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Ministerstvo zemûdûlství âR

â.j.: 37198/2007 - 10000

PRAVIDLA,
KTER¯MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE 
VENKOVA âR NA OBDOBÍ 2007-2013 PRO OPAT¤ENÍ 
I.1.4 POZEMKOVÉ ÚPRAVY (DÁLE JEN „PRAVIDLA“)

Ministerstvo zemûdûlství âR na základû nafiízení Rady (ES) ã. 1698/2005 ze dne 20. záfií 2005  o podpofie pro rozvoj venko-

va z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), na základû nafiízení Rady (ES) ã. 1290/2005 o financo-

vání spoleãné zemûdûlské politiky, na základû Programu rozvoje venkova âR na období 2007 – 2013 (PRV), schváleného

dne 23.5.2007 Evropskou komisí a na základû zákona ã.139/2002 Sb., vydává tato Pravidla, kter˘mi se stanovují podmínky

pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova âR pro období 2007 – 2013.

1. Základní pojmy a zkratky

Pro úãely tûchto Pravidel se rozumí:

a) „osou" – ucelená skupina opatfiení se specifick˘mi cíli,

b) „opatfiením" – soubor zámûrÛ nebo operací pfiispívajících k provádûní osy. Na jednotlivé opatfiení se pfied-

kládá Îádost o dotaci jen v pfiípadû, Ïe dané opatfiení neobsahuje vymezení dal‰ích podopatfiení, pfiípadnû

zámûrÛ,

c) „zámûrem" – soubor operací pfiispívajících k provádûní pfiíslu‰ného opatfiení,

d) „projektem" – konkrétní operace k realizaci cílÛ opatfiení, na kterou Ïadatel pfiedloÏil Îádost o dotaci a která

je popsaná dle závazné osnovy projektu. KaÏd˘ projekt musí tvofiit samostatnou funkãní ãást, 

e) „Ïadatelem" – subjekt, kter˘ Ïádá v rámci PRV a je v souladu s definicí pfiíjemce dotace,

f) „pfiíjemcem dotace" – Ïadatel, jehoÏ Îádost o dotaci byla schválena a kter˘ podepsal Dohodu o poskytnutí dotace,

g) „fiídícím orgánem EAFRD" - Ministerstvo zemûdûlství âR (dále jen „MZe"),

h) „SZIF – Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond" zfiízen˘ zákonem ã. 256/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

akreditovaná platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV neboli poskytovatel dotace,

i) „RO SZIF" - regionální odbor SZIF pfiíslu‰n˘ k administraci dané Îádosti o dotaci,

j) „regionem" – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních statistick˘ch jednotek CZ - NUTS,

k) „Îádostí o dotaci z PRV (dále jen „Îádost o dotaci")" – standardizovan˘ formuláfi vyplnûn˘ a pfiedkládan˘ Ïada-

telem na pfiíslu‰n˘ RO SZIF a skládající se z obecné ãásti, pfiípadnû specifické ãásti, Ïádost dále zahrnuje projekt

zpracovan˘ dle závazné osnovy a pfiílohy (povinné, pfiíp. nepovinné); Îádost o dotaci vymezuje plánovan˘ roz-

poãet projektu, na jehoÏ základû je stanovena maximální v˘‰e dotace,

l) „Dohodou o poskytnutí dotace" (dále jen „Dohoda") – písemná dohoda uzavíraná mezi  Ïadatelem a poskyto-

vatelem dotace prostfiednictvím pfiíslu‰ného RO SZIF, ve které jsou uvedeny základní a specifické podmínky pro

získání dotace,

m) „Dodatkem k Dohodû" – dodateãná písemná úprava Dohody uzavíraná mezi pfiíjemcem a poskytovatelem dota-

ce prostfiednictvím pfiíslu‰ného RO SZIF a zohledÀující zmûny nahlá‰ené pfiíjemcem dotace, 

n) „Hlá‰ením o zmûnách" – vyplnûn˘ a podepsan˘ formuláfi, na kterém Ïadatel/pfiíjemce dotace uvádí zmûny t˘ka-

jící se Îádosti o dotaci (vãetnû pfiíloh) a poskytovatele dotace tímto Ïádá o souhlas nebo mu zmûnu oznamuje,

o) „Vyrozumûním o administraci Hlá‰ení o zmûnách - písemné oznámení o schválení nebo neschválení zmûn nahlá-

‰en˘ch Ïadatelem/pfiíjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany poskytovatele dotace. V pfiípadû, Ïe se jedná

o ménû v˘znamné zmûny toto oznámení nahrazuje Dodatek k Dohodû,

p) „Îádostí o proplacení v˘dajÛ (dále jen „Îádost o proplacení") – standardizovan˘ formuláfi pfiedkládan˘ po

ukonãení realizace projektu, ve kterém pfiíjemce dotace uvádí skuteãnû vynaloÏené zpÛsobilé v˘daje na projekt,
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q) „zpÛsobil˘m v˘dajem" – v˘daj, na kter˘ mÛÏe b˘t z daného opatfiení/zámûru poskytnuta dotace a kter˘ byl spe-

cifikován v Îádosti o dotaci. 

r) „lhÛtou vázanosti na úãel" – doba trvání závazku, uvedená  v kapitole 20 tûchto Pravidel, resp. v Dohodû, po

kterou je pfiíjemce dotace povinen splÀovat úãel projektu a dodrÏovat specifické podmínky z Dohody. LhÛta

vázanosti na úãel zaãíná bûÏet od data podpisu Dohody, 

s) „bezdluÏností Ïadatele" – prokázání skuteãnosti, Ïe Ïadatel má vypofiádány splatné závazky vÛãi SZIF,

t) „zmocnûním" - zmocnûní k úkonÛm dle tûchto Pravidel, které mají b˘t uãinûny v zastoupení Ïadatele/pfiíjemce

dotace, musí mít formu písemné plné moci s úfiednû ovûfien˘m podpisem a jasn˘m vymezením rozsahu zmoc-

nûní a jeho ãasové platnosti,

u) „investiãním v˘dajem" musí splÀovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona ã.

586/1992 Sb., tzn. jedná se o: 

1. samostatné movité  vûci (pfiípadnû soubory movit˘ch vûcí), jejichÏ vstupní cena je vy‰‰í neÏ 40.000,- Kã

a mají provoznû-technické funkce del‰í neÏ jeden rok

2. budovy

3. stavby

4. pûstitelské celky trval˘ch porostÛ s dobou plodnosti del‰í neÏ tfii roky

5. jin˘ majetek, zejména technické zhodnocení 

6. pfiedmûty z práv prÛmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hos-

podáfisky vyuÏitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku  vy‰‰í neÏ 60.000,- Kã a doba

jeho pouÏitelnosti vy‰‰í neÏ jeden rok,

v) „dodrÏením lhÛt" – v pfiípadû, Ïe stanovená lhÛta (pro doplnûní dokumentace, podepsání dohody/dodatku,

pfiedloÏení Îádosti o proplacení) by mûla skonãit v den pracovního klidu, lhÛta se prodluÏuje  do nejbliÏ‰ího

následujícího pracovního dne,

w) „korekcí („K")" – sníÏení ãástky dotace na základû provûfiení zpÛsobil˘ch v˘dajÛ Îádosti o proplacení v rámci

tzv. autorizace plateb,

x) „sankãním systémem" – postupy pro sníÏení ãástky dotace, pfiípadnû vratky, pokud je zji‰tûno nedodrÏení pod-

mínek pro poskytnutí dotace,

y) „A, B, C, D" – kategorie sankce. Za kaÏdou podmínkou, která stanovuje Ïadateli povinnost, je uvedena katego-

rie sankce za poru‰ení/nedodrÏení této povinnosti, a to pfiíslu‰n˘m písmenem  (viz kapitola 12 tûchto Pravidel),

z) „v˘pisem" – v˘pis nebo ovûfien˘ v˘stup, pokud obsahuje poÏadované náleÏitosti,

aa) „PRV" – Program rozvoje venkova.

