
 

 

      

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 1 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na 

období 2014 - 2020 (verze 4) 

V Praze dne 6. února 2018 

Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na 
období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu žádostí. 

V souvislosti se změnou Obecných podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí byla upravena 
Příručka pro zadávání zakázek PRV na období 2014–2020. 

Tato Příručka pro zadávání zakázek PRV na období 2014–2020 (verze 4) nabyla účinnosti dne 

6. 2. 2018 a ode dne 7. 2. 2018 jsou podle této Příručky povinni postupovat i žadatelé 

v operacích 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.2.2 Podpora vývoje nových 
produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

V případě operací s kontinuálním příjmem žádostí, tj. operací 4.3.1 Pozemkové úpravy a 19.2.1 

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 19.3.1 

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a 20.1 Podpora na technickou 

pomoc (kromě CSV), 20.2 Podpora pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (Technická 

pomoc), nabude příručka (verze 4) účinnosti dnem, kdy nabydou účinnosti aktualizovaná 
Pravidla pro tyto operace. 

Do této Příručky (verze 4) byla z Obecných podmínek přesunuta většina podmínek pro zadávání 

zakázek pro zadavatele mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek a zakázek malého 

rozsahu. Dále zde byla nově zakotvena povinnost zadavatele v případě zakázky vyšší hodnoty 

umožnit účastníkům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, účastnit se otevírání 
nabídek.   

Aktualizované znění je k dispozice na www.szif.cz a www.eagri.cz v rámci PRV 14-20 sekci 
Veřejné zakázky. 
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