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PRV obecně 

1. Co je motivační účinek? 

Informace o skutečnosti, že musí mít podpora motivační účinek v souladu s článkem 

6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014, je řešen u článku 25 Neproduktivní investice v lesích.  

Citace  z Pravidel 19.2.1: 

„Za podporu s motivačním účinkem se podle tohoto nařízení považuje podpora, pokud 

žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci. 

Zahájením prací se rozumí zahájení stavebních prací, a dále první právně vymahatelný 

závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou. 

Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je získání odpovídajícího povolení 

stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. 

Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale 

celý komplex činností realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – např. 

představovaný obsahem stavebního povolení.“ 

Upřesnění MAS: 

Podpora s motivačním účinkem má význam tehdy, pokud náklady, které mají být uhrazeny, 

vznikly až po podání Žádosti o dotaci. V poznámce se dále uvádí formulace “zahájení prací 

na projektu“ a je tam podrobně popsáno, co lze z tohoto termínu vyloučit. Náklady na 

pořízení projektové dokumentace se podle tohoto ustanovení nepovažují za „zahájení 

prací na projektu“. Pozor však na právně vymahatelné závazky objednat zařízení či jiný 

závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou! V takových případech by 

motivační účinek nebyl ze strany poskytovatele dotace uznán. Příklad stavebního povolení 

jasně dokresluje onu hranici, co se v tomto směru za podporu s motivačním účinkem 

považuje a co již ne. Výběrové řízení lze provést před podáním Žádosti o dotaci, pokud se tak 

stane, musí být provedeno s odkladným účinkem podpisu smlouvy – na dobu po podání Žádosti 

o dotaci. Toto omezení by mělo být uvedeno ve vyhlášení výběrového řízení. 

2.  Je možný souběh dotací u jednoho projektu? 

Výdaje financované z PRV nesmějí být současně financovány z jiných projektů PRV ani 

formou příspěvků ze strukturálních fondů, z Fondu soudržnosti nebo jiného finančního nástroje 

Unie. Žadatel/příjemce dotace však může současně čerpat finanční prostředky na způsobilé 

výdaje z PRV i z jiných finančních nástrojů EU, jestliže jsou použity pouze na financování 

vlastního podílu žadatele/příjemce dotace na projektu. V případě podpor poskytovaných 

Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem může žadatel/příjemce dotace z těchto 

zdrojů současně čerpat finanční prostředky na všechny výdaje financované z PRV. 

Upozornění: 

I maximální míry, mají své limity a platí pouze za předpokladu, že jiný dotační titul nestanoví 

nižší maximální míru dotace - pokud stanoví, tak nesmí být celým projektem překročena! 

Souběh dotací u jednoho projektu se posuzuje u každého projektu individuálně a je velice těžké 

tuto problematiku jasně vymezit. Doporučujeme tedy vždy konzultovat s poskytovatelem 
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dotace (SZIF nebo případně i MAS) kombinaci dotací získaných z výzvy MAS s jinými zdroji 

podpory, aby žadatel eliminoval rizika spojená se souběhem dotací a vyhnul se tak případně i 

možným sankcím či krácení dotací !!! 

3. Jaké jsou finanční limity pro zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění? 

Zakázkou podle zákona o veřejných zakázkách se rozumí zakázka na dodávky nebo 

služby, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 2 000 000,- Kč bez DPH. A Zakázka na 

stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 6 000 000,- Kč bez DPH. 

4. Zadávání zakázek žadatelem / příjemcem dotace – jaké jsou možnosti dělení 

zakázek? 

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané 

hodnoty pod finanční limity stanovené v Pravidlech a k zadání zakázky v jiném (mírnějším) 

druhu výběrového řízení, než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě. 

Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty 

obdobných dodávek, služeb či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně 

souvisí. To neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v rámci projektu 

proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých 

aktuálních potřeb. 