2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova:

a) Dotaci lze poskytnout Ïadateli, kter˘ splÀuje v‰echny podmínky uvedené v tûchto Pravidlech,  

b) o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základû Îádosti o dotaci (pro schválení Ïádosti) a Îádosti o proplacení

(pro vyplacení dotace). Na poskytování dotace se nevztahují obecné pfiedpisy o správním fiízení1,

c) kontaktním místem pro Ïadatele/pfiíjemce dotace pro pfiedkládání ve‰keré dokumentace je pfiíslu‰n˘ RO SZIF

podle místa realizace projektu. V pfiípadû, Ïe projekt sv˘m rozsahem zasahuje do více regionÛ, pfiíslu‰í tomu  RO

SZIF, ve kterém se nachází vût‰í ãást území dotãeného projektem. Adresy pfiíslu‰n˘ch RO SZIF jsou uvedeny v pfií-

loze ã. 1 k tûmto PravidlÛm,

d) Ïadatel zabezpeãuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojÛ,

e) Ïadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ do 18 mûsícÛ od podpisu

Dohody; C,

f) Ïadatel je povinen pfiedloÏit Îádost o proplacení na pfiíslu‰ném RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou, nej-

pozdûji do 18 mûsícÛ od podpisu Dohody; A (prodlení do 14 kalendáfiních dnÛ) jinak C,

g) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF mÛÏe kdykoliv od registrace Îádosti o dotaci vyÏádat od

Ïadatele/pfiíjemce dotace jakékoli doplÀující údaje a podklady potfiebné pro posouzení prÛbûÏného plnûní

kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichÏ základû má b˘t ãi jiÏ byla poÏadovaná dotace poskyt-

nuta; C,

h) na dotaci není právní nárok,

1 Zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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i) v pfiípadû, kdy bude zji‰tûno, Ïe podmínky stanovené pro získání dotace byly splnûny jen z ãásti nebo

zdánlivû anebo byly umûle vytvofieny a Ïadatel tak získal v˘hodu, která není v souladu s cíli a podmín-

kami opatfiení, Pravidel ãi Dohody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovnûÏ v pfiípa-

dû, pokud bylo  ze strany Ïadatele/pfiíjemce dotace ãi s jeho vûdomím tfietí osobou úmyslnû podáno

nepravdivé prohlá‰ení nebo nepravdiv˘ dÛkaz. V kterémkoli z tûchto dvou pfiípadÛ bude Ïadatel/pfií-

jemce dotace navíc vylouãen z poskytování dotace v rámci téhoÏ opatfiení bûhem daného a následují-

cího roku; C, 

j) v pfiípadû nedodrÏení podmínek Pravidel nebo zji‰tûní neoprávnûného ãerpání dotace bude zahájeno vymáhá-

ní dluÏné ãástky v souladu s platnou právní úpravou,

k) v pfiípadû nepravdivého ãestného prohlá‰ení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, Ïe pro pfiedloÏen˘ projekt

není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, vyÏadováno stavební povolení, ohlá‰ení stavby ani jiné opatfiení stavebního úfiadu, bude ukonãena

administrace Îádosti o dotaci; C, 

l) Ïadatel/pfiíjemce dotace souhlasí se zvefiejnûním údajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci podle zákona ã. 106/1999

Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a to v rozsahu: 

– po zaregistrování Îádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (vãet-

nû uvedení opatfiení, zámûru),

– po schválení Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS

3), název projektu (vãetnû uvedení opatfiení a zámûru), schválená v˘‰e dotace.

3. Îadatel/pfiíjemce dotace:

a) Îadatel musí splÀovat definici pfiíjemce dotace uvedenou v kapitole 15 tûchto Pravidel; C,

b) Ïadatel/pfiíjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, Ïe v‰echny jím  uvedené údaje vÛãi

poskytovateli dotace jsou prokazatelnû úplné a pravdivé,

c) Ïadatel/pfiíjemce dotace je povinen od okamÏiku zaregistrování Îádosti o dotaci na RO SZIF poskytovat poÏa-

dované informace, dokladovat svoji ãinnost a poskytovat SZIF, resp. Ministerstvu zemûdûlství nebo tfietímu sub-

jektu povûfienému  Ministerstvem zemûdûlství ve‰kerou souãinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to

po celou stanovenou  dobu trvání závazku; C,

d) pfiíjemce dotace se zavazuje, Ïe dodrÏí úãel projektu uveden˘ v Ïádosti a splní ve‰keré dal‰í specifické podmín-

ky po celou stanovenou dobu trvání závazku; C,

e) pfiíjemce dotace se zavazuje, Ïe po celou dobu trvání závazku bude s majetkem financovan˘m z dotace  naklá-

dat v souladu se  zákonem ã.139/2002 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

f) pfiíjemce dotace je povinen uchovávat ve‰keré doklady t˘kající se poskytnuté dotace v souladu s interními pfiedpisy

MZe, a to po dobu  nejménû 10 let od pfiedloÏení Îádosti o proplacení; D jinak A,

g) pfiíjemce dotace je povinen dodrÏovat ustanovení t˘kající se poÏadavkÛ na publicitu v souladu s pfiílohou ã.

VI. nafiízení Komise 1974/2006  ze dne 15. prosince 2006,  kter˘m se stanoví podrobná Pravidla pro pouÏití

nafiízení Rady (ES) ã. 1698/2005 o podpofie pro rozvoj venkova z Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj

venkova (EAFRD). PoÏadavky na publicitu jsou rovnûÏ k dispozici na internetov˘ch stránkách  MZe a SZIF; D

jinak A,

h) Ïadatel/pfiíjemce dotace je povinen dodrÏovat pravidla volné soutûÏe, zejména pokud jde o dodrÏování pfiedpi-

sÛ pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek, regulérnost vefiejné pomoci, ochranu Ïivotního prostfiedí, podporu rovnosti

Ïen a muÏÛ, apod.

4. Îádost o dotaci:

a) Îádost o dotaci se podává samostatnû za kaÏdé opatfiení, resp. za kaÏd˘ zámûr v souladu se zákonem ã.139/2002

Sb. a zákonem ã.229/1991 Sb.; D jinak C,

b) v daném kole pfiíjmu Ïádostí lze podat na jeden pfiedmût dotace za kaÏdé opatfiení, resp.za kaÏd˘ zámûr pouze

jedinou Îádost o dotaci; C,

c) termíny pro pfiíjem Îádostí o dotaci pro jednotlivá opatfiení/zámûry jsou vyhla‰ovány ministrem zemûdûlství âR

minimálnû 4 t˘dny pfiedem, a to formou tiskové informace zvefiejnûné na internetov˘ch stránkách MZe a SZIF,

v tisku nebo v jin˘ch médiích, 
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d) souãástí Îádosti o dotaci, je projekt (závazná osnova projektu je uvedena v pfiíloze ã. 2 k tûmto PravidlÛm)

a povinné, pfiíp. nepovinné pfiílohy (viz kapitola 21, písmeno a), b) tûchto Pravidel), 

e) pfiílohy pfiedkládané Ïadatelem musí b˘t v originále, v úfiednû ovûfiené kopii originálu nebo prosté kopii. 

f) Îádost o dotaci pfiedkládá a podepisuje Ïadatel pfied pracovníkem RO SZIF osobnû nebo prostfiednictvím zmoc-

nûného zástupce. Pokud nebyla Ïádost podepsána pfied pracovníkem RO SZIF osobnû, musí b˘t podpis úfiednû

ovûfien,

g) ãestné prohlá‰ení musí b˘t podepsáno pouze Ïadatelem osobnû, tj. není moÏné nechat ãestné prohlá‰ení pode-

psat povûfienou osobou, ale je moÏné, aby povûfiená osoba pfiinesla k zaregistrování ãestné prohlá‰ení podepsa-

né oprávnûnou osobou (Ïadatelem) s úfiednû ovûfien˘m podpisem; oprávnûn˘mi osobami (Ïadateli) v opatfiení

I.1.4 jsou pozemkové úfiady v souladu s platn˘m Organizaãním fiádem MZe,

h) pfied registrací Îádosti o dotaci je provedena pfiedbûÏná administrativní kontrola (úplnost dokumentace).

