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Motto: 

„Řada úspěšných věcí začala malou myšlenkou…“

Vážení čtenáři,

Celostátní síť pro venkov v roce 2018 oslavila 10 let od svého vzniku 
na území České republiky. Její fungování v sobě nese pracovní úsilí řady 
odborných pracovníků a příznivců rozvoje českého venkova. Přitom na 
začátku stála jediná věta v nařízení Rady (ES), že „Každý členský stát zřídí 
celostátní síť pro venkov, která seskupuje organizace a správní orgány podílející 
se na rozvoji venkova.“  Během uplynulých 10 let se tato věta v našem českém 
prostředí přeměnila v organizaci, která pokrývá celé území státu a zahrnuje 
stovky partnerů z veřejné správy a samosprávy, neziskových organizací, 
zemědělských podnikatelů a dalších aktérů rozvoje venkova.

Díky pracovníkům Celostátní sítě pro venkov se na národní i regionální 
úrovni uskutečnily akce, na kterých si mohli zájemci o rozvoj života ve 
venkovských oblastech vyměnit informace a zkušenosti. Prostřednictvím 
tohoto komunikačního nástroje proudí ale také aktuální zprávy k žadatelům 
z Programu rozvoje venkova. Naopak pracovníci centrálních orgánů 
a organizací získávají na různých akcích zpětnou vazbu, která jim pomáhá 
při správném nastavování nejen optimálních pravidel dotační politiky. 

V současné době vrcholí příprava nové Společné zemědělské politiky po roce 
2020. Ještě nejsou do detailu propracovány všechny kapitoly strategického 
plánu, ale již nyní můžeme říct, že Celostátní síť pro venkov bude fungovat 
i nadále a vedle stávajících aktivit bude plnit i řadu nových zadání a úkolů.

Věřím, že se všem odborným pracovníkům bude dařit plnit všechna zadání 
budoucího programu tak, aby pojem „Celostátní síť pro venkov“ byl pro 
obyvatele venkovských regionů synonymem kvalitního zdroje informací, tipů 
a rad, jak zajistit úspěšný rozvoj svého území.

Miroslav Toman

ministr zemědělství
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2008 – 2018 Deset let fungování Celostátní sítě 
pro venkov v České republice

Rok 2008

Pro zahájení činnosti aktivit Celostátní sítě pro venkov byly důležité dva základní dokumenty 
(citace z části vybraných pasáží):

1) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Článek 68 - Celostátní síť pro venkov

Každý členský stát zřídí celostátní síť pro venkov, která seskupuje organizace a správní 
orgány podílející se na rozvoji venkova.

2) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1974/2006 dne 15. prosince 2006 kterým se stanoví podrobná 
pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Pododdíl 5  - Technická pomoc, článek 41, bod 4. 

Celostátní sítě pro venkov budou vytvořeny nejpozději do 31. prosince 2008.

Na základě výše uvedených bodů proběhlo 11. listopadu 2008 v rámci 4. zasedání Monitorovacího 
výboru EAFRD ustanovující zasedání Celostátní sítě pro venkov České republiky (Síť). V průběhu 
jednání byly představeny základní myšlenky a cíle Sítě, kdy mezi nejdůležitější aktivity Sítě patří 
zajištění vzájemného přenosu informací mezi centrální úrovní a regionálními oblastmi. Účastníci 
jednání byli seznámeni s organizační strukturou Sítě na našem území (zřizovatelem Sítě bylo 
ustanoveno Ministerstvo zemědělství), byl představen způsob financování aktivit a byly projednány 
základní dokumenty nezbytné k zahájení vlastní činnosti Sítě.

Po tomto základním kroku na úrovni centrální organizace byly zahájeny kroky k ustanovení 
pracovišť ve všech regionech České republiky. Síť byla rozdělena do krajských a regionálních sítí, 
jejichž kontaktními body byly ustanoveny agentury pro zemědělství a venkov. Prostřednictvím 
těchto pracovišť byla realizována rozsáhlá informační kampaň, v rámci které byly myšlenky 
a cíle Sítě představeny všem významným aktérům rozvoje venkova. 

K jednomu z prvních regionálních setkání 
došlo v Olomouckém kraji, kde se budoucí 
partneři Sítě sešli v březnu 2009 v Náměšti 
na Hané.  Na fotografii prezentuje základní 
informace o Síti tehdejší ředitel Krajské 
agentury pro zemědělství a venkov 
olomouckého kraje (a velký propagátor 
myšlenek Sítě) Ing. Karel Stojan.   
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Rok 2009

Jedním ze zásadních úkolů, které musela Síť na samém začátku svého fungování zajistit, byla dobrá 
a srozumitelná prezentace myšlenek a cílů Sítě směrem k odborné a laické veřejnosti. Jedním 
z úspěšných prostředků, jak dosáhnout optimálního naplnění tohoto úkolu, byla prezentace aktivit 
Sítě a jejich partnerů na významných odborných výstavách a veletrzích.

Již v roce 2009 byla na výstavě Země živitelka zajištěna prezentace Sítě a jejích významných 
partnerů v pavilonu R1, který byl pro dobu konání přejmenován na „Pavilon venkova“. Tradice 
účasti na této prestižní výstavě, která byla zahájena v roce 2009, trvá až do současné doby
a Celostátní sít pro venkov a její partneři se zařadili mezi stabilní vystavovatele. 

Na území naší republiky probíhá každoročně 
celá řada odborně zaměřených výstav 
a veletrhů na národní úrovni i významných 
především zpohledu regionálních partnerů. Mezi 
ty nejznámější patří komplex veletrhů, který 
je pořádán na brněnském výstavišti pod 
názvem Techagro, Silva regina, Animal 
vetex. Jednou za dva roky se návštěvníkům 
představují novinky z oblasti zemědělství, 
lesnictví a chovatelství. I na tomto veletrhu se 
v posledních několika ročnících Síť úspěšně 
prezentovala a byla navázána řada zajímavých 
kontaktů.

