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Summary 

 
 

The objective of this bachelor thesis is to provide a survey of the Rural 

Development Programme in the Czech Republic and an analysis of drawing down 

financial funds concerning individual measures. The first part mentions basic 

information about the Rural Development Programme, its stratification, individual 

measures, axes and priorities. The second part processes and explains the 

administration and realization of a particular project. Next part analyses drawing 

down subsidiary funds between the years 2007 and 2013. In the conclusion, we 

emphasize the necessity of correct identification of a proper subsidiary measure 

for possible future acquisition of a subsidy. 
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Anotace 
 

Záměrem bakalářské práce je poskytnutí přehledu o Programu rozvoje 

venkova ČR a analýza čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých 

projektových opatření. V první části jsou zmíněny základní informace o Programu 

rozvoje venkova, jeho členění, přehled jednotlivých projektových opatření, os a 

priorit. V druhé části je zpracován a vysvětlen administrativní proces a realizace 

konkrétního projektu. V další části je provedena analýza čerpání dotačních 

prostředků v letech 2007–2013. V závěru je zdůrazněna nutnost správné 

identifikace vhodného dotačního opatření pro možné budoucí získání dotace. 

 

Klíčová slova: analýza, dotace, Evropská unie, Program rozvoje venkova  

ČR, Státní zemědělský intervenční fond 
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1 ÚVOD 

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala novým členem Evropské 

unie. Tímto vstupem se nám otevřely nové možnosti k získání zdrojů pro různé 

investiční i neinvestiční aktivity, a to z fondů EU, které znamenají zajímavou 

příležitost pro rozvoj.  

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti, jejímž cílem je především snižování  

ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

Finanční prostředky z těchto fondů se používají k mnoha účelům. 

Financuje se z nich modernizace infrastruktury, výstavba silnic, železnic, mostů 

elektrického vedení a plynovodů do nejodlehlejších oblastí Evropské unie, 

regionální rozvoj, ochrana životního prostředí. Používají se i k financování pomoci 

při mimořádných událostech, jako jsou záplavy a zemětřesení. Oblastí, kde lze 

dotace využít, je tedy skutečně mnoho.  

V této práci jsem se  zaměřil pouze na jednu odnož – podporu financování 

rozvoje venkova (např. podpora výstavby a oprav komunikací, škol, dětských hřišť, 

parků, rozvoje podniků apod.). Jedná se totiž o nemalou část dotací, které  často 

výrazně ovlivní život v dané oblasti. Programy poskytující možnost získat dotace  

motivují podniky k inovacím a k tvorbě nových pracovních míst, pomáhají lidem 

získávat novou kvalifikaci a tím i nové možnosti. Přispívají také k ochraně 

životního prostředí a zlepšování kvality života prostřednictvím financování rozvoje 

venkova a regionálního rozvoje. Venkovské oblasti představují 91 % území 27 

členských států Evropské unie a jsou domovem téměř 60 % jejích obyvatel, proto 

je rozvoj venkova nesmírně důležitou oblastí politiky. Zemědělství a lesnictví má 

stále zásadní význam pro využívání půdy a správu přírodních zdrojů ve 

venkovských oblastech EU a jsou základem ekonomické diverzifikace venkova. 

Posílení evropské politiky rozvoje venkova je proto jednou z předních priorit EU.  

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu čerpání finančních 

prostředků z  Programu rozvoje venkova ČR v rámci jednotlivých projektových 
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opatření a porovnat je v období let 2007–2010 a popsat možnosti čerpání 

dotačních prostředků prostřednictvím tohoto programu.  

Program rozvoje venkova ČR je svým obsahem velmi rozmanitý a 

poskytuje řadu příležitostí  pro různé cílové skupiny - zemědělské podnikatele,  

provozovatele penzionů a hotelů, zpracovatele zemědělské produkce, podnikatele 

v lesích, zpracovatele dřeva a ostatní biomasy, obce, sdružení obcí, neziskové 

organizace a místní akční skupiny. Poskytnutím základního přehledu o 

jednotlivých opatřeních Programu rozvoje venkova ČR a přiblížením průběhu 

administrace projektu jsem chtěl ukázat široké možnosti, které tento program 

nabízí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otakar Dak: Možnosti čerpání dotací prostřednictvím Programu rozvoje venkova 

 

2011 3  

 

2  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Kapitola popisuje  politiku rozvoje  venkova a její oblasti v programovém 

období 2007–2013. 

  

 

 

 

 

 

               zdroj: www.eagri.cz 

2.1 Politika rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 

V souvislosti s  finančními výhledy na programové období 2007–2013  

provedla Evropská komise analýzu politiky rozvoje venkova a její výsledky se 

odrazily v základních  pravidlech  politiky rozvoje venkova na období 2007 až 2013 

v nařízení Rady  (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 

venkova z  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova spolu 

s příslušnými prováděcími předpisy. 

V tomto nařízení je politika rozvoje venkova na období 2007 až 2013 

rozdělena do tří oblastí, které odpovídají tématickým osám. Jedná se o tyto 

oblasti: 

- zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

- zlepšování životního prostředí a krajiny, 

- zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství 

venkova.  

Tyto tři tématické osy doplňuje čtvrtá metodologická  osa zaměřená na 

přístup „Leader“.  

  Obrázek 1: Logo PRV 
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Každý členský stát musí vypracovat Program rozvoje venkova a rozdělit 

finanční prostředky na rozvoj venkova mezi osy tohoto programu a na jeho 

jednotlivá opatření v období let  2007 až 2013.  

V programovém období 2007–2013 je pro Českou republiku z fondů 

Evropské unie připraveno více než 26,69 mld. € na dotační programy, které 

umožní celkový rozvoj hospodářství a snížení meziregionálních  rozdílů. 

2.2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 

Kapitola poskytuje seznámení s fondem, prostřednictvím kterého se 

realizuje podpora rozvoje venkova, s programovými dokumenty a členěním 

Programu rozvoje venkova ČR. 

 

2.2.1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a základní programové 

dokumenty 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), z anglického 

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), byl zřízen pro 

programové období  2007–2013  na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 

dne 21. června 2005 o financování Společné zemědělské politiky. Prostředky 

poskytnuté z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví, zlepšení životního prostředí, krajiny a kvality života ve venkovských 

oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. 

Základními programovými dokumenty jsou Národní strategický plán 

rozvoje venkova ČR a Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013. 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR vychází z hlavních priorit EU se 

zaměřením na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních 

příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. Program rozvoje venkova blíže 

specifikuje, v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005, strategie v jednotlivých 

osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova a zajišťuje 

jeho efektivní realizaci. 
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Opatření stanovená Programem rozvoje venkova přispívají k naplňování 

cílů Lisabonské strategie, která usiluje o udržitelný rozvoj Evropské unie, založený 

na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě,  

konkurenceschopnějším hospodářství směřujícím k vyšší zaměstnanosti a na 

vysokém stupni ochrany životního prostředí. 

Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. Akreditovanou 

platební agenturou pro poskytování dotací v rámci PRV je Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF) zřízený zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. „Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a 

mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, rozhoduje o 

poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace.“ [4] 

 

2.2.2 Základní členění Programu rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova je rozdělen do čtyř základních os, tří 

tématických a čtvrté osy - metodologické - Leader. Tyto osy doplňuje technická 

pomoc nezbytná pro monitoring, hodnocení řízení a realizaci tohoto programu. 

Osa je ucelená skupina opatření se specifickými cíli.  

Základní rozdělení PRV prostřednictvím os:  

Osa I  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

Osa II  Zlepšování životního prostředí a krajiny, 

Osa III  Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství                                                         

             venkova, 

Osa IV  Leader, 

Osa V  Technická pomoc. 

Opatření jsou rozdělena na neprojektová – nároková  opatření PRV (OSA 

II), která jsou zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny a udržitelné 

využívání zemědělské a lesní půdy (plošné podpory jsou podávány formou 

jednotné žádosti  každoročně do 15.5.) a na projektová – tzv. investiční (OSA I., 

III.,IV., V.). V rámci projektových podpor jsou vyhlašovány výzvy na příjem 

projektů.  
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3 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ 

Tato kapitola představuje ucelený přehled jednotlivých projektových 

opatření, ve kterých je možné podat žádost o dotaci pro realizaci projektů v rámci 

Programu rozvoje venkova ČR. 

3.1 Přehled jednotlivých  projektových opatření 

Hlavní osy, jejich priority a rozdělení na jednotlivá projektová opatření 

Programu rozvoje venkova ČR jsou uvedeny v následujících subkapitolách. 

 

3.1.1 OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita 

Tato priorita zahrnuje skupiny opatření na podporu zemědělských podniků 

a jejich činnosti, zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a 

potravinářských produktů,  posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

a podporu lesního hospodářství. Na tuto prioritu je soustředěna převážná část 

finančních prostředků určených pro osu I.  

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - dotace v rámci tohoto opatření 

jsou zaměřeny na podporu investic, které zlepšují celkovou výkonnost 

zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Toto 

opatření je nejdůležitější oblastí osy I. V živočišné výrobě se konkrétně jedná např. 

o výstavbu a rekonstrukci stájí a hal včetně technologií, výstavbu jímek, silážních 

žlabů apod. V rostlinné výrobě jsou podporovány např. investice na výstavbu a 

rekonstrukci sil, skladů ovoce a zeleniny a pořízení technologií. 

I.1.2 Investice do lesů - cílem opatření je zlepšení konkurenceschopnosti 

lesnictví, zejména  podpora rozvoje podnikání v  lesnictví a zlepšení ochrany 

životního prostředí. Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů, investice 

na pořízení lesnické techniky či rekonstrukce lesnické infrastruktury (např. lesních 

cest).   

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům -

opatření je zaměřeno na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-
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potravinářského odvětví, zejména na podporu výkonnosti zpracovatelských 

podniků a na rozvoj inovací. Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné 

investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh, podporu marketingu 

zemědělských výrobků, vývoje nových produktů, procesů a technologií.  

I.1.4 Pozemkové úpravy jsou jedním z důležitých faktorů pro rozvoj 

venkova. Pozemkové úřady prostřednictvím tohoto opatření řeší problematiku 

vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečné zemědělské infrastruktury či 

absenci prvků ekologické stability v krajině. Při provádění pozemkových úprav 

dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v 

daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto 

pozemků v terénu.  

 I.2.1 Seskupení producentů - podpora je poskytována na zakládání a 

činnost organizací výrobců (skupiny výrobců), hlavně na přizpůsobení produkce 

členů skupiny požadavkům na trhu, např. skupina výrobců prodeje komodity 

obiloviny, olejniny.  

Priorita 1.2 Přenos znalostí  

V této prioritě jsou zahrnuty skupiny opatření na podporu odborného 

vzdělávání a využívání poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, 

potravinářství a lesnictví a dále opatření na podporu zahájení činnosti mladých 

zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti.  

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost - toto opatření 

podporuje vzdělávací projekty zaměřené na získávání a prohlubování znalostí a 

šíření informací k jednotlivým opatřením PRV. 

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - opatření je zaměřeno na 

podporu podnikání začínajících zemědělců do 40 let. Cílem je zvýšit zájem 

mladých lidí o zemědělství a zajistit zvýšení zaměstnanosti ve venkovských 

oblastech. 

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti - toto opatření napomáhá 

řešit problém věkové struktury zemědělců. Motivuje starší zemědělce po dosažení 

věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a předat svůj podnik mladším 
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zemědělcům. Opatření navazuje na opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých 

zemědělců.  

I.3.4 Využívání poradenských služeb - opatření podporuje krytí nákladů 

zemědělců při využívání zemědělských poradenských služeb k hospodaření a 

dodržování zásad správné zemědělské praxe v oblasti životního prostředí, 

ochrany přírody a krajiny a norem v oblasti bezpečnosti práce. Dále slouží 

vlastníkům a nájemcům lesa pro poradenství k podpoře šetrného způsobu 

hospodaření v lesích.  

 

3.1.2 OSA III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova 

Tato osa se dělí na tři priority a měla by přispět k rozvoji nových příležitostí 

v zemědělství, zkvalitnění venkovské infrastruktury a tvorbě nových pracovních 

míst v těchto oblastech. Nejčastějším žadatelem v této ose jsou obce.  

 Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE  

Tato priorita se zaměřuje na diverzifikaci nezemědělských aktivit, podporu 

zakládání podniků a podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace 

nezemědělských aktivit je hlavním cílem zejména podpora energetické 

soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z 

obnovitelných zdrojů.  

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - hlavní zaměření 

tohoto opatření je nová výstavba a  modernizace, nákup budov, strojů a 

technologií, které budou sloužit k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů 

směrem k nezemědělským činnostem. Výstavba zařízení pro využití obnovitelných 

zdrojů paliv a energie (bioplynové stanice, kotelny na biomasu, včetně zařízení na 

výrobu tvarovaných biopaliv).  

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - oblast podpory je 

zaměřena na zakládání nových a rozvoj již existujících podniků nejmenší velikosti 

– mikropodniků. Cílem je hlavně tvorba nových pracovních míst a rozvoj 

nezemědělských aktivit (drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a 
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obyvatelstvo). Dále je podporováno využití obnovitelných zdrojů energie podobně 

jako u předchozího opatření.  