Neúplná Îádost o dotaci nebude zaregistrována a Ïadatel bude o této skuteãnosti a jejích dÛvodech informo-

ván,

i) následnû RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Îádosti o dotaci, která byla zaregistrována. V pfiípa-

dû zji‰tûní nedostatkÛ vyzve do 42 kalendáfiních dnÛ od zaregistrování Ïádosti Ïadatele k tomu, aby provedl

odstranûní  uveden˘ch konkrétních závad. Nedojde-li k odstranûní závad Îádosti o dotaci do 21 kalendáfiních

dnÛ ode dne následujícího po dni odeslání v˘zvy Ïadateli, povaÏuje se Îádost o dotaci uplynutím této lhÛty

automaticky za chybnou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena administrace Îádosti o dotaci. LhÛta pro v˘zvu

SZIF k odstranûní závad poãíná bûÏet dnem, kter˘ následuje po dni zaregistrování Îádosti o dotaci, lhÛta pro

odstranûní závad v Îádosti o dotaci poãíná bûÏet dnem následujícím po dni odeslání v˘zvy Ïadateli k jejich

odstranûní. V pfiípadû, Ïe by mûl poslední den lhÛty pfiipadnout na den pracovního klidu nebo volna, lhÛta se

prodlouÏí a bude konãit aÏ nejbliÏ‰í následující pracovní den, 

j) opravy závad Îádosti o dotaci musí b˘t pfiíslu‰nému RO SZIF doruãeny ve stanovené lhÛtû; C,

k) dodateãné úpravy poÏadované míry dotace ani dodateãné nav˘‰ení dotace nejsou moÏné a pfiípustné; C,

l) dodateãné pfiedkládání povinn˘ch i nepovinn˘ch pfiíloh ani oprava obsahu pfiedloÏen˘ch povinn˘ch i nepovin-

n˘ch pfiíloh není moÏná a pfiípustná (s v˘jimkou zcela zfiejm˘ch formálních chyb); C,

m) dodateãná oprava údajÛ povinn˘ch pfiíloh, formuláfie Ïádosti nebo projektu, které mají vliv na bodo-

vé hodnocení nebo na v˘‰i dotace, není moÏná a pfiípustná (s v˘jimkou zcela zfiejm˘ch formálních

chyb); C,

n) Îádosti o dotaci, které byly z hlediska pfiijatelnosti hodnoceny kladnû, jsou ohodnoceny body  podle pfiedem

stanoven˘ch bodovacích kritérií Programu rozvoje venkova a sefiazeny podle poãtu získan˘ch bodÛ sestupnû -

(V pfiípadû rovnosti bodÛ rozhoduje niÏ‰í finanãní poÏadavek Ïadatele). Podle disponibilních finanãních zdro-

jÛ pro dané opatfiení/zámûr jsou Îádosti o dotaci doporuãeny/nedoporuãeny (schváleny/neschváleny) k finan-

cování. 

o) V pfiípadû, Ïe SZIF dojde kontrolou k závûru, Ïe podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splnûny, sdûlí to píse-

mnû Ïadateli spolu s dÛvody ukonãení administrace Ïádosti,

p) v pfiípadû, Ïe projekt není schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, sdûlí tuto skuteã-

nost RO SZIF písemnû Ïadateli.

5. Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova:

a) V pfiípadû, Ïe je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, je Ïadatel písemnû

vyzván k podpisu Dohody a je povinen se dostavit k podpisu Dohody ve lhÛtû stanovené v˘zvou (v odÛvodnû-

n˘ch pfiípadech je moÏné na základû Ïádosti Ïadatele uskuteãnûné do data stanoveného v˘zvou termín posu-

nout aÏ o 15 dnÛ); C,

b) Dohodu podepisuje Ïadatel osobnû pfied pracovníkem RO SZIF nebo prostfiednictvím zmocnûného zástupce,

c) Dohoda se vyhotovuje minimálnû ve dvou stejnopisech, kaÏdé vyhotovení Dohody má hodnotu originálu.

Dohodu obdrÏí v jednom vyhotovení pfiíjemce dotace a jedno vyhotovení pfiíslu‰né RO SZIF. Stejn˘ postup platí

pfii uzavírání pfiípadného Dodatku k Dohodû (viz níÏe),

d) pfiípadné obûma stranami Dohody schválené zmûny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodû, pfiíp.

vyrozumûním o administraci Hlá‰ení o zmûnách nebo pfiedloÏením úplné Îádosti o proplacení na RO SZIF

u zmûn, které se nemusí oznamovat Hlá‰ením.
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6. ZpÛsobilé v˘daje:

a) Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na zpÛsobilé v˘daje uvedené v kapitole 17 tûchto

Pravidel (dle ãíselníku zpÛsobil˘ch  v˘dajÛ uvedeného v pfiíloze ã. 4); D jinak C,

b) zpÛsobilé v˘daje je moÏné realizovat  maximálnû po dobu 18ti mûsícÛ od data podpisu Dohody; C,

c) zpÛsobilé v˘daje jsou realizovány/vynaloÏeny pouze formou bezhotovostní platby tzn. pfiíjemce dotace je povi-

nen realizovat finanãní operace související s financováním zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu v souladu s interními

pfiedpisy MZe, 

d) v˘‰e zpÛsobil˘ch v˘dajÛ je vypoãtena na základû dodavatelské faktury nebo jiného úãetního dokladu vystave-

ného dodavatelem,

e) zpÛsobilé v˘daje jsou realizovány z hlediska ãasu od podpisu Dohody do data pfiedloÏení Îádosti o propla-

cení.

7. Provádûní zmûn:

a) zmûny, které nelze provést bez pfiedchozího souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pfiíjemce dotace musí nejprve podat

Hlá‰ení o zmûnách a nemÛÏe zmûny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF):

- zásadní zmûny technick˘ch parametrÛ projektu (zejména zmûna úãelu vyuÏívání projektu, apod.)

(dle údajÛ uveden˘ch v kapitole „Technické fie‰ení projektu", ve stavebním povolení nebo ohlá‰e-

ní stavby); C,

- zmûna místa realizace projektu; C,

- pfiidávání/odstranûní poloÏek zpÛsobil˘ch v˘dajÛ; K,

b) zmûny, které nelze provést bez souhlasu RO SZIF (tj. Ïadatel/pfiíjemce dotace mÛÏe zmûnu nejprve provést a pak

teprve Ïádat o souhlas prostfiednictvím vyplnûného formuláfie Hlá‰ení o zmûnách):

- sníÏení celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ nebo zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace, o více neÏ 20%; B,

- zmûny ãástek mezi jednotliv˘mi kódy nav˘‰ením/sníÏením o více neÏ 20%; B,

- zmûny v ãasovém harmonogramu projektu - (zmûna termínu pfiedloÏení Îádosti o proplacení musí b˘t ozná-

mena nejpozdûji ve smluvnû stanoveném datu pfiedloÏení Îádosti o proplacení); C,

c) ostatní zmûny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale Ïadatel/pfiíjemce dotace je povinen zmûnu oznámit

pfiíslu‰nému RO SZIF na pfiedepsaném formuláfii Hlá‰ení o zmûnách, a to nejpozdûji v den pfiedloÏení Îádosti

o proplacení. Tyto zmûny musí respektovat max. v˘‰i dotace uvedené v Dohodû (napfi. zmûny v technickém fie‰e-

ní projektu, které nejsou zásadního charakteru a jsou v souladu se stavebním fiízením, zmûna sídla Ïadatele/pfií-

jemce dotace, apod.); D jinak A,

d) zmûny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale pfiíjemce dotace je povinen je zaznamenat na formuláfii

Îádosti o proplacení:

- zmûny celkov˘ch v˘dajÛ na projekt, 

- zmûny celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které nepfiesáhnou limit 20%; A,

- zmûny ãástek mezi jednotliv˘mi kódy, které nepfiesahují limit 20%; A,

Tyto zmûny musí respektovat max. v˘‰i dotace uvedenou v Dohodû.

e) Hlá‰ení o zmûnách Ïadatel podává osobnû na pfiíslu‰ném RO SZIF nebo je zasílá po‰tou. V pfiípadû zasílání po‰-

tou je nutné zasílat formuláfi pouze doporuãenû, s úfiednû ovûfien˘m podpisem Ïadatele/pfiíjemce dotace,

a zároveÀ nejpozdûji 11. pracovní den pfied stanoven˘m termínem pfiedloÏení Îádosti o proplacení a t˘ká se

zmûn uveden˘ch v bodech a), b),

f) v˘sledek schvalovacího fiízení je RO SZIF povinen oznámit Ïadateli/pfiíjemci dotace nejpozdûji do 60-ti kalendáfi-

ních dnÛ od data obdrÏení Hlá‰ení o zmûnách; v pfiípadû nedodrÏení termínu, oznámí do tohoto termínu RO

SZIF Ïadateli/pfiíjemci dotace dÛvod zdrÏení.

