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ČÁST B 

Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu 

rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí 

 
 

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb 
 

 

1. Popis opatření 

 

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II. 

Předmětem podpory je: 

 

 finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského 

poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k 

hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance 

a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti 

životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční 

podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. 

s agro-environmentálními opatřeními, 

 finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné 

legislativy. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření 

v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními. 

 

2. Záměry 

 

Bez projektových záměrů. 

 

3. Definice příjemce dotace 

 

a) Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 

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

předpisů. 

b) Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, tzn. vlastník nebo nájemce lesa, který 

je ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo 

svazků obcí. 

 

Žadatelem nemůže být akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, 

jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to 

i prostřednictvím více subjektů. 

 

 

4. Druh a výše dotace 

 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace 

Výše dotace činí 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována maximálně ve výši 1500 € 

(cca 40 tis. Kč) dle kurzu stanoveného v souladu s čl. 7 nařízení Komise (ES) 1913/2006, tj. 
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celková výše přiznané dotace bude přepočtena kurzem ECB (Evropské centrální banky) k 1. 

lednu roku, kdy bude schválena Žádost o proplacení výdajů projektu (maximálně však do 

výše uvedené v Dohodě). 

Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. 

Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 

 

Podpora pro poradenské služby v oblasti lesnictví je poskytována v režimu „de minimis“ 

v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 

87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de minimis“ 

poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 

EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl)
1
. 

 

 

5. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace  

 

V 17. kole příjmu žádostí lze poskytnout dotaci na nákup níže uvedených druhů poradenské 

služby. 

Druhy poradenské služby 

oblast zemědělství a lesnictví: 

1) Základní poradenská služba zahrnující oblast kontrol podmíněnosti a oblast bezpečnosti 

práce: 

 

a) Stávající povinné požadavky na hospodaření (SMR 1-15), standardy dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a bezpečnost práce založená na 

právních předpisech,  

b) Nové povinné požadavky na hospodaření platné od roku 2013 (SMR 16-18) 

a bezpečnost práce k tématicky zaměřené poradenské službě a/nebo ke změně 

struktury výroby a/nebo k aktualizaci bezpečnostních předpisů.  

 

2) Tématicky zaměřené poradenské služby: 

oblast zemědělství 

a) Péče o půdu 

Podoblast rostlinná výroba 

b) Kvalita produkce v rostlinné výrobě 

c) Technologické postupy v rostlinné výrobě 

Podoblast živočišná výroba 

d) Kvalita produkce v živočišné výrobě 

e) Technologické postupy v živočišné výrobě 

Podoblast ekologické zemědělství 

f) Kvalita produkce v ekologickém zemědělství 

                                                 
1 Pro přepočet částky bude použit kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni podpisu Dohody o poskytnutí 

dotace mezi  žadatelem a SZIF. 
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g) Technologické postupy v ekologickém zemědělství 

Podoblast optimalizace hospodaření zemědělského podniku 

h) Optimalizace hospodaření zemědělského podniku 

Podoblast zemědělství a ochrana přírody a krajiny 

i) Zemědělství a ochrana přírody a krajiny (včetně agroenvironmentální problematiky 

a Natury 2000) 

j) Biologická rozmanitost 

Podoblast energetické využití agrárních produktů 

k) Energetické využití agrárních produktů 

oblast lesnictví 

l) Biologická rozmanitost 

m) Optimalizace hospodaření lesního podniku 

n) Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti (včetně enviromentální 

problematiky v lesnictví a Natury 2000) 

o) Certifikační systémy v lesním hospodářství  

p) Sdružování vlastníků lesa 

q) Užívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích  

r) Včlenění mimoprodukčních funkcí do hospodaření na lesním majetku a jejich 

případné zlepšení  

s) Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování 

t) Zásady obnovy a výchovy lesa 

Poradenská služba je žadateli poskytována komplexně a ne častěji než je nezbytně 

nutné, tj. stejná poradenská služba je příjemci dotace poskytnuta pouze jedenkrát za 

programovací období: 

 Podpořená poradenská služba vždy zahrnuje základní poradenskou službu a minimálně 

jednu poradenskou službu tématicky zaměřenou. 