III.1.3 Podpora cestovního ruchu - opatření je určeno na vybudování 

ubytovacích zařízení včetně stravování, sportovních zařízení, půjčoven 

sportovních potřeb a další turistické infrastruktury ve spojení s využitím přírodního 

a kulturního dědictví venkova (rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky).  

Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvality života na venkově  

Cílem této priority je zlepšení podmínek růstu a kvality života ve 

venkovských oblastech (rozvoj infrastruktury, sociální a kulturní vybavenosti).  

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby - toto opatření 

je zaměřeno na investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí  

(vodovody, kanalizace ČOV) a dále je podporováno budování a obnova místních 

komunikací, zlepšení vzhledu obcí (úprava veřejných prostranství), zlepšení 

občanského vybavení a služeb obyvatel v oblasti školství, zdravotnictví, kultury, 

sociálních služeb veřejné správy, sportovní činnosti. V rámci tohoto opatření  je 

možné pořízení územních plánů. Tímto opatřením by mělo dojít ke zlepšení 

podmínek života na vesnici a zvýšení atraktivity těchto oblastí pro podnikání, 

bydlení, rekreaci a k  zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, 

kulturních, sportovních a zájmových sdružení a spolků.  

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - opatření je určeno   

k  investicím a studiím spojených s udržováním, obnovou, zhodnocováním a 

využitím kulturního dědictví venkova (např. kulturních památek, historických parků, 

alejí a zahrad, budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní 

historii a zajímavosti. 

Priorita 3.3 Vzdělávání  

Vzdělávání a informování hospodářských subjektů osy III je jejím hlavním 

cílem.  

III.3.1 Vzdělávání a informace - podpora v tomto opatření je určena na 

vzdělávání a informování v rámci aktivit, které jsou podporovány v ose III.  

 



Otakar Dak: Možnosti čerpání dotací prostřednictvím Programu rozvoje venkova 

 

2011 10  

 

 

3.1.3 OSA IV : Leader  

Metoda „Leader“ je zaměřena na provádění lokálních strategií rozvoje 

venkova prostřednictvím místních  partnerství. Jde o vysoce individuální projekty, 

které jsou zaměřené na konkrétní místní problémy. Přístup Leader („zdola 

nahoru“) usiluje o podporu rozhodování na místní úrovni se zapojením všech 

zúčastněných stran. Jeho cílem je dosáhnout zapojení místních účastníků a 

spojení různých subjektů, zástupců veřejných i soukromých, které ve venkovském 

prostoru působí. Místní akční skupiny (MAS) je seskupení veřejných a soukromých 

subjektů sjednocených tímto partnerstvím, které určuje společnou strategii a 

místní akční plán rozvoje venkova.  MAS využívají principu Leaderu a vhodně tak 

doplňují úsilí o obnovu a rozvoj vesnic, zemědělství a péči o přírodu a krajinu.  

Dosavadní výsledky této metody v České republice ukázaly její 

jedinečnost a mimořádný přínos pro rozvoj venkovských oblastí. V podmínkách 

České republiky, kde dosud často přetrvává způsob myšlení orientovaný na 

dřívější centrální řízení, je tato nová metoda výrazným inovačním prvkem, který na 

místní úrovni poskytuje prostor pro aktivní zapojení všech venkovských subjektů 

do jeho rozvoje.  

IV.1.1 Místní akční skupina - podpora je poskytována místním akčním 

skupinám, které prostřednictvím tohoto opatření realizují svůj Strategický plán 

Leader (SPL). MAS  žádá o finanční podporu na realizaci celého SPL. Místní 

akční skupině se poskytuje dotace na provoz, administrativu a poradenství 

spojené se SPL. Dotaci na realizaci jednotlivých projektů konečných žadatelů 

neobdrží MAS, ale přímo  žadatel. 

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie - podpora v tomto opatření je 

poskytována na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým 

plánem Leader Místní akční skupiny a příslušnými podmínkami opatření Programu 

rozvoje venkova ČR. Místní akční skupina prostřednictvím své zvolené výběrové 

komise vybírá projekty k realizaci podle předem stanovených bodovacích kritérií.  

Projekty jsou vybírány minimálně jednou za rok. 
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IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - dotace v tomto opatření bude 

poskytována na projekty spolupráce mezi venkovskými oblastmi na národní úrovni 

nebo může být tato spolupráce nadnárodní s cílem rozvinout vztahy mezi místními 

akčními skupinami, vytvořit zdroj informací, znalostí a analýz pro další rozvoj 

venkova. 

 

3.1.4 OSA V: Technická pomoc 

Technická pomoc je doplňkovou osou PRV, potřebná k  přípravě, 

sledování, informování, hodnocení řízení a realizace Programu rozvoje venkova 

ČR. Jedná se zejména o práce spojené se sběrem dat, vypracováním postupů a 

materiálů nezbytných pro proces administrace až po vyhodnocování jednotlivých 

opatření formou odborných studií, analýz, vypracování informačních materiálů a 

šířením informací o zaváděných opatřeních.  
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4 MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROJEKTOVÝCH 

OPATŘENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Obsahem první části této kapitoly je seznámení s průběhem administrace 

projektu podaného spolu se žádostí o dotaci. Druhá část kapitoly  shrnuje výsledky 

provedené analýzy čerpání dotačních prostředků v rámci jednotlivých projektových 

opatření v letech 2007–2010. 

4.1 Projekt - jeho administrace a realizace 

V této kapitole je popsán administrativní proces a realizace projektu 

výstavba modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. 

 

4.1.1 Podání projektu a žádosti o dotaci 

Přínosem života v Evropské unii je možnost vytváření projektů, které 

mohou být financovány z jejích prostředků. Klíčem k čerpání finančních prostředků 

z fondů EU je kvalitně zpracovaný projekt, který bude společně se žádostí o dotaci 

úspěšně vyhodnocen. Pokud chceme žádat o podporu, musíme mít nejdříve 

základní představu o tom, jaký projekt bychom chtěli realizovat. Pro získání 

základních informací bychom se měli seznámit s Programovým dokumentem, ve 

kterém  jsou  uvedena jednotlivá opatření Programu rozvoje venkova ČR a po 

získání přesnější představy o záměru, nastudovat Pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro 

konkrétní opatření, které bude vyhovovat  projektu. Každé opatření má svá vlastní 

Pravidla, která se skládají z obecných a specifických podmínek pro poskytnutí 

dotace z Programu rozvoje venkova ČR. V obecných podmínkách části Pravidel 

jsou vymezeny základní pojmy, obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci 

PRV včetně vymezení definice žadatele, výdajů na které může být dotace 

poskytnuta a zadávání zakázek k realizaci projektu žadatelem. Specifická část 

podmínek upravuje popis konkrétního opatření spolu s podrobnými podmínkami, 

kritérii přijatelnosti a preferenčními kritérii projektu a seznamem předkládaných 

příloh při podání žádosti o dotaci i k žádosti o proplacení výdajů projektu. Žádosti 

o dotace se podávají na příslušné regionální odbory SZIF, podle místa realizace 
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projektu, v termínu stanoveném ve výzvě. RO SZIF jsou rozděleny na jednotky 

NUTS. Rozdělení se používá pro potřeby statistiky, posuzování a hodnocení 

regionů, popřípadě vhodnosti podpory konkrétního regionu z prostředků EU. 