8. Zadávání zakázek Ïadatelem/pfiíjemcem dotace:

a) Îadatel/pfiíjemce dotace postupuje dle zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pfied-

pisÛ a v souladu s platn˘mi vnitfiními normami MZe, které upravují zásady pro postup pfii zadávání vefiejn˘ch

zakázek, tj. zodpovídá za fiádné provedení zadávacího fiízení a jeho prÛbûh náleÏitû dokladuje podle zákona

a vnitfiních norem MZe.
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b) V pfiípadech zakázek malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zákona ã. 137/2006 Sb.) Ïadatel/pfiíjemce dotace postupuje

dle platn˘ch vnitfiních norem MZe, které upravují zásady pro postup pfii zadávání vefiejn˘ch zakázek. 

9. Îádost o proplacení v˘dajÛ projektu:

a) dotace se poskytuje na základû Îádosti o proplacení a pfiíslu‰né dokumentace dle podmínek jednotliv˘ch zámû-

rÛ uveden˘ch v tûchto Pravidlech, 

b) Îádost o proplacení pfiedkládá a podepisuje Ïadatel pfied pracovníkem RO SZIF prostfiednictvím zmocnûného

zástupce,

c) v pfiípadû, Ïe je Îádost o proplacení pfiedloÏena pfied smluvním termínem, je na ni pohlíÏeno, jako by byla pfied-

loÏena v termínu uvedeném v Dohodû,

d) v rámci kontroly Îádosti o proplacení vã. pfiíloh provádûné pfii jejím pfiedloÏení, mÛÏe RO SZIF uloÏit lhÛtu

pro doplnûní chybûjící dokumentace k Îádosti o proplacení, a to maximálnû 14 kalendáfiních dnÛ.

Nedojde-li k odstranûní závad Îádosti o proplacení ve stanovené lhÛtû, povaÏuje se Îádost o proplacení

uplynutím této lhÛty automaticky za chybnou a z tohoto dÛvodu také bude ukonãena administrace Îádos-

ti o dotaci.

e) Îádost o proplacení se pfiedkládá samostatnû za kaÏd˘ projekt, resp. za kaÏdé registraãní ãíslo projektu, na pfií-

slu‰né RO SZIF,

f) pfiedloÏí-li pfiíjemce dotace k proplacení úãetní/daÀové doklady, jejichÏ koneãn˘ souãet pfiekroãí Dohodou pfii-

znanou v˘‰i dotace, nebude finanãní ãástka nad rámec pfiiznané dotace proplacena (nelze finanãní ãástku nad

rámec pfiiznané dotace zapoãítat do zpÛsobil˘ch v˘dajÛ),

g) Îádost o proplacení musí b˘t zaloÏena na skuteãnû prokázan˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajích; K.

10. Kontrola dodrÏování podmínek PRV:

a) Îadatel/pfiíjemce dotace je povinen umoÏnit vstup kontrolou povûfien˘m osobám  (orgány státní kontroly, SZIF,

MZe, Evropská komise, Certifikaãní orgán, Kompetentní orgán, Evropsk˘ úãetní dvÛr) k ovûfiování plnûní pod-

mínek Pravidel, pfiíp. Dohody, 

b) kontrola ze strany SZIF mÛÏe b˘t provádûna ode dne zaregistrování Îádosti o dotaci po celou dobu trvání závaz-

ku stanoveného v Dohodû,

c) o kontrole bude sepsán protokol ve tfiech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrÏí kontrolovan˘ Ïadatel/pfiíjem-

ce dotace, dvû vyhotovení kontrolní orgán,

d) kontroly provádûné podle jin˘ch právních pfiedpisÛ nejsou tûmito Pravidly dotãeny,

e) Ïadatel/pfiíjemce dotace je povinen respektovat opatfiení stanovená k nápravû, která vzejdou z kontrolní ãin-

nosti povûfien˘ch pracovníkÛ uveden˘ch v písmenu a) a dodrÏet stanovené termíny pro odstranûní nedostatkÛ

a závad.

11. ZpÛsob úãtování o poskytované dotaci:

Upraveno vnitfiními pfiedpisy MZe.

12. SníÏení ãástky dotace:

1. Korekce [K] pfii administraci Îádosti o proplacení: pokud je na základû kontroly zji‰tûn rozdíl mezi ãástkou uvedenou

v Îádosti o proplacení a ãástkou, která má b˘t pfiíjemci vyplacena po pfiezkoumání zpÛsobilosti Ïádosti:

a) do 3% (vãetnû) je pfiíjemci vyplacena ãástka odpovídající zpÛsobil˘m v˘dajÛm po pfiezkoumání,

b) o více neÏ 3%, je pfiíjemci vyplacena zji‰tûná ãástka po pfiezkoumání sníÏena je‰tû o sankci odpovídající rozdílu

mezi ãástkou poÏadovanou a zji‰tûnou ãástkou po pfiezkoumání zpÛsobilosti v˘dajÛ.

2. Sankãní systém: v pfiípadû poru‰ení/nedodrÏení podmínek uveden˘ch v Pravidlech bude Ïadateli po pfiípadnû provede-

n˘ch korekcích a sankci dle bodu 1b) sníÏena dotace následujícím zpÛsobem:
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- A: o 10% ãástky dotace po pfiezkoumání zpÛsobilosti Îádosti o proplacení

- B: o 50% ãástky dotace po pfiezkoumání zpÛsobilosti Îádosti o proplacení

- C: o 100% (pfied proplacením finanãních prostfiedkÛ na úãet pfiíjemce dotace se jedná o ukonãení administrace Ïádos-

ti, po proplacení finanãních prostfiedkÛ na úãet pfiíjemce dotace se jedná o vymáhání dluÏné ãástky)

- D: splnûní nápravného opatfiení uloÏeného ze strany SZIF

Po proplacení je pfiíjemce dotace povinen vrátit poskytnuté finanãní prostfiedky (vratku) v pfiedepsané v˘‰i vãetnû penále.

Za kaÏdou podmínkou, která stanovuje Ïadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za poru‰ení/nedodrÏení této

povinnosti, a to pfiíslu‰n˘m písmenem [A] [B] [C] a nebo je uloÏeno opatfiení k nápravû [D].

– Sankce se nekumulují – (tzn., Ïe nerozhoduje, zda pfiíjemce dotace pfiípadnû poru‰í jednu nebo pût pod-

mínek napfi. pod kategorií A – vÏdy se bude z titulu uloÏení této sankce poÏadovat sníÏení nebo navráce-

ní dotace ve v˘‰i 10%).

– Platí dominance kategorií – (tzn., Ïe pfiíjemci dotace se sniÏuje dotace podle poru‰ení podmínky s nejvy‰‰í

kategorií – C > B > A).

– V pfiípadû, Ïe se stanovená podmínka skládá z nûkolika dílãích podmínek (napfi. v˘ãet dokumentÛ, které

má pfiíjemce dotace odevzdat) bude chápáno poru‰ení i jen jedné dílãí podmínky jako poru‰ení celé vlast-

ní podmínky.

V pfiípadû uloÏení sankce, resp. provedení korekce pfii autorizaci platby bude Ïadatel písemnû vyrozumûn.