Další významná možnost prezentace 
aktivit Sítě a jejích partnerů v České 
republice je u našich slovenských 
„sousedů“ v rámci agrárního veletrhu 
Agrokomplex, který je pravidelně pořádán 
ve slovenské Nitře. Zde získané kontakty 
umožnily vznik a realizaci mnoha mezinárodních 
projektů spolupráce, zejména v oblasti metody 
LEADER.
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Rok 2010

V rámci Programu rozvoje venkova byly v průběhu let čerpány finanční prostředky na řadu 
zajímavých projektů. Informace o nich byly zpracovány do řady informačních brožur a letáků 
V roce 2010 byla k publikaci „Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova“ zpracována anglická 
mutace této brožury. Zároveň bylo zhotoveno i DVD s českou i anglickou verzí spotů.

Zájem veřejnosti o výsledky aktivit Sítě 
a o realizovaných projektech Programu rozvoje 
venkova byl podpořen i dalšími netradičními 
aktivitami. Jednou z nich byla fotosoutěž 
organizovaná v roce 2014, v rámci které byla 
i kategorie zaměřená na fotografování projektů 
rozvoje venkova. Oceněné fotografie byly 
vystaveny v Pavilonu venkova na Zemi živitelce 
v roce 2014.

Další netradiční formou propagace 
projektů Programu rozvoje venkova byla brožura „Procházka po českém 
venkově“, jejíž formát byl tvořen jednotlivými listy A6, které byly spojeny nýtem, 
a které při rozevření vytvořily „vějíř“. Na stánkách bylo představeno (textem 
a fotografií) 12 žadatelů a jejich realizovaných projektů. Tato brožura byla doplněna internetovou 
prezentací se soutěží pro veřejnost, kdy jednou z výher byl i víkendový pobyt na farmě zaměřené 
na agroturistiku. 
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Rok 2011

Mezi nejvýznamnější komunikační prostředky, 
které pomáhaly (a nadále pomáhají) v šíření 
informací o dobré praxi a aktivitách partnerů 
Sítě, patří tištěná periodika. V roce 2011 byl 
připraven projekt, v rámci kterého bylo 
po dobu 3 let vydáváno odborné 
periodikum VENKOV tematicky zacílené 
pouze na dění v Programu rozvoje venkova 
a aktivity Sítě. 

Jednotlivá čísla jsou k dispozici na webu MZe: 
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/periodikum-venkov/ 

Řada dalších inzertních sdělení a redakčních článků byla v průběhu uplynulých let prezentována 
v celostátně vydávaných periodikách a dalších tiskovinách. 

Texty k problematice Programu rozvoje venkova mohli čtenáři nalézt v časopisech Potravinářský 
obzor, AGRO báze, Myslivost, Doma v regionech, Oko NOKu (bulletin Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR), Pekař cukrář a dalších tematicky zaměřených informačních materiálech.
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Rok 2012

V říjnu 2012 proběhla v Nových Hradech 
Konference VENKOV 2012. I tento 
druh pravidelných setkávání partnerů (jak 
se v průběhu dalších let ukázalo velmi 
oblíbených) byl „nastartován“ krátce po 
zahájení činnosti Sítě, a to již v roce 2009 
konferencí v Holešově. 

Jednotlivé ročníky se zaměřují na témata, 
která jsou v té či oné době akcentována, 
a o kterých mohou účastníci konference 
diskutovat s pozvanými odborníky v rámci 
hlavního plenárního zasedání i v průběhu 
workshopů. Mottem konference v roce 2012 
bylo „Cílem rozvoje komunitního života 
na venkově jsou spokojení obyvatelé“ 
a v průběhu tří dnů se diskutovalo o hlavních 
úkolech venkova v připravovaném období 
2014–2020. 

Nedílnou součástí konferencí Venkov jsou 
i exkurze za příklady dobré praxe projektů 
realizovaných z Programu rozvoje venkova. 
Vzhledem k tomu, že konference probíhají 
v různých koutech naší republiky, mají 
účastníci možnost seznámit se a diskutovat 
s žadateli z rozličných typů venkovských 
regionů.  Výstupy z jednotlivých ročníků 
konferencí jsou k dispozici na webu MZe 
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/
narodni-uroven-csv/ (materiály k akcím 
konaným před rokem 2015 jsou v Archivu na 
téže stránce).  
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Rok 2013

Jedním z významných článků institucionální struktury Sítě, nejenom na naší národní ale i na 
evropské úrovni, byly (a jsou) Tematické pracovní skupiny (TPS). Ty jsou zřizovány dočasně 
a jejich činnost přispívá k řešení aktuálních potřeb a požadavků Řídicího orgánů PRV, žadatelů 
o dotace či partnerů Sítě. V rámci činnosti TPS je umožněna diskuse partnerů a odborníků 
k tématům zaměřeným na rozvoj venkova a zemědělství a získané výstupy činnosti přispívají 
k nastartování řešení problémů v konkrétních oblastech.

