním elektronickém nástroji 

 

• Uzavřená výzva 

– písemnou výzvou nejméně 3 zájemce k podání nabídky.  

 

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


Zadávací podmínky 

• Výzva k podání nabídky 
– Identifikace zadavatele 

– Název zakázky 

– Druh zakázky 

– Lhůta  a místo podání 

– Předmět zakázky 

– Pravidla pro hodnocení 

– Způsob jednání s účastníky 

– Podmínky a požadavky zpracování nabídky 

– Zpracování nabídkové ceny 

– Doba a místo plnění 

– Varianty nabídek 

 



Lhůta pro podání nabídek 

• Zakázky malého rozsahu 

– Min 10 kalendářních dnů 

 

• Zakázky vyšší hodnoty  

– Min 15 kalendářních dnů 

 

• Lhůta se počítá až dnem, který následuje po 
uveřejnění oznámení 

 



Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

• Zadavatel 

• Jiná osoba pověřená zadavatelem 

• Komise (jmenuje zadavatel) 

 

             Vytvoření protokolu o otevírání,     
posouzení a hodnocení nabídek 

 



Zrušení výběrového řízení 

• Nejpozději do uzavření smlouvy 

• Povinnost do 3 dnů informovat písemně 
účastníky 

• V době běhu lhůty pro podání nabídek se zruší 
stejným způsobem, jako VŘ zahájeno 

• Nutno zrušit VŘ, pokud nebyly obdrženy žádné 
nabídky. 

 



Povinnost uchování dokumentace 

– Zadávací podmínky 

– Nabídky podané účastníky 

– Protokol o otevírání obálek 

– Uzavřená smlouva 

– Oznámení o výsledku, vyloučení 

– Vysvětlení zadávacích podmínek 

– Jmenování pověřené osoby nebo komise 

– Doklad o uveřejnění smlouvy 

 

• 10 let od proplacení projektu, zároveň alespoň do 
31.12. 2026 

 



PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

• Žádost o dotaci je generována z portálu farmáře 
https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.
navigation.portallauncher.default 
 

• O zřízení přístupu do portálu farmáře zle zažádat na RO SZIF Brno 
případně Oddělení příjmu žádostí a LPIS Znojmo 
 

• Žádost se podává elektronicky včetně příloh 
 

• Podrobný postup pro vygenerování a podání žádosti 
http://zivepomezi.cz/wp-
content/uploads/2018/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_p
redani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf 
 

• Slovní popis: Nová podání - Žádosti PRV - projektová opatření - Žádosti o 
dotaci přes MAS – výběr přes MAS – výběr fiche – zadání názvu projektu 
– generovat žádost – PDF. formulář 
 
 

https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default
https://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf
http://zivepomezi.cz/wp-content/uploads/2018/05/Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF.pdf


PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

 

 



Investice do zemědělských podniků 

• Souhlasné stanovisko Ministerstva životního 
prostředí dle závazného vzoru (AOPK) 
– výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu 

nebo chov vodní drůbeže  

 

• Posouzení vlivu na životní prostředí 
– sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že 

předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, 
nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí  

 



Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

• Posouzení vlivu na životní prostředí 

– sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že 
předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, 
nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí - prostá kopie 

 

– výstupním produktem je produkt nespadající pod 
přílohu I  

 



Lesnická infrastruktura 

• Vyjádření ÚHÚL 
– V případě  výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo v případě rekonstrukce 

lesní  svážnice (3L) nebo  technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 
2L) 

 

• Projektová dokumentace 
– Zřejmé splnění parametrů lesní cesty 

 

• Souhlasné stanovisko AOPK 

 

• Výpis z katastru nemovitostí a nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o 
výpůjčce  
– ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti  

 

• Posouzení vlivu na životní prostředí 
– sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 

zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí  

 
 



Zemědělská infrastruktura 

• Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané příslušným 
pozemkovým úřadem – ne obec 

 
• Projektová dokumentace 

– Zřejmé splnění parametrů polní cesty 

 

• Výpis z katastru nemovitostí a nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu 
o výpůjčce  
– ne starší 3 měsíců od data podání Žádosti  
– U zemědělského podnikatele se musí jednat o zemědělský pozemek 
 

• Posouzení vlivu na životní prostředí 
– sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá 

zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného 
úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  

 
 



Pozemkové úpravy 

• Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, 
vydané pobočkou krajského pozemkového úřadu, jehož 
součástí je předkládaný projekt  

 
• Mapa vhodného měřítka odpovídajícího plošnému 

rozsahu projektu s vyznačením zájmového území (realizace 
projektu) potvrzená příslušnou pobočkou krajského 
pozemkového úřadu  

 
• V případě budování prvků ÚSES – souhlasné stanovisko 

orgánu ochrany přírody s realizací projektu 
 
• Souhlasné stanovisko AOPK 

 
 



Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

• V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 
dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že 
v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt 
venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 
osob/rok  

 

• Režim blokové výjimky 
– na zásadní změnu výrobního postupu - Kartu majetku pro 

majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována  

– rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny - 
Kartu majetku znovupoužitého majetku  

 

 



Kontakty 

 

 

• Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz 

 

 

• Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,  rezacova@zivepomezi.cz 

mailto:manager@zivepomezi.cz
mailto:manager@zivepomezi.cz
mailto:manager@zivepomezi.cz
mailto:rezacova@zivepomezi.cz
mailto:rezacova@zivepomezi.cz
mailto:rezacova@zivepomezi.cz