Výzvy kola příjmu žádostí vyhlašuje ministr zemědělství a jsou zveřejněny na 

internetových stránkách,  alespoň 4 týdny před zahájením příjmu žádostí o dotaci. 

 

4.1.2 Průběh administrace projektu a žádosti o dotaci 

Pokud žadatel splní všechny náležitosti pro podání žádosti, je jeho žádost 

zaregistrována a následně probíhá administrativní kontrola žádosti o dotaci včetně 

jejich příloh. Kontrola žádosti, projektu a příloh spočívá v administrativní kontrole 

úplnosti dodaných dokumentů a jejich obsahové správnosti. V případě zjištění 

nesrovnalostí je žadatel o dotaci vyzván k jejímu doplnění ve stanoveném termínu. 

Do dalšího procesu administrace postupuje jen projekt obsahově a věcně správný. 

Následně probíhá kontrola přijatelnosti (kritéria přijatelnosti jsou předem 

stanovena pro každé opatření). Do hodnocení na základě bodovacích kritérií 

postupují jen žádosti, které prošly hodnocením přijatelnosti. Projekty jsou seřazeny 

podle dosaženého bodového hodnocení do seznamu a podle disponibilních 

finančních prostředků na opatření jsou projekty rozděleny na projekty doporučené 

k financování a nedoporučené k  financování. Na všechny zamítnuté žádosti jsou 

vyhotoveny zamítací dopisy, které jsou zaslány neúspěšným žadatelům. 

V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování, je s žadatelem sepsána 

Dohoda, která znamená příslib dotace za podmínky, že žadatel neporuší 

stanovená Pravidla.  

 

4.1.3 Realizace projektu 

Žadatel realizuje projekt. Dotace z projektových opatření Programu 

rozvoje venkova je ve většině opatření poskytována zpětně na základě předložené 

žádosti o proplacení a proplacených faktur. Žadatel musí projekt nejprve 

financovat sám z vlastních zdrojů a zrealizovat ho během vymezeného období, 

které je stanoveno v Dohodě. Pravidla upravují i postup provádění veškerých 

změn projektu během jeho realizace, které musí respektovat splnění účelu 
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projektu, nastavené limity v Pravidlech, maximální výši dotace uvedenou 

v Dohodě a podmínky vyplývající z preferenčních kritérií.  

Zadávání zakázek žadatelem je stanoveno v obecné části Pravidel. 

Žadatel, který je veřejným, dotovaným nebo sektorovým zadavatelem postupuje 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí 

dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, 

kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na 

základě písemné smlouvy. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné 

zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební 

práce (dále jen "druhy veřejných zakázek").Veřejné zakázky se podle výše jejich 

předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné 

zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.“[6] Žadatel, který postupuje při 

zadávání zakázek mimo režim zákona musí dodržet zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace a dodržet podmínky, které upravují 

Pravidla podle předpokládané hodnoty zakázky.  

Po ukončení realizace projektu žadatel předloží na RO SZIF žádost  

o proplacení spolu se všemi přílohami. U všech předložených žádostí o proplacení 

se provádí administrativní kontrola předložených dokladů a kontrola fyzické 

realizace projektu u žadatele. Po schválení závěrů z kontroly je vyhotoveno 

Osvědčení o schválené platbě a proplacení finanční podpory na účet příjemce 

dotace. U vybraného vzorku žádostí se provádí kontrola ex-post v průběhu období 

vázanosti projektu na účel. 

 

4.1.4 Realizace projektu v opatření  III.1.1. – výstavba a modernizace 

zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

V prvním kole příjmu žádostí o dotaci v roce 2007 v opatření III.1.1., 

zaměřeném na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci 

diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským 

činnostem s cílem dosáhnout výrazného posílení ekonomického potenciálu, 
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zajištění podmínek pro lepší život místních obyvatel a stability venkovského 

prostoru při podpoře zaměstnanosti, podalo Družstvo Březovice v záměru d) 

výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, žádost o dotaci 

na projekt: „Instalace linky na výrobu peletek EKOVER“. Žadatelem v tomto 

opatření může být fyzická i právnická osoba, podnikající v zemědělské výrobě, ale 

nesmí se jednat o mikropodnik. „Mikropodnik je definován jako podnik, který 

zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat anebo roční účetní 

rozvaha nepřekračují 2 mil. €).“ [7] 

Maximální způsobilé výdaje v tomto opatření byly stanoveny limitem 

5 000 000 Kč, ze kterých je příspěvek EU  75 % veřejných zdrojů a příspěvek ČR 

je 25 % veřejných zdrojů. Družstvo Březovice podalo žádost o dotaci s celkovými 

náklady projektu 5 386 531 Kč. 

Způsobilými byly výdaje na rekonstrukce a modernizace zařízení na 

výrobu tvarovaných biopaliv, přestavba jakéhokoliv stávajícího objektu na zařízení 

na výrobu tvarovaných biopaliv (včetně úpravy povrchů v areálu příslušného 

zařízení), nová výstavba objektu zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv 

pořízení, instalace a zprovoznění příslušných strojních, technologických a 

regulačních systémů zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv včetně doprovodné 

technické infrastruktury a rozvodů. Dalšími souvisejícími výdaji financovanými 

v tomto opatření byly technická a projektová dokumentace. Výdaje nezpůsobilé 

v tomto opatření k financování jsou DPH, nákup použitého zařízení, nákup 

mobilních dopravních prostředků a mobilních strojů, demolice a bourací práce. 

Po provedené administrativní kontrole úplnosti žádosti o dotaci včetně 

projektu a všech příloh, byla hodnocena přijatelnost projektu. Mezi kritéria 

přijatelnosti patří realizace projektu na území České republiky mimo území 

hlavního města Prahy, splnění definice příjemce žadatele, která je zvlášť 

stanovena pro každé opatření/ záměr a  dále projekt musí splňovat účel daného 

opatření/ záměru. Žadatel musí podnikat minimálně dva roky v zemědělské výrobě 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho převažující činnost musí spadat do oblasti zemědělské výroby. 