V programovém období 2007–2013 pracovaly tyto TPS: 

• Publicita výstupů PRV
• Pracovní skupina Leader 
• Komplexní pozemkové úpravy
• Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech ČR
• Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ochrana proti povodním
• Pracovní skupina Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova 

s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

V programovém období 2014–2020 jsou aktuálně činné tyto TPS:

• Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce
• Sociální zemědělství – návrh systémů opatření pro podmínky ČR

V listopadu 2013 proběhlo na Moravě ve Křtinách 
dvoudenní setkání TPS „Možnosti zachování 
plnohodnotného života v aridních oblastech 
ČR“, která sdružovala odborníky zabývající se 
ochranou půdy a krajiny před negativními dopady 
klimatických změn (především sucha). Zde byly 
mimo jiné diskutovány výstupy studie „Studie 
projevů sucha ve vazbě na degradaci půd 
v extrémním roce 2013“,  která byla řešena 
v rámci projektu Sítě. 

Velmi aktivní byla TPS pracující pod názvem 
„Pracovní skupina Vliv činnosti člověka na krajinu 
českého venkova s důrazem na vodní režim 
a zadržování vody v krajině“. Ta umožňovala 
diskusi především odborníkům se zájemci 
o zachování vody v krajině. Mimo jiné zpracovala 
v roce 2013 i manuál, který je v elektronické 
verzi také k dispozici na webu MZe.  

V současném programovém období má zajímavé 
výstupy TPS „Ovocné stromy v krajině s vazbou 
na krátké dodavatelské řetězce“, v rámci které 
již byly pořádány různá setkání a semináře 
a v současné době se připravují informační 
videa, která budou k dispozici veřejnosti na 
youtoube.

      
   

M A N U Á L  S E S T A V E N Ý  Z  A N A L Ý Z Y  Z A B Ý V A J Í C Í  
S E  O P A T Ř E N Í M I  K  Z A C H O V Á N Í  V O D N Í H O  

R E Ž I M U  V E  S L E D O V A N É M  Ú Z E M Í  
ME TOD IC KÝ P O STU P  P R O  KOMP LEX NÍ Ř EŠ EN Í ER O ZN ÍC H P R O CE SŮ  V  KR A JI NĚ  

 
Autoři: Ing. Darina Heřmanovská, Ph.D., Ing. Petra Kulířová, Ing. Jan Vopravil, Ph.D.    

2013 
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Rok 2014

Rok 2014 patřil mezi roky, který kladl na pracovníky Sítě na národní i regionální úrovni zvýšené 
pracovní nároky. Jedno programové období bylo střídáno druhým a to byla doba, kdy docházelo 
nejenom k nastavování nových podmínek čerpání dotačních prostředků, ale i k uzavírání 
a hodnocení období právě končícího. V rámci PRV 2007–2013 byla realizována celá řada zajímavých 
projektů a bylo důležité informace o těch nejzajímavějších (inspirativních pro nové programové 
období) zprostředkovat budoucím potenciálním zájemců o dotace. Mezi nejlépe hodnocené 
způsoby přenosu informací patřily a stále patří odborné exkurze za příklady dobré praxe.  
V roce 2014 (a nejenom v něm) probíhaly exkurze jako na území České republiky, tak byly 
připraveny výjezdy za příklady dobré praxe do zahraničí. O nejzajímavějších výstupech z exkurzí 
byly informace předávány i formou článků v periodiku VENKOV, případně v jiných časopisech. 

Příklady realizovaných aktivit: 

Exkurze v ČR - Ústecký kraj - odborná exkurze „Za úspěšnými projekty z PRV 2007–2013 
- příklady dobré praxe pro inspiraci“ (podzim 2014)

Mezinárodní exkurze: Odborná exkurze – Rakousko (Tyrolsko) – byla připravena 
ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov Olomouckého kraje v říjnu 2014. 
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Rok 2015

Na základě změny organizační struktury Ministerstva zemědělství došlo v průběhu roku 2014 
k dokončení transformace Agentur pro zemědělství a venkov, které do té doby zastávaly kontaktní 
regionální kontaktní body Sítě. Naplňováním agendy Sítě byli od roku 2015 pověřeni odborní 
pracovníci regionálních pracovišť Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na 
úrovni NUTS 2.

V průběhu roku 2015 proběhla řada pracovních jednání, schůzek a dalších aktivit, v rámci kterých 
byly zajištěny všechny potřebné úkony k přesunu všech nezbytných dokumentů, podkladů, 
materiálů, lidských zdrojů v tak rozsáhlé agendě jakou agenda Sítě je. Zároveň bylo třeba nastavit 
nová pravidla pro fungování Sítě. To vše bylo spojeno i se zahájením nového programovacího 
období a přípravou a schvalováním Akčního plánu Sítě 2014–2020. Současně s tím bylo třeba 
zabezpečit informační kampaň směrem ke všem partnerům v regionech, aby všechny dotčené 
osoby/subjekty dobře připravenou změnu pochopily a nebyl výrazně narušen připravený program 
regionálních aktivit Sítě pro daný rok. 

Od roku 2015 funguje organizační struktura Sítě v tomto formátu (schématické vyjádření): 

Detailnější objasnění některých pozic:

Regionální sítě jsou zřízeny na úrovni regionů soudržnosti NUTS 2 s dalším interním členěním 
na kraje (úroveň NUTS 3) a jejich aktivity zajišťují na úrovni sekretariátu pracovníci regionálních 
odborů SZIF.

Koordinační skupina MZe (koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor Sítě (složený 
ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních organizací) zastávají poradní funkci. Tyto orgány 
na svých každoročních zasedáních projednávají roční prováděcí plány Sítě, a jejich členové jsou 
informováni o výsledcích dosud realizovaných aktivit. 

Tematické pracovní skupiny pracují na regionální i centrální úrovni.