13. Popis opatfiení 

Opatfiení Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspofiádání pozemkÛ v‰ech vlastníkÛ pÛdy v daném

katastrálním území. SlouÏí k zamûfiení fie‰eného území, k reálnému vytyãení pozemkÛ v terénu a k realizaci potfiebn˘ch

opatfiení v území (plán spoleãn˘ch zafiízení). 

14. Zámûry

a) zamûfiení území a v‰ech polohopisn˘ch prvkÛ a dal‰í geodetické práce pro vytvofiení návrhu pozemkov˘ch úprav dle

zákona ã. 139/2002 Sb.

b) vytyãení novû navrÏen˘ch pozemkÛ vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle  zákona ã.139/2002 Sb.

c) vymûfiování pozemkÛ podle § 21a) zákona ã. 229/1991 Sb.

d) realizace plánÛ spoleãn˘ch zafiízení pozemkov˘ch úprav dle zákona ã. 139/2002 Sb.:

– opatfiení ke zpfiístupnûní pozemkÛ,

–  protierozní opatfiení pro ochranu pÛdního fondu, 

–  vodohospodáfiská opatfiení slouÏící k ne‰kodnému odvedení povrchov˘ch vod a ochranû území pfied záplavami,

– opatfiení k ochranû a tvorbû Ïivotního prostfiedí a zv˘‰ení ekologické stability krajiny (místní ÚSES vãetnû následné

péãe o prvky ÚSES, v˘sadba zelenû).

15. Definice pfiíjemce dotace

Pfiíjemci dotace jsou pozemkové úfiady.

16. Druh a v˘‰e dotace

Druh dotace: pfiímá nenávratná dotace

ZpÛsob financování: plné financování

Maximální v˘‰e dotace: 100 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, ze kter˘ch je stanovena dotace
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Pfiíspûvek EU ãiní 75 % vefiejn˘ch zdrojÛ.

Pfiíspûvek âR ãiní 25 % vefiejn˘ch zdrojÛ.

âástka celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ na jeden projekt ãiní od 300 tis. Kã do 50 mil. Kã .

Maximální v˘‰e dotace na jednoho pfiíjemce dotace v rámci opatfiení (tj. pozemkov˘ úfiad) ãiní 180 mil. Kã za období

2007 – 2013.

17. V˘daje, které jsou zpÛsobilé ke spolufinancování

Konkrétní poloÏky (kódy) zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které se dále vyplÀují do formuláfie Ïádosti, jsou uvedeny v pfiíloze ã. 4.

Zámûry a), b) a c)

– doplnûní a vybudování podrobného polohového bodového pole,

– zamûfiení skuteãného stavu (podrobné mûfiení polohopisu, geometrické a polohové urãení hranic pozemkÛ v obvo-

du pozemkov˘ch úprav),

– geometrické a polohové urãení obvodu pozemkov˘ch úprav,

– vytyãení a zamûfiení lomov˘ch bodÛ hranic pozemkÛ (t˘ká se pozemkÛ stávajících i pozemkÛ novû navrÏen˘ch

v pozemkov˘ch úpravách vãetnû pozemkÛ pro spoleãná zafiízení, kromû pozemkÛ ve vlastnictví státu, které nejsou

urãeny pro spoleãná zafiízení),

– stabilizace lomov˘ch bodÛ pozemkÛ (t˘ká se pozemkÛ stávajících i pozemkÛ novû navrÏen˘ch v pozemkov˘ch úpra-

vách vãetnû pozemkÛ pro spoleãná zafiízení, kromû pozemkÛ ve vlastnictví státu, které nejsou urãeny pro spoleãná

zafiízení),

– vypracování geometrick˘ch plánÛ,

– daÀ z pfiidané hodnoty.

Zámûr d) realizace plánÛ spoleãn˘ch zafiízení na základû schváleného návrhu pozemkov˘ch úprav dle zákona ã.

139/2002 Sb.

– vytyãení pozemku pod stavbou a zamûfiení stavby,

– zemní a stavební práce vãetnû pfiesunÛ hmot,

– stavební materiál,

– nákup, v˘sadba a zaji‰tûní zelenû, 

– zafiízení staveni‰tû,

– dal‰í moÏné speciální práce a technologie dle technick˘ch poÏadavkÛ realizaãního projektu,

– daÀ z pfiidané hodnoty.

18. Formy financování

– bezhotovostní platba

19. Kriteria pfiijatelnosti  projektu

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 12 tûchto Pravidel.

1) Projekt lze realizovat na území âeské republiky kromû hl. mûsta Prahy; C.

2) Projekt je v souladu s pfiíslu‰nou právní úpravou; C. 

3) Îadatel musí splÀovat definici pfiíjemce dotace stanovenou pro pfiíslu‰né opatfiení/zámûr; C.

4) Projekt musí splÀovat úãel a rozsah opatfiení/zámûru; C.

5) Realizace spoleãn˘ch zafiízení (zámûr d) musí b˘t v souladu se schválen˘mi návrhy pozemkov˘ch úprav; C.
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20. Dal‰í podmínky 

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 12 tûchto Pravidel.

1) LhÛta vázanosti projektu na úãel je 5 let od data podpisu Dohody; C.

2) U zámûru d) budou spoleãná zafiízení pfievedena v souladu s §12 zákona ã. 139/2002 Sb. do 3 mûsícÛ od data nabytí

právní moci kolaudaãního rozhodnutí nebo od data vydání kolaudaãního souhlasu ãi souhlasu s uÏíváním stavby;

u prvkÛ ÚSES a zafiízení,  které lze uÏívat na základû oznámení stavebnímu úfiadu (a uÏívání není stavebním úfiadem

zakázáno) ãi bez nûj, do 1 mûsíce po uplynutí 30 dnÛ od doruãení oznámení pfiíslu‰nému stavebnímu úfiadu; u prvkÛ

ÚSES a zafiízení, které lze uÏívat bez kolaudaãního souhlasu i bez oznámení zámûru o uÏívání do 1 mûsíce od dokon-

ãení zámûru. Pfievedením se rozumí i zahájení tohoto úkonu ; C.

3) Pfiíjemce dotace zajistí vykazování údajÛ potfiebn˘ch pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti pro-

jektu na úãel; D.

4) Îadatel neãerpá finanãní prostfiedky na pfiedmût, pro kter˘ je poÏadována dotace z PRV, státních fondÛ nebo jin˘ch

fondÛ Evropské unie, zejména jsou vylouãeny akce, které lze podpofiit dle nafiízení Rady (ES) ã. 1782/2003 a dle pfiílo-

hy I nafiízení Komise (ES) ã. 1974/2006; C.

21. Seznam pfiíloh pfiedkládan˘ch na RO SZIF

NíÏe uvedené povinnosti jsou doplnûny oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 12 tûchto Pravidel.

a) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci, C

Zámûry a), b) a c)

1) Jeden v˘tisk projektu (soubor v rozsahu dle povinné osnovy uvedené v pfiíloze k tûmto PravidlÛm) – originál. 

2) âestné prohlá‰ení dle závazného vzoru (viz pfiíloha ã. 5) – originál.

3) Mapa vhodného mûfiítka odpovídajícího plo‰nému rozsahu projektu s vyznaãením zájmového území (realizace projek-

tu) potvrzená pfiíslu‰n˘m pozemkov˘m úfiadem – originál.

4) Seznam pfiíloh s uvedením poãtu stran jednotliv˘ch pfiíloh.

Zámûr d) realizace plánÛ spoleãn˘ch zafiízení na základû schváleného návrhu pozemkov˘ch úprav dle zákona

ã. 139/2002 Sb.

1) Jeden v˘tisk projektu (soubor v rozsahu dle povinné osnovy uvedené v pfiíloze k tûmto PravidlÛm) – originál.

2) âestné prohlá‰ení dle závazného vzoru (viz pfiíloha ã. 5) – originál.

3) Pravomocné (pokud pfii vyhlá‰ení kola pfiíjmu Ïádostí není ministrem zemûdûlství stanoveno jinak) a platné stavební

povolení nebo ohlá‰ení stavby nebo jiné opatfiení stavebního úfiadu nahrazující stavební povolení. V pfiípadû, Ïe není

tfieba v˘‰e uveden˘ch rozhodnutí ãi opatfiení, pak ãestné prohlá‰ení Ïadatele, uvedené v pfiíloze ã. 5 Pravidel, Ïe na

dan˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zapotfiebí stavební povolení ani jiné opatfiení stavebního úfiadu – originál nebo úfiednû ovûfiená

kopie.