 

Zadavatel může v rámci jednoho projektu provést více výběrových řízení na 

dodávky/služby/stavební práce. Při výběrových řízeních je však povinen vycházet z vyšší 

částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky (viz. výše). V opačném 

případě by se jednalo o nepřípustné dělení zakázky. Zadavatel není povinen sčítat 

předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány „nahodile“ dle zcela aktuálních 

potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec předvídat (např. zakázky realizované 

v krajně naléhavých případech jako důsledek nepředvídatelných poškození a zničení určitých 

majetkových hodnot apod.). 

5. Jaký je nejzazší termín pro podání žádosti o platbu? 

Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu 

Dohody. Z kapitoly 7 Pravidel 19.2.1., části 7.2. Změny v průběhu realizace projektu, 

vyplývá: pokud bude Žádost o platbu předložena po termínu 24 měsíců od podpisu 

Dohody, bude udělena sankce. 

6. Musíme nebo nemusíme sledovat finanční zdraví žadatele? Můžeme to všude u všech 

opatření „nesledovat“?  

Finanční zdraví bude nutné sledovat u všech subjektů žádající o podporu na projekt nad 1 000 

000 Kč způsobilých výdajů (z posuzování finančního zdraví budou některé subjekty vyloučeny 

- zatím obce, příspěvkové organizace, spolky, ústavy, nadace, veřejné VŠ – včetně školních 

statků). Kontrolu, zda žadatel splňuje finanční zdraví, bude provádět SZIF. MAS nebo žadatel 

si může prověřit, zda tuto podmínku splňuje dle Metodiky pro výpočet finančního zdraví 

zveřejněné na internetových stránkách www.eagri.cz a www.szif.cz. 
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7. Provádí se posouzení finančního zdraví u projektu nad 1 mil. Kč, pokud žadatel není 

schopen doložit tři po sobě navazující uzavřená účetní období? 

Pokud žadatel nemá 3 resp. 2 uzavřené období, dle metodiky Finančního zdraví, může žádat na 

způsobilé výdaje v rámci projektu, ze kterých je stanovena dotace do částky, která nepřesahuje 

1 000 000 Kč. V takovém případě nemusí finanční zdraví dokládat. Pokud byl podnik založen 

nebo fyzická osoba zahájila činnost (tj. subjekt bez historie), pak se finanční zdraví prokazuje 

pouze za 2 uzavřená účetní období. Jestliže subjekt nedisponuje alespoň 2 uzavřenými účetními 

obdobími, nelze finanční zdraví vyhodnotit, tudíž musí žádat maximálně do částky 1 mil. Kč 

způsobilých výdajů. 

8. Lze u nově vytvořeného pracovního místa zprůměrovat za jeden kalendářní rok pracovní 

úvazek, ke kterému se žadatel zavázal v žádosti o dotaci? V oblasti zemědělství mají práce 

sezónní charakter, z toho vyplývá i kolísající pracovní nasazení přijatého zaměstnance a 

jeho vyšší pracovní úvazek v sezóně a nižší pracovní úvazek mimo sezónu. 

Viz Příloha 14 Pravidel 19.2.1 - v případě kratší stanovené pracovní doby se odpracované 

hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet pracovníků, tzn. pracovníků se 

stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, ve dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny 

týdně a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se 

jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. Odpracované hodiny budou zaznamenány 

v docházce jednotlivého zaměstnance s jeho podpisem. Pracovní doba jednoho pracovníka je 

dána na 40 hodin týdně. Zprůměrování pracovního úvazku za kalendářní rok je možné. 

9. Může žádat o dotaci jakýkoliv vlastník lesa, který nepodniká, nemá IČ? 

Ano 

10. Pokud je objekt zkolaudován jako „rodinný dům“, ale plánuji z něj mít ubytovací nebo 

restaurační zařízení, musím požádat o nové stavební povolení, které už bude v souladu se 

záměrem projektu? Jsem povinen prokázat využití objektu pro daný účel? 