–
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Rok 2016

V Programu rozvoje 2014–2020 došlo ke změně vyhlašování jednotlivých kol příjmu 
žádostí oproti Programu rozvoje venkova 2007–2013. Je nastaveno pravidelné vyhlašování 
jednotlivých operací  2x ročně v rámci jarního a podzimního kola (v předchozím programovém 
období to bylo 3x ročně). Až na drobné výjimky mají konkrétní operace ustálený „svůj termín“ 
vyhlášení a potenciální žadatelé si tak dokáží lépe načasovat přípravu svých konkrétních projektů 
do konkrétních operací.  Tato jistá „pravidelnost“ ve vyhlašování termínů příjmu žádostí pro určité 
operace umožňuje na národní i regionální úrovni Sítě obsahově lépe a s dostatečným časovým 
předstihem připravit konkrétní informační kampaně pro odpovídající skupiny potenciálních 
žadatelů.  

Akce s tímto zaměřením jsou mezi partnery Sítě a potenciálními žadateli velice populární a vždy 
jsou hojně navštěvovány.
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Rok 2017

Mezi významné zdroje informací pro žadatele 
o dotace a partnery Sítě patří (vedle různým 
seminářů a workshopů) odborné brožury, letáky, 
publikace, tiskoviny a další materiály a to 
v tištěné i elektronické formě. 

Za dobu desetiletého fungování Sítě vyšly na národní 
i regionální úrovni řádově desítky materiálů a jejich 
zaměření bylo opravdu různorodé. Byly představeny 
zajímavé realizované projekty PRV a aktivity partnerů 
Sítě nejenom z oblasti zemědělské prvovýroby, ale 
i z oblasti zpracování potravin, lesnictví, diverzifikace, 
pozemkových úprav, místních akčních skupin atd.

Tiskem vydané materiály jsou ve většině případů již 
rozebrány, ale v elektronické verzi je možno je nalézt na 
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-
dokumenty (nebo straší díla v „záložce“ Archiv)

Další významnou aktivitou, na které se organizačně podílí pracovníci Sekretariátu Sítě, je 
organizace soutěže Vesnice roku, v rámci které je od roku 2007 udělováno ocenění Oranžová 
stuha za spolupráci obce se zemědělskými subjekty (případně se může jednat i o úspěšnou 
spolupráci s lesnickými subjekty či místními dobrovolnými organizace myslivců, rybářů, včelařů). 
Aktuální informace a výsledky jednotlivých soutěžních ročníků je také možno nalézt na webu 
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/oceneni-a-souteze/oceneni-oranzova-stuha-vesnice-roku/ 
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Rok 2018

V roce 2018 byla pracovníky sekretariátu Evropské síť pro rozvoj venkova (ENRD) vybrána Praha 
jako místo pro 11. mezinárodní setkání zástupců Sítí ostatních evropských zemí. Na těchto 
akcích si účastníci vyměňují zkušenosti a nejlepší myšlenky ze svých zemí, které pomáhají rozvoji 
evropských venkovských oblastí. 

Vlastnímu setkání předcházela odborná exkurze, kterou připravili pracovníci české Sítě, jako 
zástupci hostitelská země. Byla zaměřena na představení úspěšně zrealizovaných projektů PRV 
v naší republice a zároveň poskytla prostor pro diskusi mezi navštívenými žadateli a zahraničními 
účastníky. Exkurze se zúčastnili zástupci zhruba 15 evropských států, navazujícího setkání pak 
celkem 70 účastníků z 23 členských zemí Evropské unie a pracovníci Evropské komise.

V rámci mezinárodní spolupráce byly v minulosti finančně podpořeny aktivity zástupců České 
republiky na různých mezinárodních akcích a setkáních. Jednalo se například o zajištění české 
účasti na Evropském venkovském parlamentu nebo byly realizovány exkurze zástupců českých 
místních akčních skupin do zahraničí, v rámci kterých byly navazovány nové kontakty pro přípravu 
projektů mezinárodní spolupráce a sdíleny zkušenosti s dobrou praxí s čerpáním dotačních 
prostředků pro rozvoj venkovských oblastí. 

Z prostředků Sítě byl také zajištěn překlad a tisk některých inspirativních zahraničních 
brožur a publikací – byla to například brožura s názvem „ENRD – Propojení evropského venkova“, 
která nabízí více informací o aktivitách ENRD, nebo brožura „Operační skupiny – proměňte svou 
myšlenku v inovaci“, které přispěla k lepšímu pochopení problematiky Evropského inovačního 
partnerství v oblasti zemědělství. 
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V průběhu uplynulého desetiletí byly na území České republiky realizovány 
desetitisíce projektů, které byly podpořeny z Programu rozvoje venkova 
2007–2013 i z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Jedním z významných 
úkolů Sítě bylo, je a v budoucnu jistě bude šířit informace o zajímavých 
realizovaných projektech a o úspěšných žadatelích z tohoto programu. 
Na následujících stránkách představíme projekty, které mohou být 
v dané operaci inspirací pro nové potenciální žadatele. 

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Žadatel: Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. 

Název projektu: Modernizace živočišné výroby 

Číslo projektu: 15/001/0411h/120/001095 

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Kladno; 2017 

Celková výše podpory: 21.318.193,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V rámci projektu bylo realizováno: 

1) nová stáj o kapacitě 238 ustájovacích míst (UM) pro dojnice (kejdové ustájení), 

2) záchytná jímka u nové stáje o užitném objemu 100 m3 včetně technologie čerpání a míchání, 
hlavní skladovací jímka na kejdu o užitném objemu 10 000 m3 včetně technologie čerpání 
a míchání, 

3) nové hnojiště pro skladování slamnatého hnoje o ploše 1 080 m2 se zpevněnou manipulační 
plochou a jímkou 100 m3, 

4) modernizace stáje o kapacitě 242 UM pro dojnice, z toho kejdové ustájení 240 UM a hluboká 
podestýlka 60 UM,  