Předložený rozpočet projektu Družstva Březovice přesahoval hranici způsobilých 
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výdajů 2 000 000 Kč, proto musela být splněna i podmínka finančního zdraví 

projektu. Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního 

zdraví žadatele vedoucího účetnictví  jsou kopie daňových přiznání (potvrzená 

finančním úřadem) včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní 

závěrce ( k datu 31. 12.) za poslední tři účetně uzavřené roky  existence podniku a 

všechna případná dodatečná přiznání k dani z příjmů předložená finančnímu 

úřadu. „Pro vyhodnocení finančního zdraví (FZ) se používá devět ekonomických 

ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku přiděleny 

body (viz. tabulka bodového ohodnocení). Posouzení FZ se provádí za poslední tři 

účetně uzavřené roky k 31. 12. (v případě, kdy žadatel účtuje v jiném účetním 

období než je kalendářní rok, tak upraví údaje od 1. 1. do 31. 12. podle svého 

jiného účetního období). Výpočet se provede pro každý rok a výsledný počet bodů 

pro posouzení je aritmetickým průměrem. Celkově je možné dosáhnout 

maximálně 31 bodů, pro splnění podmínky FZ (jakožto kritéria způsobilosti) je 

zapotřebí získat minimálně 15,01 bodů.“ [8] Pokud jsou ekonomické výsledky v 

některém roce negativně ovlivněny vážnou přírodní katastrofou, nebude příslušný 

rok (maximálně jeden) do hodnocení finančního zdraví počítán. Výjimka platí také 

pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil svou činnost, potom 

se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené roky. Potenciální žadatelé si 

mohou vypočítat hodnotu svého finančního zdraví podle jednoduchého programu 

na webových stránkách poskytovatele dotací www.szif.cz. Preferenční kritéria jsou 

závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení 

nepravdivých či neúplných údajů pro jejich hodnocení se posuzuje jako 

nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace. 

Projekt Družstva Březovice splnil kritéria přijatelnosti a byl doporučen ke 

schválení. Státní zemědělský intervenční fond dne 8. 11. 2007 schválil 13 žádostí 

o dotaci v záměru d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 

biopaliv v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření 

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Po zaslaném zvacím dopisu 

k podpisu Dohody byla sepsána Dohoda mezi Státním zemědělským intervenčním 

fondem jako poskytovatelem dotace a Družstvem Březovice jako žadatelem o 

dotaci. V Dohodě jsou ustanoveny všechny obecné i specifické podmínky, které 
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musí žadatel – příjemce dotace dodržet po celou dobu vázanosti účelu projektu, 

která je 5 let od podpisu  Dohody. Lhůta pro realizaci celého projektu je 24 měsíců 

od podpisu této Dohody. 

Začít s realizací projektu lze od zaregistrování žádosti o dotaci a od tohoto 

data jsou i výdaje způsobilé k následnému proplacení. Vzhledem k hodnotě 

projektu, který přesáhl částku 500 000 Kč (bez DPH), muselo být provedeno 

zadávací řízení dle podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace a dodavatel byl 

vybrán na základě nejvhodnější nabídky. Vítězným dodavatelem  technologické 

linky se stala strojírenská firma SOMA spol. s r.o. Lanškroun. 

Po dokončení realizace celého projektu v roce 2008 byla odevzdána na 

příslušný regionální odbor SZIF žádost o proplacení se všemi povinnými přílohami 

a dokumentací k celému průběhu zadávacího řízení ( podle seznamu 

dokumentace k zadávacímu řízení, který je přiložen  k  Dohodě při jejím podpisu). 

Mezi přílohy daného projektu patří originály účetních/daňových dokladů 

souvisejících s realizací projektu, doklady o úhradě závazků dodavateli - výpisy 

z bankovních účtů nebo pokladní doklady (úhrady v hotovosti lze provádět 

maximálně do výše 100 000 Kč), položkový rozpočet k  projektu, soupiska 

způsobilých výdajů, ve které jsou uvedeny veškeré daňové/účetní doklady a platby 

týkající se projektu, při nákupu strojů a technologií technická dokumentace k 

výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení o shodě, čestné 

prohlášení příjemce, že pro užívání projektu - stavby dle daného projektu není 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení 

zapotřebí, „prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních 

podniků dle vzoru v příloze č. 10 těchto Pravidel“ [8].  

Celkové výdaje projektu dosáhly 5 386 531 Kč, a po provedené 

administrativní kontrole všech předložených příloh a fyzické kontrole realizace 

projektu na místě byla na základě skutečně vynaložených a řádně prokázaných 

způsobilých výdajů proplacena dotace ve výši 2 580 000 Kč.  Podíl financování 

projektu ze zdrojů EU byl 1 935 000 Kč a ze zdrojů ČR  byl 645 000 Kč.  

Pomocí dotace z Programu rozvoje venkova se v Družstvu Březovice  

podařilo vybudovat linku na výrobu rostlinného paliva z obnovitelných zdrojů, tzv. 
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peletek. Původně drobný projekt granulace rostlinného paliva z plev se během 

období necelých čtyř let rozrostl po celé republice. Dnes se seno, sláma a celé 

rostliny zpracovávají na automatických linkách do tvaru peletek, tzn. granulí o 

průměrné velikosti 8 až 12 mm, nebo do podoby briket. Peletky Ekover existují 

v několika typech odlišujících se složením. Mohou být tvořeny rostlinnými pletivy 

z odpadu čištění obilovin nebo se připravují ze sena, slámy, obilnin a olejnin, které 

je možné doplnit o otruby, sladové plevy a prach, mouku nevhodnou 

k potravinářským nebo krmným účelům. Jiný typ se produkuje z celých 

nadzemních části triticale ( triticale neboli Žitovec je uměle vyšlechtěný kříženec 

pšenice a žita, používaný pro krmné účely), to znamená ze slámy a klasů včetně 

zrna, případně se využívají další obiloviny a olejniny pěstované pro 

nepotravinářské účely. Rostlinná surovina se postupně upraví v řezačkách na 

potřebnou velikost. Granulace paliv z rostlinného materiálu se provádí plynulým 

protlačováním vstupní suroviny kanálkem matrice při stanoveném tlaku. Tím 

dochází ke vzniku soudržných válečků bez nutnosti zvlhčování suroviny a použití 

pojidel či jiných přísad. Palivo, které je zde vyráběno, je certifikováno 

specializovanou státní zkušebnou. Vyráběné peletky jsou ekologicky nezávadné a 

mají výhřevnost i cenu jako uhlí. Roční kapacita linky s jedním granulátorem je 

v závislosti na druhu materiálu a provozní době 5 až 15 tisíc tun paliva. Tento 

obnovitelný zdroj energie lze využít jak v malých kotlích rodinných domků přes 

větší kotle a kotelny podniků až po tepelné elektrárny, čímž je zajištěn odbyt a 

zájem o tento zdroj energie roste. 

