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OBECNÉ PODMÍNKY PRAVIDEL
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE - DOKUMENTY

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty PRV

2 části - Obecné a Specifické podmínky – aktualizováno 

pouze v elektronické podobě

aktualizace pro každé kolo

Příručky:

Příručka pro zadávání zakázek PRV – nyní platná 5. verze

Příručka pro publicitu PRV – nyní platná 5. verze

Metodika výpočtu finančního zdraví

Dostupné na:

www.eagri.cz/PRV a na stránkách SZIF www.szif.cz

3

http://www.eagri.cz/PRV
http://www.szif.cz/


OBECNÁ USTANOVENÍ

administraci provádí SZIF – platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond)

základní komunikace se SZIF prostřednictvím datové schránky (DS)

okamžik doručení = čas přihlášení do DS osoby s oprávněním k přístupu k dokumentu, 
případně 10. den od dodání dokumentu do DS, pokud se do té doby oprávněná osoba 
nepřihlásí

dále jsou dokumenty zasílány na Portálu farmáře (pro žadatele bez DS je Portál stále 
jedinou komunikační platformou)

za plnění podmínek odpovídá výhradně žadatel (kontrola zpracovatelských firem a 
smluv!)

projekt plní účel a rozsah operace

realizace v souladu s platnými právními předpisy

součinnost při kontrolách a dokládání plnění podmínek

při nesplnění podmínek – snížení částky dotace (1–100 % částky dotace, 
nedotování výdaje)
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OBECNÁ USTANOVENÍ

žadatel nesmí mít dluh vůči FÚ ani být v likvidaci

předmět projektu musí být ve výhradním vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
žadatele, smí být provozován pouze žadatelem (pokud není stanoveno jinak)

žadatel (vyjma FO a PO veřejného práva) musí být nejpozději k 
poslednímu dni příjmu žádostí zapsán v Evidenci údajů o 
skutečných majitelích

spolufinancování současně i z jiných dotací

a)pokud je dodržena max. míra podpory (předpisy EU)

b)využití finančních nástrojů EU (úvěr,  garance) pouze na podíl žadatele

c)podpora PGRLF možná na všechny způsobilé výdaje 
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

specifické pro danou operaci

upřesňovány pro každé kolo

princip 3 E

a) hospodárnost (kvalita za nejvýhodnější cenu)

b) efektivnost (nejlepší výkon za rozumnou cenu)

c) účelnost (optimální dosažení cílů projektu, operace)

hotovostní platba pouze do 100 tis. Kč

dotace je vypočtena ze skutečně vynaložených výdajů (omezení dle katalogu 
stavebních prací,  limity u konkrétních druhů výdajů,  znalecký posudek 
nemovitosti), případně jsou použity jednotkové náklady

nelze dotovat leasing,  věcné plnění,  prosté nahrazení investice  
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PROVÁDĚNÍ ZMĚN

obecná povinnost oznamovat změny okolností, které mohou mít vliv na 
realizaci a výsledky projektu

oznámení přes Portál farmáře

první ohlášení změny možné až po podpisu Dohody

SZIF řeší pouze jedno hlášení o změnách současně

zásadní změny podléhají schválení SZIF (změna příjemce dotace, místa 
realizace projektu…)

menší změny lze hlásit až po realizaci projektu, SZIF se k nim vyjádří 
(změny výdajů, technických parametrů…)

za nenahlášení změny může být udělena sankce (dle závažnosti změny 1–
100 % dotace)
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ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

podmínky pro zadávání zakázek pro zadavatele mimo režim zákona o 
zadávání veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu stanovena v 
Pravidlech a v Příručce pro zadávání zakázek PRV

žadatel dokládá dokumentaci k zakázkám již s přílohami po podání ŽOD! 

Nutné provést zadávací řízení včas!

Přílohy k cenovému marketingu u zakázek do 500 tis. Kč se dokládají k 
ŽOP
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ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

postup dle výše samostatné zakázky a zadavatele 

dotovaný a veřejný zadavatel postupuje dle zákona

i ostatní musí dodržet při výběru stanovené zásady

(transparentnost,  přiměřenost,  rovné zacházení,  zákaz diskriminace, 
postupovat tak,  aby nedocházelo ke střetu zájmů,  volný pohyb zboží a 
služeb …) 

proto zadávají stanoveným postupem, resp. podle: 

a) Pravidel,  Obecných podmínek

b) Příručky pro zadávaní zakázek PRV
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

samostatná zakázka:

součet předpokládaných hodnot obdobných zakázek (dodávek,  služeb nebo 
stavebních prací),  které tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové 
souvislosti

postup dle výše zakázky

(přímé zadání,  cenový marketing, otevřená výzva,  elektronické tržiště)

hranice zakázek:

- zakázky malého rozsahu a vyšší hodnoty

- liší se dodávky, služby a stavební práce

- cca 20 tis. Kč, 0,5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 6 mil. Kč 

při pochybení – finanční oprava – snížení částky dotace (5 – 100 % dotace na 
konkrétní zakázku) 
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MONITORING,  HODNOCENÍ  A  PUBLICITA

Povinnost poskytovat statistické údaje (vč.  ekonomických dat)

vyplývá z evropských právních předpisů

data získávána

a) ve formuláři ŽOD a ŽOP

b) v tzv. „Monitorovacích listech“ (formulář předkládaný po realizaci projektu 
vždy do 31. 7.)

c) případně v dotazníkovém šetření

snaha o co nejmenší zátěž žadatelů

potřeba uvádět/aktualizovat kontaktní údaje (email,  telefon)

Povinnost zveřejnění údajů o projektu

dle Příručky pro publicitu
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PROJEKTOVÉ 
OPERACE 
PRV

11. KOLO

PŘÍJEM 
ŽÁDOSTÍ 
6. – 27. 10. 2020

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Ochrana zpevňujících a melioračních dřevin

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
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DĚKUJEME

ZA POZORNOST