5) modernizace stáje o kapacitě 248 UM pro dojnice, kejdové ustájení.
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Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Žadatel: EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Název projektu: Modernizace linky na výrobu tyčinek 
s ovocnou složkou 

Číslo projektu: 15/001/0421b/120/000622

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Kladno; 2018

Celková výše podpory: 1.907.092,00 Kč

Charakteristika projektu:

Po realizaci projektu je žadatel schopen vyrábět tyčinky 
(z ovoce a suchých plodů) i oblého tvaru, protože do té 
doby všechny jeho vyráběné tyčinky byly ploché. Tím splnil 
požadavky zákazníků na tento tvar výrobku. Dále je schopen 
vyrábět tyčinky potahované různými druhy ovocných past 
(zvyšuje se podíl ovoce ve výrobku). Zakoupením nového 
zařízení na pokládání hmoty zároveň zprovoznil druhou 
plnohodnotnou výrobní linku.  V průběhu realizace projektu 
došlo také k modernizaci prodejních prostor v areálu 
společnosti, kde se prodávají vlastní výrobky. Nákupem 
snímače čárových kódů získal žadatel možnost okamžitě 
zadávat do svého informačního systému údaje o surovinách 
použitých na výrobu potravinářských výrobků, a též se 
zlepšila zpětná dohledatelnost jednotlivých použitých 
surovin. Tento projekt navštívili zástupci zahraničních Sítí 
v rámci exkurze připravené pro 11. mezinárodní setkání 
Sítí v červnu 2018 v Praze. 



17

Operace 4.3.1 Pozemkové úpravy

Žadatel: Státní pozemkový úřad - pracoviště 
Ústí nad Orlicí

Název projektu: Protipovodňová a protierozní opatření 
v obci Voděrady

Číslo projektu: 12/017/1140d/453/003878

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Ústí nad Orlicí; 2015

Celková výše podpory: 6.760.314,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V katastrálním území (k.ú.) Voděrady u Českých Heřmanic 
a v k.ú. Džbánov u Litomyšle byly provedeny pozemkové 
úpravy, přičemž hlavním důvodem pro jejich zahájení bylo 
vyřešení protipovodňové ochrany obce, která i přesto, že 
neleží na žádném vodním toku, byla zaplavována přívalovou 
vodou a bahnem z okolních polí. Byla realizována řada 
opatření - suché poldry, průlehy, zatravňovací pásy a cesty 
s příkopem. V údolnici pak byl vybudován biokoridor, 
jako podpůrný prostředek ke zpomalení či zadržení 
vody.  Realizací celého komplexu opatření byly připraveny 
podmínky i pro zmírnění eroze půdy. Důvodem realizace 
pozemkové úpravy bylo v neposlední řadě také vyřešení 
přístupu na pozemky po kvalitních, odvodněných cestách 
se zpevněným povrchem, které zároveň přispívají 
k protierozní a protipovodňové ochraně. Realizovaný 
biokoridor přispěl ke zvýšení ekologické stability krajiny 
a zmírnění eroze.  
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Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Žadatel: JAN PARISH

Název projektu: Lesní cesta Přední kopec

Číslo projektu: 15/001/0432a/452/000578

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Rychnov nad Kněžnou; 2016 

Celková výše podpory: 2.564.000,00 Kč

Charakteristika projektu:

Původní cesta s občasným zpevněním (bez odvodnění) 
neumožňovala svými parametry celoroční odvoz dřevní 
hmoty. V rámci projektu byla zrekonstruovaná odvozní lesní 
cesta kategorie 2L o celkové délce 3100 m, na které bylo 
provedeno rozšíření koruny vozovky, zpevnění štěrkodrtí 
včetně krajnic. Dále bylo provedeno doplnění příčného 
a podélného odvodnění, opevnění čel propustků o průměru 
60 cm, byly pořízeny vsakovací jámy u propustků, které 
neústí do vodotečí, zřízeny a opevněny svodnice, zřízeny 
nové a vyčištěny stávající příkopy. Byly realizovány i úpravy 
a zpevnění skládek dřevní hmoty.

Projekt přispěl ke snížení vlivu erozní činnosti, která 
vzniká po možném přibližování dřevní hmoty v polozávěsu 
(zkrácení přibližovacích vzdáleností). Úprava a doplnění 
staveb mají pozitivní vliv na vodní režim a přispívají 
k zajištění protierozní funkce (prostřednictvím opevnění 
svodnic a propustků, realizací vsakovací jímky). 
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Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Žadatel: Jindra Šancová

Název projektu: Kozí farma Merboltice - výstavba faremní 
sýrárny

Číslo projektu: 08/003/13200/342/001111

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Děčín; 2009

Celková výše podpory: 953.691,00 Kč

Charakteristika projektu:

V rámci projektu proběhly stavební 
úpravy části stávající stodoly (chráněná 
kulturní památka), která byla upravena 
na sýrárnu o rozloze 62 m2. V prostoru 
byla provedena izolace, postaveny příčky, 
byly provedeny rozvody elektřiny, vody 
a kanalizace, obklady a byla přistavena 
dřevěná pavlač pro transport konví 
mléka. Dispozice sýrárny vychází 
z požadavků technologa (resp. příslušné 
legislativy), přes zádveří a civilní šatnu 
se vchází do čisté šatny (zde je sprcha 
a WC) a dále do výrobny. Ve výrobně 
je paster a v oddělené mléčnici chladící 
zařízení na mléko. Ve výrobně se sýry i solí, balení probíhá v další místnosti a poslední prostor 
slouží pro expedici. Výrobní kapacita umožňuje zpracování 150 l mléka (cca 15 kg sýra) za směnu. 
Všechny místnosti jsou vytápěny, odvětrávány a osvětleny podle stanovených norem.  
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Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Žadatel: AGRO VYSOČINA BYSTRÉ, akciová 
společnost