4) Technická dokumentace pfiedkládaná stavebnímu úfiadu k fiízení ãi k jinému opatfiení k pfiedmûtu projektu – prostá

kopie.

5) Mapa vhodného mûfiítka odpovídajícího plo‰nému rozsahu projektu s vyznaãením zájmového území (realizace projek-

tu) potvrzená pfiíslu‰n˘m pozemkov˘m úfiadem – originál.

6) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkov˘ch úprav, vydané pozemkov˘m úfiadem, jehoÏ souãástí je pfiedkládan˘ pro-

jekt – prostá kopie.

7) Souhlasné stanovisko orgánu ochrany pfiírody s realizaãním projektem (jen u projektÛ budování prvkÛ ÚSES) – prostá

kopie. 

8) Seznam pfiíloh s uvedením poãtu stran jednotliv˘ch pfiíloh.
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b) Nepovinné pfiílohy pfiedkládané pfii podání Îádosti o dotaci

Zámûr a) zamûfiení území a v‰ech polohopisn˘ch prvkÛ a dal‰í geodetické práce pro vytvofiení  návrhu pozem-

kov˘ch úprav dle zákona ã. 139/2002 Sb. 

1) Doklad vydan˘ svazkem obcí, mikroregionem nebo místní akãní skupinou o souladu s pfiíslu‰nou platnou a schválenou

rozvojovou strategií – prostá kopie.

2) Potvrzení vydané obcí, Ïe se projekt nachází v katastrálním území se sídlem o poãtu obyvatel men‰ím neÏ 2000

– prostá kopie.

3) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem, Ïe jde o projekt vypl˘vající ze zahájení komplexních pozemkov˘ch úprav

– prostá kopie.

4) Doklad vydan˘ pozemkov˘m úfiadem o návaznosti na dokonãené pozemkové úpravy v sousedních k.ú. (rozhodnutí  PÚ

o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.) – prostá kopie.

5) Doklad vydan˘ obcí, Ïe pro dané k.ú. je schválen˘ územní plán obce – prostá kopie.

6) Doklad vydan˘ pozemkov˘m úfiadem, Ïe v dotãeném k.ú. byla provedena od roku 1990  aktualizace BPEJ na plo‰e více

neÏ 80 % ZPF v k.ú. – originál.

7) Potvrzení pozemkového úfiadu, Ïe pozemková úprava byla zahájena na základû poÏadavkÛ vlastníkÛ nadpoloviãní

v˘mûry pozemkÛ v daném k.ú. (§ 6 odst. 3 zákona ã. 139/2002 Sb.) vãetnû vyãíslení % zastoupení v˘mûry pozemkÛ,

jejichÏ vlastníci poÏádali o zahájení pozemkové úpravy – originál.

8) Projekt dle osnovy v elektronické podobû na datovém nosiãi CD (ve formátu *.doc, *.pdf).

Zámûr b) vytyãení novû navrÏen˘ch pozemkÛ vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle záko-

na ã.139/2002 Sb.

1) Doklad vydan˘ svazkem obcí, mikroregionem nebo místní akãní skupinou o souladu s pfiíslu‰nou platnou a schválenou

rozvojovou strategií – prostá kopie.

2) Potvrzení vydané obcí, Ïe se projekt nachází v katastrálním území se sídlem o poãtu obyvatel men‰ím neÏ 2000

– prostá kopie.

3) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem, Ïe jde o projekt vypl˘vající ze schváleného návrhu komplexních pozemkov˘ch

úprav (vydáno rozhodnutí  PÚ o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.) – prostá kopie.

4) Doklad vydan˘ pozemkov˘m úfiadem o návaznosti na dokonãené pozemkové úpravy v sousedních k.ú. (rozhodnutí PÚ

o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.) – prostá kopie.

5) Doklad vydan˘ obcí, Ïe pro dané k.ú. je schválen˘ územní plán obce – prostá kopie.

6) Doklad vydan˘ pozemkov˘m úfiadem, Ïe v dotãeném k.ú. byla provedena od roku 1990  aktualizace BPEJ na plo‰e více

neÏ 80 % ZPF v k.ú. – originál.

7) Doklad vydan˘ pozemkov˘m úfiadem, Ïe existuje zájem vlastníkÛ o vytyãení novû navrÏen˘ch pozemkÛ ve smyslu § 12,

odst. 2 zákona ã. 139/2002 Sb. na více neÏ 25 % v˘mûry pozemkÛ v obvodu pozemkov˘ch úprav - originál.

8) \Projekt dle osnovy v elektronické podobû na datovém nosiãi CD (ve formátu *.doc, *.pdf).

Zámûr c) vymûfiování pozemkÛ podle § 21a) zákona ã. 229/1991 Sb.

1) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem, Ïe o vytyãení pozemkÛ v projektem fie‰eném území poÏádali vlastníci více neÏ

1/2 v˘mûry pozemkÛ (uvede se v˘mûra pozemkÛ podloÏená poÏadavky vlastníkÛ a v˘mûra celé fie‰ené lokality)

– originál + prostá kopie Ïádosti vlastníkÛ (datum Ïádosti nerozhoduje).

2) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem, Ïe o vytyãení pozemkÛ v projektem fie‰eném území poÏádali vlastníci více neÏ

3/4 v˘mûry pozemkÛ (uvede se v˘mûra pozemkÛ podloÏená poÏadavky vlastníkÛ a v˘mûra celé fie‰ené lokality)

– originál + prostá kopie Ïádosti vlastníkÛ (datum Ïádosti nerozhoduje).

3) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem o poãtu dotãen˘ch vlastníkÛ a spoluvlastníkÛ v rozmezí  20 – 50 - originál.

4) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem o poãtu dotãen˘ch vlastníkÛ a spoluvlastníkÛ v rozmezí 51 – 100 - originál.

5) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem o poãtu dotãen˘ch vlastníkÛ a spoluvlastníkÛ vy‰‰ím neÏ  100 - originál.

6) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem, Ïe projekt se t˘ká ze 60 a více % lesních pozemkÛ - originál.       

7) Projekt dle osnovy v elektronické podobû na datovém nosiãi CD (ve formátu *.doc, *.pdf).
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Zámûr d) realizace spoleãn˘ch zafiízení pozemkov˘ch úprav dle zákona ã. 139/2002 Sb.

1) Doklad vydan˘ svazkem obcí, mikroregionem nebo místní akãní skupinou o souladu s pfiíslu‰nou platnou a schválenou

rozvojovou strategií – prostá kopie.

2) Potvrzení vydané obcí, Ïe se projekt nachází v katastrálním území se sídlem o poãtu obyvatel men‰ím neÏ 2000

– prostá kopie.

3) Doklad vydan˘ obcí, Ïe pro dané k.ú. je schválen˘ územní plán obce – prostá kopie.

4) Potvrzení orgánu ochrany zemûdûlského pÛdního fondu, Ïe projekt fie‰í ochranu zemûdûlské pÛdy pfied vodní nebo

vûtrnou erozí nebo potvrzení vodoprávního úfiadu, Ïe projekt fie‰í ochranu sídla ãi území pfied povodní – prostá kopie.

5) Potvrzení vydané pozemkov˘m úfiadem a doplnûné stanovisky orgánÛ státní správy v bodech 

4) a 6), Ïe projekt má polyfunkãní charakter (propojení dvou funkcí 10 b., propojení více neÏ 

2 funkcí 15 b.); 

– doklad o zpfiístupnûní pozemkÛ vydá pozemkov˘ úfiad – originál,

– doklad o ochranû pfied erozí vydá orgán ochrany zemûdûlského pÛdního fondu  – prostá kopie,

– doklad o vodohospodáfiské funkci projektu vydá vodoprávní úfiad – prostá kopie,

– doklad o ekologické funkci projektu vydá orgán ochrany pfiírody – prostá kopie.