Stavba, resp. nemovitost, by měla mít platné stavební povolení ve shodě s účelem projektu. tj. 

k datu podání na MAS musí žadatel předložit, že daný objekt (stavba, budova) bude plnit účel 

využívání, dle projektu popsaném v Žádosti o dotaci. Ano, v tomto případě musí mít žadatel 

stavební povolení na stavu, za účelem ubytování. 

11. Pokud je žadatelem o dotaci OSVČ jak má vyplnit Prohlášení o zařazení podniku do 

kategorie – viz příloha č. 5 Pravidel? 

Pokud OSVČ nemá zaměstnance, vyplní do Přílohy č. 5 Pravidel, s názvem: „Prohlášení o 

zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků“, údaje o své osobě. 

Počet zaměstnanců je v tomto případě 1 – ve smyslu 1 OSVČ.  

12. Jak dokladovat vytvoření pracovního místa, pokud žadatel zaměstná nového 

zaměstnance, ale přímou vazbu na projekt bude mít pouze část jeho úvazku? 

Viz Příloha 14 Pravidel 19.2.1 – nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na 

projekt. Žadatel popíše v popisu projektu, resp. v žádosti o dotaci náplň práce nového 

zaměstnance (strana B1, pole 8), z daného popisu se bude posuzovat, zda se pracovní místo 
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vztahuje k projektu. Z popisu projektu by mělo jasně vycházet, jakou práci bude zaměstnanec 

vykonávat a jaký pracovní úvazek by měl mít. V případě, že nově vytvořené pracovní místo 

nemá přímou vazbu na projekt, nemůže si žadatel nárokovat bodové zvýhodnění v rámci 

preferenčního kritéria s názvem: „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu“ dle 

definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1. V průběhu realizace a následně i udržitelnosti 

projektu, může proběhnout kontrola ze strany poskytovatele dotace, které žadatel předloží 

pracovní smlouvu (ta musí obsahovat kromě identifikačních údajů zaměstnance i místo výkonu 

práce, pracovní zařazení apod.). Odpracované hodiny budou zaznamenány v docházce 

jednotlivého zaměstnance s jeho podpisem. 

13. Jak získat bodové zvýhodnění v preferenčním kritériu „Počet vytvořených pracovních 

míst v rámci projektu“ pokud je žadatel OSVČ? 

Do preferenčního kritéria s názvem: „Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu“ dle 

definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1. lze OSVČ započítat (vytvořením pracovního 

místa je chápáno i vznik OSVČ). Důležité ale je, kdy živnostenské oprávnění vzniklo jako 

celek. Je velmi podstatné datum vzniku živnostenského oprávnění, tj. vůbec první přidělení 

IČO pro daný subjekt. Žadatel musí být v RES zaevidován méně než 24 měsíců od data podání 

žádosti o dotaci na MAS. Dále je nutné, aby předmět podnikání byl hlavní pracovní činností 

žadatele a za tuto činnost odváděl žadatel odvody. Z popisu projektu musí jasně vyplývat, jakou 

práci bude OSVČ vykonávat a jaký pracovní úvazek bude mít. V průběhu realizace a následně 

i udržitelnosti projektu, může proběhnout kontrola ze strany poskytovatele dotace, při které 

budou ověřovány informace uvedené/přislíbené v žádosti o dotaci. 

14. Je z PRV možný nákup zahrady, pole, případně zemědělských rostlin?  

Nákup nemovitosti je možný jen za splnění několika podmínek, zejména musí existovat přímá 

vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu. Další podmínky jsou stanoveny v 

Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace na základě PRV. Při splnění všech podmínek lze 

nákup uplatnit maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace.  

V případě zemědělských investic není nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování způsobilé 

pro podporu (to platí také např. pro nákup zvířat). 

15. Obec je považována jako žadatel za velký podnik?  

Obec dosud byla považována za velký podnik a stejně to tak bude v novém programovém 

období. 

 