Název projektu: Technologická modernizace pekárny

Číslo projektu: 16/002/0641a/453/001110

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Svitavy; 2017

Celková výše podpory: 665.000,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V rámci projektu žadatel investovat do obnovy/ modernizace 
stávajícího zastaralého technického vybavení ve svém 
nezemědělském provozu pekárny. Pekárna (v 100% vlastnictví 
žadatele) doplňuje zemědělskou činnost a stabilizuje chod firmy. 
Byly nakoupeny 3 stroje, které slouží k přípravě syrového těsta, 
jeho zpracování a úpravě již hotových výrobků.  Konkrétně se 
jednalo o pořízení spirálového hnětače těsta, kráječky chleba 
(možno použití i na jiný podobný sortiment) a rozvalovacího 
stroje na syrové těsto. Pořízení těchto moderních strojů 
přispělo ke snížení provozních nákladů, umožnilo výrobu 
kvalitnějších výrobků a zajistilo větší spolehlivost v provozu.
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Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky

Žadatel: LIBOR VAŘEJKA

Název projektu: Agropenzion Meziboří

Číslo projektu: 12/017/3130b/563/001587

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Žďár nad Sázavou; 2015

Celková výše podpory: 4.788.474,00 Kč

Charakteristika projektu: 

Žadatel v rámci projektu zmodernizoval a přestavěl 
budovy původní usedlosti, kde žili jeho předkové již 
před 360 lety. Budovy původní usedlosti byly již staré 
(nejmladší část byla z roku 1926) a jejich technický stav 
byl nevyhovující. Obytná část usedlosti byla cca 10 let 
neobydlena.

V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy 
a rekonstrukce původního rodinného domu (včetně 
hospodářské části) za účelem změny ve způsobu využívání 
- vybudování agropenzionu. V části původního objektu byl 
vybudován provoz restaurace s kapacitou cca 12-14 osob, 
cukrárna, sociální zázemí a varna pro cca 50 jídel za den. 
Původní sklep pod objektem je využíván nyní jako sklad. 
Další část objektu byla zrekonstruována jako technické 
zázemí pro hosty agropenzionu, půjčovna kol, kryté 
posezení pro hosty a sklady.  V 2. NP byla vybudována 
ubytovací část se 3 ubytovacími jednotkami (pokoje se 
sociálním zařízením), kuchyňkou a provozními místnostmi (sklady prádla, úklidový sklad, sklad 
nábytku). Venkovní prostory jsou upraveny zpevněnými plochami a zahradními úpravami, součástí 
areálu je i hřiště na petanque. 
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Operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Tato operace jako taková byla je od 6. kola příjmu žádostí v PRV 2014–2020 zrušena. Nicméně záměr 
na podporu výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv byl zachován a byl přesunut 
do operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností jako samostatný záměr c).

Žadatel: Dubická zemědělská a.s.

Název projektu: Výstavba linky na výrobu peletek EKOVER

Číslo projektu: 10/009/3110d/671/000617

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Šumperk; 2012

Celková výše podpory: 3.431.286,00 Kč

Charakteristika projektu: 

Žadatel v rámci projektu realizoval stavební úpravy zemědělské haly (původně sklad ovoce) 
pro potřeby peletovací linky (opravil podlahy pod linkou vybetonováním, vystavěl nový velín), 
a pořídil rozdružovací a řezací stůl, granulátor, homogenizační zásobník, chladič hotových peletek, 
podjezdové zásobníky pelet vč. dopravních cest, ostatní součásti (dopravníky, rozvaděč, atd.), 
zajistil odprašnění linky, přizpůsobil elektroinstalaci.

Realizovaný projekt přispěl k: 

• zvýšení ekonomické aktivity žadatele mimo zemědělskou prvovýrobu
• zvýšení (resp. udržení) zaměstnanosti
• efektivnímu využití zbytků rostlinné výroby pro výrobu biopaliv
• plnění závazků vůči EU o zvýšení procenta využití obnovitelných zdrojů energie. 
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Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Žadatel: Statutární město Pardubice

Název projektu: Studánecký les - lesní stezky - I. etapa

Číslo projektu: 16/002/08520/453/000191

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Pardubice; 2017

Celková výše podpory: 1.618.105,00 Kč

Charakteristika projektu: 

Studánecký les leží v blízkosti hustě obydlené 
části města a má dobrou návaznost na další 
souvislé lesní a krajinné celky. Účelem I. etapy 
projektu (mělo by být celkem 5 etap) bylo 
upravit stávající stezky pro turisty do stavu, 
který umožní každodenní intenzivní využívání. 

Byly vybudovány stezky typu H1, H4, C2, okolo 
kterých byl rozmístěn mobiliář – 3 ks dřevěných 
stolů a 6 kusů laviček. Dále zde byly připraveny 
pro návštěvníky stojany na kola (v počtu 4 kusů 
u každé lavičky) a odpadkové koše. Na stezce 
byl postaven propustek. 

Aktivity v rámci projektu přispěly k posílení rekreační funkce lesa, usměrnění návštěvnosti území, 
zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí.
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Operace 8.4.1 Podpora lesních porostů po kalamitách

Žadatel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Název projektu: Obnova lesa po orkánu Kyrill ve Vojenském 
újezdu Boletice

Číslo projektu: 08/003/2241a/231/000043

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Český Krumlov; 2010 

Celková výše podpory: 43.633.351,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V noci z 18. na 19. ledna 2007 se nad Českou republikou 
přehnal orkán Kyrill, který zanechal na Šumavě v oblasti 
vojenského újezdu Boletice (území divize žadatele 
– Horní Planá) velké škody na lesních porostech. Nejvíce 
byl postižen lesnický úsek Knížecí stolec, kde padlo za 
oběť silnému větru 160 tisíc m3 dřeva. Cílem projektu 
bylo zalesnění kalamitních ploch na tomto úseku.

Operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Žadatel: Kinský dal Borgo, a.s.

Název projektu: Kinský dal Borgo - ochrana MZD oplocením 
2016 

Číslo projektu: 16/002/08510/420/000066

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Nymburk, Pardubice, 
Hradec Králové; 2017

Celková výše podpory: 311.600,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V rámci projektu byla realizována hromadná ochrana 
melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby 
výsadby do stádia zajištění - byly instalovány dřevěné nebo 
drátěné oplocenky o výšce minimálně 1,6 m. Meliorační 
a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních 
půd, podílí se na zlepšování vodního režimu lesních půd, 
pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu, zvyšují tak 
odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost 
porostů ke kalamitám způsobeným škůdci. 
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Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Žadatel: Kinský dal Borgo, a.s. 

Název projektu: Lesnická technika Kinský dal Borgo - UKT, 
drtič a půdní fréza 

Číslo projektu: 15/001/0861a/452/000108

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Hradec Králové; 2017

Celková výše podpory: 1.567.750,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V rámci projektu byl pořízen jeden nový univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou 
– technologie pro přibližování dříví, dále lesní fréza - drtič klestu pro zpracování potěžebních 
zbytků s ponecháním biomasy na ploše a dvoutalířová půdní fréza pro mechanickou přípravu půdy 
před obnovou lesa.

Pořízení této lesní techniky přispělo k: 

1) úsporám finančních prostředků - nemusí se na provádění prací na vlastním majetku najímat 
cizí subjekty; 

2) snížení nákladů na provoz a údržbu starších strojů; 

3) nezávislosti a možnosti časového rozložení prací na období celého roku;  

4) operativnímu zvládání nahodilých těžeb při nasazení vlastní techniky; 

5) zaměstnanosti, efektivnosti a bezpečnosti práce při výkonu vlastní činnosti; 

6) zvýšení ochrany lesa, jako vlastního majetku (ochrana proti nepříznivým vlivům a škůdcům, 
omezení škod na porostech i na lesních cestách v důsledku výkonů činností při hospodaření 
v lesích). 

Pořízené technologie jsou šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, 
vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu). 
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Operace 8.6.2 Technika vybavení dřevozpracujících provozoven

Žadatel: Ing. Karel Kloud

Název projektu: Pořízení technického vybavení provozovny

Číslo projektu: 08/005/1122a/120/003838

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Příbram; 2010

Celková výše podpory: 637.000,00 Kč

Charakteristika projektu:

Žadatel hospodaří na lesním majetku, zabývá 
se pěstební činností, těžbou dřeva, prodejem 
surové dřevní hmoty. Dále se zabývá 
i zpracováním kulatiny. Pro rozšíření možnosti 
zpracování kulatiny o průměru větším než 
20 cm si pořídil kmenovou pásovou pilu, 
která je využívána i pro výrobu stavebního 
a truhlářského řeziva. Odpadní materiál je 
zpracováván na štěpkovačce a následně využit 
k teplárenským účelům. 

Realizovaný projekt přispěl k rozšíření sortimentu nabízených výrobků, ke zvýšení kvality produkce 
a produktivity práce a k následné ekonomické stabilizaci firmy. Snížila se závislost na nákupu cizích 
služeb.  
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Nastavení Opatření M16 – Spolupráce potvrzuje zvýšený důraz kladený příslušnými 
orgány EU  na tematický cíl zaměřený na posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací a zároveň na tematický cíl zvýšení konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků v odvětví zemědělství. Účelem opatření je přispět k dosažení 
konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a přispět k dosažení 
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. 

V České republice je opatření členěno na 6 operací. V některých operacích se řeší 
zcela nové aktivity či formy administrace, proto nejsou z minulosti známy na našem 
území žádné zrealizované a proplacené projekty (a to ani podobného charakteru). 
V tomto případě budou uvedeny jen základní informace k charakteristice dané 
operace nebo budou prezentovány zkušenosti ze zahraničí. 

Informace o projektech Spolupráce jsou zveřejňovány na 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/pubprv/prehled/

Operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Žadatel: AGRA Řisuty s.r.o.

Název projektu: Implementace nových a inovovaných technologií 
precizního zemědělství do pěstebních systémů

Číslo projektu: 16/003/1611a/120/000095

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Kladno; předpokládané fyzické ukončení 
projektu v roce 2019

Celková výše podpory: 9.632 500,- Kč (předpoklad)

Projekt je plánován jako víceletý, byl schválen k podpoře a aktuálně probíhá jeho realizace. Proto jsou 
některé výše uvedené údaje pouze předpokládané.

Charakteristika projektu: 

Primárním cílem projektu je inovace stávajících technologií 
a zavedení nových technologických a analytických postupů 
precizního zemědělství v rostlinné výrobě na základě 
rozšíření technického vybavení a inovace detekčních 
a analytických softwarových systémů. V rámci projektu bude 
spolupracovat zemědělský podnik se 4 vědeckými pracovišti 
a s poradenskou organizací.  Předpokládá se, že inovované 
technologické postupy přispějí k úspoře pohonných hmot 
a z toho vyplývajícímu snížení emisí skleníkových plynů, 
k efektivnějšímu využívání dusíkatých hnojiv, k lepšímu 
stanovení výsevku atd.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov byla připravena a 
vydána brožura zaměřená na problematiku operačních skupin 
(v elektronické podobě je na webu MZe).