 Žadatel může požádat o základní poradenskou službu v kombinaci s libovolným počtem 

doplňkových tématicky zaměřených poradenských služeb. 

 Žadateli, který o poradenskou službu v opatření I.3.4 žádá poprvé, musí být poskytnuta 

komplexní základní poradenská služba zahrnující obě skupiny 1a) i 1b). 

 V případě, že žadateli byla již v minulosti poradenská služba v opatření I.3.4 schválena, 

může žadatel v rámci základní poradenské služby žádat pouze o skupinu 1b, týkající se 

nových povinných požadavků na hospodaření platných od roku 2013 (SMR 16-18) 

a bezpečnosti práce k tématicky zaměřené poradenské službě a/nebo ke změně struktury 

výroby a/nebo k aktualizaci bezpečnostních předpisů. 

 Tématicky zaměřená poradenská služba není poskytována samostatně bez základní 

poradenské služby. 

 Tématicky zaměřená poradenská služba téhož druhu je žadateli (příjemci dotace) schválena 

pouze jedenkrát za programovací období 2007-2013. 
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6. Výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace  

 

DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou 

příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté 

směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: 

jednotný základ daně
2
. 

 

 

7. Formy financování 

 

- bezhotovostní platba 

- hotovostní platba 

 

 

8. Kritéria přijatelnosti projektu  

 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 

Obecných podmínek. 

 

1) Poradenská služba je realizována na území ČR mimo území Hlavního města Prahy; C  

Místo realizace je  

- u příjemce a) zemědělský podnik, ke kterému se poradenská služba vztahuje 

- u příjemce b) lesní hospodářský celek/celky (LHC), ke kterému/kterým se 

poradenská služba vztahuje 

2) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro opatření I.3.4 Využívání 

poradenských služeb; C 

3) Poradenská služba, na kterou je žádána dotace, tématicky odpovídá oblastem případně 

podoblastem akreditace, uvedeným v platném znění Směrnice Ministerstva zemědělství o 

akreditaci poradců MZe a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství. 

Tématicky zaměřenou poradenskou službu „Péče o půdu“ poskytují poradci vedení 

v Registru poradců MZe, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování kurzu Erozní 

ohroženost vydaného Ústavem zemědělské ekonomiky a informací; C 

4) Poradenská služba, na kterou je žádána dotace, tématicky odpovídá předmětu činnosti 

žadatele. Na poradenství lesnického charakteru tedy může žádat pouze osoba hospodařící 

v lesích (která však může být zároveň i zemědělským podnikatelem) a na poradenství 

zemědělské pouze zemědělský podnikatel (který však může být zároveň i osobou 

hospodařící v lesích); C 

 

 

9. Další podmínky 

 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 

Obecných podmínek. 

 

                                                 
2
 Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s.1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L. 168, 

1.5.2004, s. 35). 
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1) Žadatel zaregistroval v daném roce pouze jednu Žádost o dotaci na toto opatření; D jinak 

C 

2) Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, jsou realizovány z hlediska času od 

zaregistrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení; K 

3) Příjemce dotace je povinen předložit Žádost o proplacení na příslušném RO SZIF 

v termínu stanoveném Dohodou, nejpozději do 12 měsíců od podpisu Dohody; sankce dle 

kapitoly 3 Obecných podmínek 

4) Žadatel/příjemce dotace nečerpá finanční prostředky na výdaje, na které je požadována 

dotace z PRV, z  jiných fondů Evropské unie ani jiných národních veřejných zdrojů; C 

5) Poradenská služba musí být poskytnuta poradcem vedeným v Registru poradců MZe, 

certifikovaným v příslušné poradenské oblasti případně podoblasti dle platného znění 

Směrnice Ministerstva zemědělství o akreditaci poradců MZe a jejich vedení v Registru 

poradců Ministerstva zemědělství (Registr poradců MZe je k dispozici na internetových 

stránkách www.agroporadenstvi.cz); K 

6)  Poradenské služby deklarované v Žádosti o dotaci jsou závazné a nelze je zpětně měnit;C 

7) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody;C 

8) Dotaci lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje;D jinak K 

9) V případě poradenské služby v oblasti lesnictví se žadatel/příjemce dotace zavazuje, že 

požadovaná výše dotace respektuje pravidlo „de minimis“; D jinak C 

10) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho 

realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D jinak A 

11) Žádost o dotaci je žadatel povinen zaslat v elektronické podobě (viz. Část A – obecné 

podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno jj)) 

12) Žádost o proplacení je možné zaslat také v elektronické podobě (viz Část A - obecné 

podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno jj)). 

 

 

10. Seznam předkládaných příloh 

 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 

Obecných podmínek. 

 

a) Nepovinné přílohy předkládané po výzvě SZIF 

 

1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium Žadatel je mladý 

zemědělec – u právnické osoby (obchodní společnosti typu akciová společnost nebo 

družstvo) dokument dokládající podíl na základním jmění. 

 

b) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody (Žádost byla schválena); C 

 

1) Doklady prokazující, že žadatel splňuje definici žadatele: 

 

Osoba hospodařící v lesích: 

a) v případě, že je žadatel vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa 

předloží výpis z katastru nemovitostí (informativní výpis) ne starší 3 měsíců k 

datu registrace Žádosti o dotaci, kde je žadatel uveden jako vlastník takového 

pozemku,  

nebo 

http://www.agroporadenstvi.cz/
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b)  v případě, že má žadatel pozemek k plnění funkcí lesa (PUPFL) pronajatý, 

předloží nájemní smlouvu na PUPFL platnou v době konání poradenské služby 

a ještě výpis z katastru nemovitostí (informativní výpis) ne starší 3 měsíců k 

datu registrace Žádosti o dotaci vztahující se k dotyčnému pronajatému 

pozemku – prostá kopie 

 

2) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním 

úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o 

dotaci – prostá kopie. 

3) V případě žadatele, který žádá o poradenskou službu v oblasti lesnictví – Čestné 

prohlášení – de minimis (závazný vzor ke stažení na internetových stránkách 

www.szif.cz) - originál. 

c) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů  

 

1) Účetní/daňový doklad vystavený poradcem za poskytnutou poradenskou službu –

prostá kopie. Doklad musí obsahovat registrační číslo akreditovaného poradce, který 

poradenskou službu poskytl a název poradenské služby dle kapitoly 5 specifické části 

Pravidel; D jinak K 

2) Podrobný výstup z poradenské služby s doporučeními vyplývajícími z provedené 

poradenské služby – bude předložen k nahlédnutí a vrácen příjemci dotace; D jinak C 

3) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o 

zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce, pokud byla úhrada prováděna z jiného 

účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém oprávněná 

osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K 

4) Smlouva (originál) nebo objednávka uzavřená dodavatelem poradenské služby (prostá 

kopie); D jinak K 

5) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – 

originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách www.szif.cz; D jinak 

C 

6) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který 

bude dotace příjemci poskytnuta – prostá kopie; D jinak C  

 

 

d) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu 

 

1) Údaje nezbytné k hodnocení povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané 

hodnoty podpořeného podniku“, tzn. údaje obsažené v rozvaze (bilance) a výkazu zisku 

a ztráty nebo ve výkazu příjmů a výdajů a výkazu o majetku po dobu pěti let od data 

proplacení dotace. Údaje příjemce dotace poskytne pouze na základě výzvy Ministerstva 

zemědělství, popřípadě jiného pověřeného subjektu; D jinak A 

 

 

11. Seznam příloh Pravidel 

 

1) Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF 

2) Preferenční kritéria 

3) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace 

4) Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu 
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12. Přílohy 

 

 

Příloha 1                         

 

Mapa regionů NUTS 2 

 

 
 

 

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu 

 
NUTS 2 Název RO SZIF Adresa 

Střední Čechy Praha a Střední Čechy Slezská 7, 120 56 Praha 2 

Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice 

Severozápad Ústí nad Labem  Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem 

Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové 

Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc 

Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava 

 

Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 

platná pro všechny RO SZIF. 