6) Potvrzení vydané orgánem ochrany pfiírody, Ïe realizací projektu dojde ke zv˘‰ení ekologické stability krajiny – prostá kopie.

7) Potvrzení vydané orgánem ochrany pfiírody, Ïe druhová skladba dfievin navrÏen˘ch k v˘sadbû odpovídá ekologick˘m

poÏadavkÛm – prostá kopie.

8) Potvrzení vydané krajem, správou CHKO nebo správou národního parku, Ïe realizace projektu bude mít kladn˘ vliv na

území z pohledu zvlá‰tní ochrany pfiírody (národní parky, chránûné krajinné oblasti, národní pfiírodní rezervace, pfiírod-

ní rezervace, národní pfiírodní památky, pfiírodní památky, NATURA 2000) – prostá kopie.

9) Potvrzení Ïe projekt fie‰í návaznost na obdobné zafiízení (historicky existující i novû vybudované),

– v pfiípadû opatfiení na zpfiístupnûní pozemkÛ potvrzení vydává pozemkov˘ úfiad – originál,

– v pfiípadû protierozních opatfiení potvrzení vydává orgán ochrany zemûdûlského pÛdního fondu – prostá kopie,

– v pfiípadû vodohospodáfisk˘ch opatfiení potvrzení vydává vodoprávní úfiad – prostá kopie,

– v pfiípadû ekologick˘ch opatfiení potvrzení vydává orgán ochrany pfiírody – prostá kopie.

10) Doklad vydan˘ pozemkov˘m úfiadem o návaznosti na dokonãené pozemkové úpravy  v sousedních k.ú. (rozhodnutí

PÚ o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.) – prostá kopie.

11) Potvrzení -  písemn˘ závazek budoucího nabyvatele realizovaného spoleãného zafiízení, Ïe bude provádût nezbytnou

údrÏbu tohoto zafiízení po dobu nejménû 5 let - prostá kopie.

12) Projekt dle osnovy v elektronické podobû na datovém nosiãi CD (ve formátu *.doc, *.pdf).

c) Povinné pfiílohy pfiedkládané pfii Îádosti o proplacení

1) Úãetní/daÀové doklady související s realizací projektu (napfi.faktury, paragony) - originál nebo úfiednû ovûfiená kopie

(moÏno vrátit pfiíjemci dotace); D.

2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (napfi. v˘pis z bankovního úãtu, pokladní doklad, na kterém oprávnûná osoba

potvrdí pfiíjem hotovosti) – prostá kopie; D.

3) Soupisky úãetních/daÀov˘ch dokladÛ ke zpÛsobil˘m v˘dajÛm – originál, formuláfie jsou zvefiejnûny na internetov˘ch

stránkách SZIF; C.

22. Seznam pfiíloh Pravidel

1) Mapa regionÛ NUTS 2 a adresy regionálních odborÛ SZIF

2) Osnova projektu

3) Preferenãní kritéria

4) âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

5) âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova âR



12

23. Závûreãná ustanovení

V pfiípadû potfieby mÛÏe MZe jako ¤ídící orgán EAFRD po dohodû se SZIF jako akreditovanou platební agenturou provést

kdykoli zpfiesnûní nebo zmûnu tûchto Pravidel.

24. Platnost a úãinnost

Tato Pravidla nab˘vají platnosti a úãinnosti dnem podpisu ministra zemûdûlství âR.

V Praze dne 8.10.2007 Mgr. Petr Gandaloviã v.r.
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P¤ÍLOHA 1

Mapa regionÛ NUTS 2

Adresy regionálních odborÛ Státního zemûdûlského intervenãního fondu

NUTS 2 Název RO SZIF Adresa

Stfiední âechy Praha a Stfiední âechy budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad âeské Budûjovice Rudolfovská 80, 370 21 âeské Budûjovice

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

Severov˘chod Hradec Králové Ulrichovo námûstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihov˘chod Brno Kotláfiská 53, 602 00 Brno

Stfiední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko Opava Horní námûstí 2, 746 57 Opava

pracovní doba

pondûlí, stfieda 7:30 – 16:30

úter˘, ãtvrtek 7:30 – 15:00

pátek 7:30 – 13:00

Jednotná doba pro pfiíjem Ïádostí projektov˘ch opatfiení Programu rozvoje venkova platná pro
v‰echna RO SZIF.
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P¤ÍLOHA 2

Osnova projektu

1. Název projektu

– uveìte struãn˘ a v˘stiÏn˘ název projektu 

– uveìte ãíselné oznaãení a název opatfiení/zámûru, v rámci kterého projekt pfiedkládáte.

2. Îadatel

– uveìte název pozemkového úfiadu (napfi. Ministerstvo Zemûdûlství âR – Pozemkov˘ úfiad Jihlava), adresu a Iâ

pozemkového úfiadu.

2.1. Zpracovatel projektu

– uveìte pouze v pfiípadû, kdy zpracovatelem je jin˘ subjekt, a to v rozsahu název/jméno zpracovatele a kontakt-

ní údaje.

3. Popis projektu

3.1. ZdÛvodnûní projektu

– uveìte podstatu problému vãetnû struãného popisu v˘chozího stavu v katastrálním území (napfi. stav prostoro-

vého uspofiádání pozemkÛ a vlastnick˘ch vztahÛ),

– uveìte, jak pfiispûje realizace projektu k vyfie‰ení pfiíslu‰ného problému.

3.2. Realizace projektu

– popi‰te konkrétní ãinnosti, které budou realizovány jako zpÛsobilé v˘daje v rámci projektu,

– uveìte pfiedpokládan˘ ãasov˘ harmonogram realizace projektu (viz pfiíklad níÏe),

– vymezte místo realizace projektu (v pfiípadû více míst realizace projektu uveìte v‰echna)

– obec, ãást obce

– okres.

Fáze projektu

âasov˘ harmonogram realizace projektu

01
/2

00
8

02
/2

00
8

03
/2

00
8

04
/2

00
8

05
/2

00
8

06
/2

00
8

07
/2

00
8

08
/2

00
8

09
/2

00
8

10
/2

00
8

11
/2

00
8

12
/2

00
8

01
/2

00
9

02
/2

00
9

03
/2

00
9

04
/2

00
9

05
/2

00
9

06
/2

00
9

07
/2

00
9

08
/2

00
9

09
/2

00
9

10
/2

00
9

11
/2

00
9

12
/2

00
9

Pfiíprava projektové dokumentace

Podání Îádosti o dotaci

Realizace v˘bûrového fiízení

Realizace projektu

Podání Îádosti o proplacení
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3.3 Technické fie‰ení projektu

– pokud nebyla pfiedloÏena technická dokumentace ke stavebnímu fiízení ãi jinému opatfiení stavebního úfiadu

a souãástí zpÛsobil˘ch v˘dajÛ jsou stavební práce, vûcnû popi‰te technické fie‰ení stavby a technologií v rozsahu

cca. jedné A4.

3.4 V˘sledky projektu

– struãnû shrÀte v˘sledky projektu vãetnû jeho vyuÏití v budoucnosti po ukonãení realizace projektu.

4. Rozpoãet projektu

– uveìte celkové v˘daje resp. rozpoãet projektu,

– celkové zpÛsobilé v˘daje projektu (viz Îádost o dotaci)  

– jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci

a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã. Struãnû uveìte obsah jednotliv˘ch kódÛ. 

– zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch je stanovena dotace (viz Îádost o dotaci)

– jasnû definujte zpÛsobilé v˘daje v souladu s kódy zpÛsobil˘ch v˘dajÛ uveden˘ch v Îádosti o dotaci

a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã. Struãnû uveìte obsah jednotliv˘ch kódÛ. 

– nezpÛsobilé v˘daje projektu (viz Îádost o dotaci)

– jasnû definujte nezpÛsobilé v˘daje a vyãíslete jejich v˘‰i v Kã. 

5. Realizované projekty

– v pfiípadû, Ïe jste v posledních 3 letech realizovali/realizujete dal‰í projekty v rámci jin˘ch  dotaãních titulÛ,

uveìte jaké a kdo je garantem pfiíslu‰ného dotaãního titulu.
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P¤ÍLOHA 3 

Preferenãní kritéria

NíÏe uvedená kritéria jsou doplnûna oznaãením typu sankce dle ustanovení kapitoly 12 tûchto Pravidel.