Tato linka představuje vhodný způsob diverzifikace zemědělské činnosti. 

Systém výroby paliva EKOVER z obilovin a olejnin pro nepotravinářské využití řeší 

důsledně otázku šetrného zacházení s půdou, omezuje množství hnojiv a 

chemikálií dodávaných do půdy a lze jím výhodně doplnit hospodaření o 

ekologický způsob pěstování plodin pro potravinářské účely.  V případě nárůstu 

výkupních cen potravinářských komodit může sklidit z částí plochy s plodinami pro 

energetické využití jejich semeno pro využití v potravinářství a pro výrobu paliva 

využít slámu. A naopak v případě, že u plodin k potravinářským účelům dojde 

z různých důvodů k napadení škůdci či chorobami, lze je využít pro výrobu paliva. 

Tím dochází k pojištění proti negativním ekonomickým dopadům těchto situací. 
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Takto fungující systém je stabilní a umožňuje regulovat využití plodin pro 

potravinářské a nepotravinářské využití i po zasetí rostlin až do doby sklizně, což 

v systému klasického zemědělství není možné. Z hlediska zaměstnanosti je 

výrazným přínosem ve využívání pracovních sil v zemědělství i v mimosezónním 

období, umožňuje plánovat pracovní činnosti s větším předstihem, zemědělci jsou 

na pěstování a sklizeň potřebných plodin  technologicky vybaveni. Rostoucí 

význam rostlinného ekologického  paliva a zájem o něj je určován evropským 

trendem postupného nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie.   

Návratnost investice do technologické linky lze vypočítat jako podíl 

pořizovacích nákladů snížených o případnou dotaci na pořízení linky a ročního 

zisku dle vyrobeného množství poníženého o roční odpisy. 

 

Tabulka 1: Ekonomická rozvaha výroby paliva EKOVER v roce 2008 

zdroj: www.ekover.cz 

cena suroviny 1 370

ostatní náklady ( mzda, doprava, energie, licence ) 760

náklady celkem 2 130

tržba za 1tunu  paliva 2 550

zisk z 1 tuny 420

roční zisk při 5 000 t/rok 2 100 000

Ekonomická rozvaha výroby paliva Ekover v cenách roku 2008

triticále, nepotravinářské 
obiloviny, olejniny                        

Kč/t

 

Pořizovací náklady linky: 4 526 495 Kč (bez DPH). 

Poskytnutá dotace ve výši 2 580 000 Kč.  

Roční odpis ve 2. odpisové  skupině 1/5 z částky Kč 1 946 495 je 389 299 Kč 

Roční výroba 5 000 tun Ekover T zajistí zisk = 2 100 000 Kč za rok. Z ročního 

zisku 2 100 000 Kč odečteme roční výši odpisů 389 299 Kč což je 1 710 701 Kč. 

Návratnost investice projektu je: 1 946 495 Kč/1 710 701 Kč = 1,14 roku. 
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4.2 Rozpočet PRV na období 2007 – 2013  

Celkový rozpočet PRV na programové období 2007–2013 činí 91,1 mld. 

Kč. Ke dni 24. 8. 2010 bylo proplaceno 31,9 mld. Kč, což představuje 35 % tohoto 

objemu.  

 

Tabulka 2: Rozpočet na období 2007-2013 

 zdroj: www.szif .cz 

Celkem veřejné zdroje (mil.Kč)

Osa I 21 292,64

Osa II 48 264,10

Osa III 16 021,90

Osa IV 5 010,50
Technická pomoc 446,96

CELKEM 91 036,10

Kurz: 24,805 CZK/EUR (24.8.2010, ČNB) zdroj: www.szif.cz

 

Podíl jednotlivých os na celkovém rozpočtu PRV na období                    
2007 - 2013

5 010,50
446,96

21 292,64

16 021,90

48 264,10

Osa I Osa II Osa III Osa IV Technic.pomoc

 
Graf 1: Podíl jednotlivých os na celkovém rozpočtu PRV na období 2007-2011 

zdroj: www.szif.cz - uvedená data jsou zpracována z tabulky 2 
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 Rozdělení rozpočtu do jednotlivých os programu vyjadřuje graf 1. Na 

neprojektová (plošná) opatření osy II, která jsou zaměřena na zlepšování životního 

prostředí a krajiny a udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy je určena více 

než polovina prostředků rozpočtu. Druhá největší část rozpočtu je určena na 

podporu v ose I - zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a dále na 

osu III – zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci 

hospodářství venkova. 

 

4.3 Analýza čerpání dotací v rámci projektových opatření PRV 

V této kapitole je provedena analýza čerpání dotačních prostředků 

v jednotlivých projektových opatřeních  Programu rozvoje venkova ČR v období let 

2007–2010. Vyhodnocení získaných údajů za jednotlivá projektová opatření jsem 

sestavil do tabulek a grafů a provedl zhodnocení čerpání finančních prostředků 

v rámci stanovených os Programu rozvoje venkova ČR v jednotlivých letech. 

 

Tabulka 3: Přehled celkových vyplacených prostředků na PRV v roce 2007 

zdroj: Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2007 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Finanční prostředky 

vyplacené v roce 2007            
( v tis.Kč )

O
sa

 I

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 100 000

  OSA I celkem 100 000

 

 

V roce 2007 se rozběhl Program rozvoje venkova ČR a byly proplaceny 

finanční prostředky pouze v ose I v opatření 1.3.2. Zahájení činnosti mladých 

zemědělců do 40-ti let formou zálohových plateb, jak ukazuje  tabulka 3. Záloha ve 

výši 500 000 Kč je vyplacena žadateli po podpisu Dohody (v tomto opatření se 

poskytuje dotace v maximální výši 40 000 €). V tomto opatření jsou možné 

zálohové platby ze strany poskytovatele dotace. 
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Tabulka 4: Přehled celkových vyplacených prostředků na PRV v roce 2008 

zdroj: Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2008 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Finanční prostředky 

vyplacené v roce 2008 
( v tis.Kč )

O
sa

 I

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 345 230

I.1.2. Investice do lesů 130 658

I.1.3.
Přidávání hodnoty zem. a potr. produktům 86 053

I.1.4. Pozemkové úpravy 2 188

I.3.1.
Další odborné vzdělávání a informační 
činnost

4 563

I.3.2.
Zahájení činnosti mladých zemědělců 212 195

I.3.4. Využívání poradenských služeb
611

  OSA I celkem 781 498

O
sa

 I
II

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy

34 301

III.1.2.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

18 785

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 7 423

III.2.1.
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení 
a služby

373 950

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova

15 786

III.3.1. Vzdělávání a informace 1 039

  OSA III celkem 451 284

O
sa

 I
V IV.1.1. Místní akční skupina 8 413

  OSA IV celkem 8 413

Program rozvoje venkova celkem 1 247 324

O
sa

 V

V.1.
Příprava, sledování, hodnocení, 
informavání a kontrola v rámci programu

6 129

  OSA V celkem 6 129
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Finanční prostředky vyplacené v roce 2008                    
( v tis.Kč )

781 498 451 284

8 413
6 129

OSA I. OSA III. OSA IV. OSA V.