 

 Pracovní doba 

pondělí, středa 7:30 – 16:30 

úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00 

pátek 7:30 – 13:00 
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Příloha 2 
 

Preferenční kritéria  
 

Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 

Obecných podmínek. 
 

Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií 

nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií 

se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C. 
 

V případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace, tzn. žádosti s nižší požadovanou 

dotací mají přednost. 

 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. Žadatel žádá v opatření I.3.4 poprvé 5 bodů 

2. 
Žadateli byla přiznána na základě podané žádosti za předcházející 

kalendářní rok dotace vyšší než 15 000 EUR přímých plateb 
10 bodů 

3. 
Žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel max. 5 let k datu 

zaregistrování Žádosti o dotaci
i
 

5 bodů 

4. 

Žadatel je držitelem individuálního referenčního množství mléka pro 

přímý prodej podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů
ii
  

5 bodů 

5. Žadatel je mladý zemědělec
iii

  5 bodů 

6. Poradenská služba je poskytována v oblasti lesnictví 10 bodů 

7. Poradenská služba je realizována v nitrátově zranitelné oblasti
iv

  2 body 

8. 

Poradenská služba je realizována ve zvláště chráněném území 

přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, národního parku nebo 

chráněné krajinné oblasti dle § 14 (kategorie zvláště chráněných 

 území) zákona č.114/1992 sb., ve znění pozdějších předpisů
v
  

2 body 

9. 

Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na 

roky 2010 – 2013 v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. 

února 2010 č. 141
vi

 

3 body 

 

                                                 
i
 Kritérium je posuzováno podle data zahájení provozování zemědělské výroby uvedeného 

v Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokud není uvedeno, považuje se za 

zahájení datum vystavení Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 
ii
 Na body má nárok žadatel, který splnění kritéria prokáže k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. 

iii
 Mladý zemědělec: 

– je zemědělským podnikatelem k datu zaregistrování Žádosti o dotaci, tj. podniká v zemědělské 

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

– fyzická osoba, která: 

– dosáhla k datu zaregistrování Žadosti o dotaci věku 18 let, 

– nedosáhla k datu zaregistrování Žadosti o dotaci věku 40 let, 

nebo 

– právnická osoba, která: 

– je řízena mladým zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace –     

fyzické osoby, 

– mladý zemědělec (zemědělci) řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na 

základním jmění více než 50%. 
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iv
 Kontrola se provádí dle místa realizace projektu uvedeného v Žádosti o dotaci (str. B1 pole 

Katastrální území) a na Abecední seznam katastrálních území zařazených do zranitelných oblastí 

(výpis z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně kódů katastrálních území). 
v
 Kontrola se provádí dle místa realizace projektu uvedeného v Žádosti o dotaci (str. B1 pole Obec) a 

na Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). 
vi
 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu je uvedeno v příloze č. 4 těchto Pravidel. Body 

budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v těchto 

regionech. 
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Příloha 3  

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace 
 

001 poradenská služba 
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Příloha 4 

 

Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010 - 2013 

 

I. Strukturálně postižené regiony tvoří území okresů: 

1. Most 

2. Chomutov 

3. Teplice 

4. Ústí nad Labem 

5. Karviná 

6. Nový Jičín 

7. Sokolov 

II. Hospodářsky slabé regiony tvoří území okresů: 

1. Tachov 

2. Hodonín 

3. Třebíč 

4. Bruntál  

5. Děčín  

6. Jeseník 

7. Přerov 

8. Šumperk 

9. Znojmo 

10. Blansko 

11. Území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá 

III. Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností tvoří území 

a) okresů: 

1. Česká Lípa 

2. Jablonec nad Nisou 

3. Louny 

4. Svitavy 

5.  Ostrava-město 

6. Kroměříž 

7. Vsetín 

b) obcí s rozšířenou působností: 

1. Ostrov 

2. Frýdlant 

3. Světlá nad Sázavou 

4. Králíky 

5. Šternberk 

6. Uničov 

7. Valašské Klobouky 

8. Vítkov 

 