Operační skupiny
Proměňte svou myšlenku v inovaci
I.
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Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Pro tento případ je uveden inspirativní projekt z obsahově podobně zaměřeného  opatření z předchozího 
programového období.

Žadatel: Jan Holub s.r.o.

Název projektu: Vývoj nových technologií aklimatizace in 
vitro klonovaných rostlin a jejich aplikace 
v praxi.

Číslo projektu: 12/015/11120/671/000309

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Olomouc; 2015 

Celková výše podpory: 4.364.100,00 Kč

Charakteristika projektu:

Žadatel provozuje zahradnický podnik. Zabývá 
se množením a pěstováváním vybraných druhů 
okrasných a ovocných dřevin mikropropagací 
in vitro („ve skle“) neboli klonováním. 
Tento progresivní biotechnologický postup 
umožňuje (s velkým ekonomickým přínosem) 
rozmnožování vybraného rostlinného 
materiálu a šlechtitelských novinek v krátkém 
čase (měsíce) a vysokém množství (stovky tisíc 
kusů). 

V rámci projektu byla propracována metodika, 
která umožnila touto metodou rozmnožovat 
i těžko množitelné odrůdy drobného ovce 
a okrasných rostlin. Požadované postupy 
byly vypracovány ve spolupráci s vědecko-
výzkumnou institucí. 

Výstupem projektu byly mimo jiné 4 fóliovníky 
o celkové ploše 2 000 m2 a přilehlé 
kontejnerovny o celkové ploše 3 600 m2. 
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Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Žadatel: Moravia Lacto a.s.

Název projektu: Inovace výroby funkčních mléčných nápojů

Číslo projektu: 15/001/16220/563/000002 

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Jihlava; 2017 

Celková výše podpory: 50.000.000,00 Kč

Charakteristika projektu: 

Hlavním cílem projektu bylo navržení složení 
nového výrobku typu mléčné smoothie 
a navržení a prověření jeho výrobního 
postupu tak, aby byla zajištěna jeho dlouhá 
trvanlivost. Dalším cílem projektu bylo 
prodloužení trvanlivosti stávajících tekutých 
nefermentovaných a fermentovaných výrobků. 
Prodloužení trvanlivosti nových i stávajících 
výrobků (min. o 10 dní) bylo zajištěno využitím 
navrženého nového způsobu balení, nového 
typu obalu a nově navrženého způsobu 
skladování v dokonale chlazeném skladu 
a expedici. Spolupracujícím subjektem byla 
společnost MILCOM a.s. 

Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

U obou operací není zatím realizován 
a proplacen žádný projekt. Nicméně 
problematika krátkých dodavatelských řetězců 
(„KDŘ“) je silně akcentována a především 
v oblasti Jihomoravského kraje se konala již 
řada akcí zaměřená na toto téma. Zájemci mají 
možnost se s aktualitami seznámit na různých 
seminářích a workshopech, příklady dobré 
praxe je možno navštívit v rámci zahraničních 
odborných exkurzí. 
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Opatření M19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy 
LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) 

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž 
hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. 
Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále 
jen „MAS“). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na 
vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. 
Opatření je v případě ČR rozděleno na dvě operace. 

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje.

Uvedený příklad realizovaného projektu je vybrán z předchozího programového období 2007–2013

Žadatel: Dubická zemědělská a.s.

Název projektu: Nová technologie do výrobny masných výrobků

Číslo projektu: 11/014/41200/132/001327

Místo realizace a rok proplacení projektu: NUTS 4 Šumperk; 2012

Celková výše podpory: 130.000,00 Kč

Charakteristika projektu: 

Výsledkem projektu bylo pořízení moderní technologie - udírenské komory masných výrobků, 
která umožňuje zemědělskému podnikateli zpracovávat maso z vlastních chovů.  Projekt navázal 
na cíle Strategického plánu LEADER MAS Horní Pomoraví. 

Operace 19.3.1 Příprava a provádění činnosti spolupráce místní akční skupiny

Uvedený příklad realizovaného projektu je vybrán z předchozího programového období 2007–2013

Žadatelé: LAG Podralsko o. s.; MAS Turnovsko

Název projektu: U nás je taky hezky!  II. etapa

Číslo projektu: 09/007/4210a/451/000013

Místo realizace a rok proplacení projektu: vybrané obce na území obou žadatelů 
(Liberecký kraj, Středočeský kraj); 2011

Celková výše podpory: 4.530.527,00 Kč

Charakteristika projektu: 

V rámci projektu byla opravena a vybavena vybraná místa výstavních 
zastavení na území MAS Turnovsko a LAG Podralsko. Ve výstavních 
zastaveních je prezentovaná daná lokalita a rovněž jsou zde umístěny 
odkazy na všechna ostatní zastavení, která vznikla při realizaci I. i II. 
etapy daného projektu. Toto přispívá k lepší informovanosti návštěvníků 
regionu. V upravených prostorech probíhá i řada akcí a kulturních aktivit.  
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Centrální pracoviště:

Ministerstvo zemědělství 

Řídicí orgán PRV
Těšnov 65/17

110 00 Praha 1 - Nové Město
www.eagri.cz/prv

www.eagri.cz/venkov

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

www.szif.cz

Seznam regionálních koordinátorů (dle NUTS 2):

Region Jméno a příjmení e-mail Mobil

CP SZIF Ing. Martina Petržilková, 
MBA martina.petrzilkova@szif.cz 703 197 329

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz 735 705 490

CP SZIF Ing. Gabriela Lenderová gabriela.lenderova@szif.cz 733 677 821

CP SZIF Ing. Tereza Antošová tereza.antosova@szif.cz 703 197 256

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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