 
                               Graf 2: Finanční prostředky vyplacené v roce 2008 

                               zdroj: Výroční zpráva PRV 2008 - uvedená data jsou zpracována z tabulky 4 

 

Z tabulky 4 vyplývá, že v roce 2008 bylo z  Programu rozvoje venkova ČR 

vyplaceno žadatelům jednotlivých opatření celkem 1 247 324 tis. Kč. Nejvíce 

finančních prostředků bylo v ose III. proplaceno na obnovu a rozvoj vesnic, 

občanské vybavení a služby  a v ose I. na modernizaci zemědělských podniků. 
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Tabulka 5: Přehled celkových vyplacených prostředků na PRV v roce 2009 

zdroj: Výroční zpráva Programu rozvoje venkova 2009 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Finanční prostředky 

vyplacené v roce 2009 
( v tis.Kč )

O
sa

 I

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1 215 902

I.1.2. Investice do lesů 262 113

I.1.3.
Přidávání hodnoty zem. a potr. produktům 321 994

I.1.4. Pozemkové úpravy 396 832

I.3.1.
Další odborné vzdělávání a informační 
činnost

29 027

I.3.2.
Zahájení činnosti mladých zemědělců 321 745

I.3.3.
Předčasné ukončení činnosti 25 023

I.3.4. Využívání poradenských služeb 34 724

  OSA I celkem 2 607 360

O
sa

 I
II

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy

476 146

III.1.2.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

193 546

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 72 650

III.2.1.
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení 
a služby

1 129 677

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova

87 263

III.3.1. Vzdělávání a informace 17 897

  OSA III celkem 1 977 179

25 169

O
sa

 I
V

IV.1.1. Místní akční skupina 87 454

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 54 007

  OSA IV celkem 141 461

Program rozvoje venkova celkem 4 751 169

O
sa

 V

V.1.
Příprava, sledování, hodnocení, 
informavání a kontrola v rámci programu

19 588

V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov 5581

  OSA V celkem
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Finanční prostředky vyplacené v roce 2009      
( v tis.Kč )

25 169 141 461

1 977 1792 607 360

OSA I. OSA III. OSA IV. OSA V.

 
                             Graf 3: Finanční prostředky vyplacené v roce 2009 

                             zdroj: Výroční zpráva PRV 2009 - uvedená data jsou zpracována z tabulky  5 

 

Z přehledu vyplacených finančních prostředků za rok 2009 znázorněném 

v tabulce 5 je patrný rostoucí zájem o možnosti čerpání prostředků ve všech 

opatřeních Programu rozvoje venkova ČR. Celkové čerpané finanční prostředky 

se zvýšily téměř čtyřnásobně ve srovnání s rokem 2008. Celkem bylo v roce 2009 

proplaceno ve všech osách 4 751 169 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo 

v rámci osy III. vyplaceno na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  

a v ose I. na modernizaci zemědělských podniků. 
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Tabulka 6: Přehled celkových vyplacených prostředků na PRV v roce 2010 

zdroj: SZIF 

  OSA V celkem 34 162

Program rozvoje venkova celkem 7 659 889

O
sa

 V

V.1.
Příprava, sledování, hodnocení, 
informavání a kontrola v rámci programu

28 323

V.2. Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov 5839

Realizace projektů spolupráce 13 232

  OSA IV celkem 710 394

  OSA III celkem 3 218 589

O
sa

 I
V

IV.1.1. Místní akční skupina 156 876

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 540 286

IV.2.1.

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova

217 546

III.3.1. Vzdělávání a informace 21 713

Podpora cestovního ruchu 246 454

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení 
a služby

1 758 444

  OSA I celkem 3 696 744

O
sa

 I
II

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské 
povahy

649 601

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 324 831

III.1.3.

I.3.3. Předčasné ukončení činnosti 50 026

I.3.4. Využívání poradenských služeb 28 018

I.3.1.
Další odborné vzdělávání a informační 
činnost

32 964

I.3.2. Záhájení činnosti mladých zemědělců 327 319

Přidávání hodnoty zem. a potr. produktům 476 103

I.1.4. Pozemkové úpravy 1 014 667

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Finanční prostředky 

vyplacené v roce 2010 
( v tis.Kč )

O
sa

 I

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1 430 586

I.1.2. Investice do lesů 337 061

I.1.3.
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Finanční prostředky vyplacené v roce 2010                 
( v tis.Kč )

34 162 710 394

3 218 589
3 696 744

OSA I. OSA III. OSA IV. OSA V.

 
                                     Graf 4: Finanční prostředky vyplacené v roce 2010 

                                     zdroj: SZIF- uvedená data jsou zpracována z tabulky  6 

Přehled vyplacených finančních prostředků za rok 2010 v tabulce 6 

vykazuje další nárůst čerpaných finančních prostředků. Celkem bylo v roce 2010 

proplaceno ve všech osách 7 659 889 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo 

v rámci osy III. vyplaceno na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  

a v ose I. na modernizaci zemědělských podniků. 

Celkové shrnutí proplacených finančních prostředků v rámci jednotlivých 

projektových opatření v období let 2007–2010 vidíme v tabulce 7. 

 

 

Tabulka 7: Přehled čerpání dotačních prostředků projektových opatření PRV 

zdroj: SZIF 

 

ROK

2007

2008

2009
2010

CELKEM

1 247

4 751
7 660

13 758

Finanční prostředky ( v mil.Kč )

100
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Graf 5: Přehled čerpání dotačních prostředků projektových opatření PRV 

zdroj: SZIF - uvedená data jsou zpracována z tabulky 7 

 

Objem čerpaných dotačních prostředků je závislý na možnostech 

jednotlivých žadatelů, jak rychle jsou schopni projekty realizovat (např. nákup 

strojů a technologií je realizován v kratším čase než stavební projekty). 

Na počátku programového období je objem čerpaných finančních prostředků nízký 

vzhledem ke skutečnosti, že se začíná s vyhlašováním kol jednotlivých opatření a 

žadatelé začínají s realizací projektů. Zvyšující se čerpání dotací je ovlivněno 

úspěšným ukončováním realizovaných projektů žadateli a podávanými žádostmi o 

proplacení těchto projektů. 

V příloze č. 1 jsem provedl analýzu úspěšnosti zaregistrovaných projektů 

za rok 2009 osy I a osy III. Procentuální vyjádření úspěšnosti projektů v rámci 

jednotlivých opatření vyplývá  z podílu zaregistrovaných a schválených projektů. 

Největší úspěšnost  zaregistrovaných projektů má v ose I - Modernizace 

zemědělských podniků a v ose  III - Diverzifikace činností nezemědělské povahy. 
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5 ZÁVĚR 

Program rozvoje venkova je zaměřen na pozitivní změnu tváře venkova 

ČR a jeho hospodářské struktury. Investice, které jsou dotacemi podporovány 

vedou k výraznému zlepšení životní úrovně, životních podmínek jeho obyvatel a 

ke zlepšení životního prostředí ve venkovských oblastech. Svým zaměřením je 

tento program velice rozmanitý a obsáhlý. Primárně podpora směřuje do oblasti 

zemědělství, zlepšení vzhledu obcí a zkvalitnění života obyvatel na venkově. Jeho 

základním cílem je rozvinout i ostatní druhy podnikání ve venkovských oblastech 

kromě zemědělství. Dotace jsou určeny pro firmy, ale i malé živnostníky, 

zabývající se nejrůznějšími obory, podnikatele v oblasti cestovního ruchu, 

provozovatele penzionů, zpracovatele zemědělské produkce a subjekty 

hospodařící v lesích. 

Základní podmínkou pro budoucí získání dotace je správná identifikace 

vhodného dotačního opatření a záměru. Bohužel dochází často k situaci, kdy se 

celá řada možných budoucích příjemců dotace o její získání ani nepokusí, 

zejména s ohledem na obavu z obtížnosti a složitosti přípravy a  celého procesu 

spojeného se získáním příslušné dotace. S volbou správného dotačního programu 

a navržením vhodného dotačního opatření včetně vypracování projektu se lze 

obrátit na poradenské a konzultační agentury.  Odborná agentura pomůže nejen s 

„napsáním“ projektu, ale s celou jeho realizací, s vypracováním žádosti o 

proplacení a všech jejich příloh. Získáním dotace ale samotný celý proces 

nekončí. Pro příjemce dotace je důležité orientovat se ve všech podmínkách 

čerpání příslušné dotace a tyto podmínky dodržet. Existuje totiž vždy riziko 

povinnosti vrátit již poskytnutou dotaci v případě nesplnění těchto podmínek 

v době vázanosti projektu na jeho účel. Dotační prostředky z Programu rozvoje 

venkova ČR nejsou nedostupné, ale jsou velmi náročné na administrativu, 

preciznost a předfinancování projektu ze strany žadatele nejprve z vlastních 

zdrojů, dotační prostředky jsou vypláceny až zpětně po ukončení realizace celého 

projektu. 

Smyslem této bakalářské práce je poskytnout základní informace o 

Programu rozvoje venkova ČR a ukázat možnosti, které tento program nabízí, 
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analyzovat čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých projektových 

opatřeních v letech 2007-2010 a na konkrétním příkladu Družstva Březovice 

ukázat možnost využití dotačních prostředků. 

Lze tedy říci, že  evropské fondy jsou bezesporu přínosné a 

nezastupitelné. Jsou zdrojem pro řadu kvalitních a veřejně prospěšných projektů, 

jejichž nastartování by bez evropských peněz bylo složité. Otázkou zůstává, zda 

náhlý příliv peněz do některých oblastí včetně podpory trhu v oblasti 

konkurenceschopnosti pomáhá, nebo naopak volný trh poskytováním dotací 

deformuje.  

Údaje použité v této bakalářské práci jsou v souladu se zákonem  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.          
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Příloha č. 1 

Analýza úspěšnosti zaregistrovaných projektů dvou hlavních os 

 

Tabulka č. 1: Souhrn administrace žádostí o dotace v roce 2009 Osa I 

zdroj: výroční zpráva o implementaci PRV ČR 2007-2013 za rok 2009 

zaregistrované 1 103 3 117,28 116,21
schválené 998 2 910,83 108,51

zaregistrované 697 930,12 34,69
schválené *338 *333,80 12,45

zaregistrované 267 1 048,55 39,08
schválené 238 865,12 32,26

zaregistrované 178 1 143,91 42,64
schválené *116 *778,31 29,04

zaregistrované 100 63,98 2,38
schválené 78 51,77 1,93

zaregistrované 693 756,95 28,22
schválené 390 427,24 15,92

zaregistrované 153 15,61 0,58
schválené 86 11,53 0,43

zaregistrované 1 312 40,56 1,51
schválené 1 214 36,78 1,37

zaregistrované 4 503 7 116,96 265,31
schválené 3 458 5 415,38 201,91

* Žádosti o dotace byly schváleny až v roce 2010

I.3.4. Využívání poradenských 
služeb 92,53

   CELKEM
66,71

I.3.2. Zahájení činnosti mladých 
zemědělců 56,27

I.3.3. Předčasné ukončení činnosti
56,21

I.1.4. Pozemkové úpravy
65,17

I.3.1. Další odborné vzdělávání
78,00

I.1.2. Investice do lesů
48,49

I.1.3. Přidávání hodnoty zem. a potr. 
produktům 89,49

Úspěšnost 
projektů (%)

I.1.1. Modernizace zemědělských 
podniků 90,48

OSA I Počet Hodnota     
( v mil.Kč 

Hodnota           
(v mil. EUR)

 

 
Tabulka č. 2: Souhrn administrace žádostí o dotace v roce 2009 Osa III 

zdroj: výroční zpráva o implementaci PRV ČR 2007-2013 za rok 2009 

zaregistrované 103 639,45 23,84
schválené 90 581,97 21,70

zaregistrované 460 709,82 26,46
schválené 391 625,34 12,53

zaregistrované 302 785,95 29,29
schválené 108 336,31 12,53

zaregistrované 1263 6 996,55 260,81
schválené *159 *984,68 36,74

zaregistrované 167 464,88 17,33
schválené *43 *176,72 6,59

zaregistrované 56 37,80 1,41
schválené *48 *31,57 1,17

zaregistrované 2351 9 634,45 359,16
schválené 839 2 736,59 91,26

   CELKEM

* Žádosti o dotace byly schváleny až v roce 2010

Hodnota           
(v mil. EUR)

Úspěšnost 
projektů (%)

87,37

85,00

35,75

12,58

25,75

69,35

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

85,71
III.3.1. Vzdělávání a informace

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví

OSA III Počet Hodnota     
( v mil.Kč )

III.1.2. Podpora zakládání podniků

III.1.1. Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic

 