Preferenãní kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnûní podmínek preferenãních kritérií nebo pfiedloÏení nepravdiv˘ch ãi

neúpln˘ch údajÛ pro hodnocení preferenãních kritérií se posuzuje jako nedodrÏení podmínek dotace; C 

Je-li projekt fie‰en ve více k.ú., preferenãní kritéria musí splÀovat kaÏdé z tûchto k.ú. - platí pro v‰echny zámûry

Zámûr a) zamûfiení území a v‰ech polohopisn˘ch prvkÛ a dal‰í geodetické práce pro vytvofiení návrhu pozem-

kov˘ch úprav  dle zákona ã. 139/2002 Sb.

â. Kritérium
MoÏn˘ 

bodov˘ zisk

1.
Je projekt v souladu s platnou a schválenou rozvojovou strategií území (mikroregionu), do kte-

rého spadá?
10

2. Nachází se projekt v obci se sídlem o poãtu obyvatel men‰ím neÏ 2000? 5

3. Jde o projekt vypl˘vající ze zahájené komplexní pozemkové úpravy? 10

4.
Je schválen návrh pozemkov˘ch úprav v jednom nebo více sousedních katastrálních územích?

(Vydáno rozhodnutí PÚ o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.)
5

5. Je v dotãeném katastrálním území schválen územní plán obce? 20

6.
Byla v dotãeném katastrálním území provedena od roku 1990  aktualizace BPEJ na plo‰e více

neÏ 80 % ZPF v k.ú.?
5

7.

Byla pozemková úprava zahájena na základû poÏadavkÛ vlastníkÛ nadpoloviãní v˘mûry pozem-

kÛ v daném k.ú. (§ 6 odst. 3 zákona

ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.)?

– poÏadavky vlastníkÛ na v˘mûfie 51 % – 75 %  daného území

– poÏadavky vlastníkÛ na v˘mûfie 75 % a více daného území

10

15

8. Projekt byl podán také v elektronické podobû. 1

Pfii shodném poãtu bodÛ rozhoduje niÏ‰í finanãní poÏadavek Ïadatele.
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â. Kritérium
MoÏn˘ 

bodov˘ zisk

1.
Je projekt v souladu s platnou a schválenou rozvojovou strategií území (mikroregionu), do kte-

rého spadá?
10

2. Nachází se projekt v obci se sídlem o poãtu obyvatel men‰ím neÏ 2000? 5

3.
Jde o projekt vypl˘vající ze schváleného návrhu komplexních pozemkov˘ch úprav? (Vydáno

rozhodnutí  PÚ  o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.)
10

4.
Je schválen návrh pozemkov˘ch úprav v jednom nebo více sousedních katastrálních územích?

(Vydáno rozhodnutí PÚ o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.)
5

5. Je v dotãeném katastrálním území schválen územní plán obce? 20

6.
Byla v dotãeném katastrálním území provedena od roku 1990  aktualizace BPEJ na plo‰e více

neÏ 80 % ZPF v k.ú.?
5

7.
Existuje zájem vlastníkÛ o vytyãení novû navrÏen˘ch pozemkÛ ve smyslu § 12, odst. 2) zákona

ã. 139/2002 Sb. na více neÏ 25 % v˘mûry pozemkÛ v obvodu pozemkov˘ch úprav?
10

8. Projekt byl podán také v elektronické podobû. 1

â. Kritérium
MoÏn˘ 

bodov˘ zisk

1.
Je vymûfiování pozemkÛ provádûno na základû poÏadavkÛ vlastníkÛ více neÏ 1/2 v˘mûry

pozemkÛ projektem fie‰eného území?
5

2.
Je vymûfiování pozemkÛ provádûno na základû poÏadavkÛ vlastníkÛ více neÏ 3/4 v˘mûry

pozemkÛ projektem fie‰eného území?
10

3. Je poãet dotãen˘ch vlastníkÛ a spoluvlastníkÛ v rozmezí 20 – 50 ? 10

4. Je poãet vlastníkÛ a spoluvlastníkÛ v rozmezí 51 – 100 ? 20

5. Je poãet vlastníkÛ a spoluvlastníkÛ vy‰‰í neÏ 100 ? 25

6.
Projekt na vymûfiování pozemkÛ dle § 21a) zákona ã. 229/1991 Sb. se t˘ká ze 60 a více % les-

ních pozemkÛ.
35

7. Projekt byl podán také v elektronické podobû. 1

Zámûr b) vytyãení novû navrÏen˘ch pozemkÛ vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy  dle záko-

na ã. 139/2002 Sb. 

Pfii shodném poãtu bodÛ rozhoduje niÏ‰í finanãní poÏadavek Ïadatele.

Zámûr c) vymûfiování pozemkÛ podle § 21a) zákona ã. 229/1991 Sb.

Pfii shodném poãtu bodÛ rozhoduje niÏ‰í finanãní poÏadavek Ïadatele.
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â. Kritérium
MoÏn˘ 

bodov˘ zisk

1.
Je projekt v souladu s platnou a schválenou rozvojovou strategií území (mikroregionu), do kte-

rého spadá?
10

2. Nachází se projekt v obci se sídlem o poãtu obyvatel men‰ím neÏ 2000? 5

3. Je v dotãeném katastrálním území schválen územní plán obce? 10

4. ¤e‰í projekt ochranu zemûdûlské pÛdy pfied erozí nebo ochranu sídla ãi území pfied povodní? 20

5.

Má projekt polyfunkãní charakter? 

– spojení dvou funkcí (napfi. dopravní + ekologická, dopravní + vodohosp.,  ekologická + vodo-

hosp., protierozní + ekologická apod.)

– spojení více neÏ dvou funkcí

10

15

6. Dojde realizací projektu ke zv˘‰ení ekologické stability krajiny? 5

7. Odpovídá navrÏená druhová skladba dfievin ekologick˘m poÏadavkÛm? 5

8. Bude mít realizace projektu kladn˘ vliv na území z pohledu zvlá‰tní ochrany pfiírody? 5

9.

¤e‰í projekt návaznost na obdobné zafiízení (historicky existující i novû vybudované) v soused-

ním k.ú. (opatfiení ke zpfiístupnûní pozemkÛ, ÚSES, vodohospodáfiské nebo protierozní opatfie-

ní)?

10

10.
Je schválen návrh pozemkov˘ch úprav v jednom nebo více sousedních katastrálních územích?

(Vydáno rozhodnutí PÚ o schválení návrhu dle zák. ã. 139/2002 Sb., pfiíp. zák. ã. 284/1991 Sb.)
5

11.
Existuje písemn˘ závazek budoucího nabyvatele realizovaného spoleãného zafiízení, Ïe bude

toto zafiízení udrÏovat po dobu nejménû 5 let?
5

12. Projekt byl podán také v elektronické podobû. 1

Zámûr d) realizace spoleãn˘ch zafiízení pozemkov˘ch úprav dle zákona ã. 139/2002 Sb.

Pfii shodném poãtu bodÛ rozhoduje niÏ‰í finanãní poÏadavek Ïadatele.
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P¤ÍLOHA 4

âíselník zpÛsobil˘ch v˘dajÛ

Zámûr a) zamûfiení území a v‰ech polohopisn˘ch prvkÛ a dal‰í geodetické práce pro vytvofiení návrhu pozem-

kov˘ch úprav dle zákona ã. 139/2002 Sb.

Zámûr b) vytyãení novû navrÏen˘ch pozemkÛ vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle záko-

na ã.139/2002 Sb.

Zámûr c)  vymûfiování pozemkÛ podle § 21a) zákona ã. 229/1991 Sb.

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

001 obnova a doplnûní podrobného polohového bodového pole

002 zamûfiení skuteãného stavu

003

vytyãení a zamûfiení lomov˘ch bodÛ hranic pozemkÛ (t˘ká se pozemkÛ stávajících i novû navrÏen˘ch vãetnû

pozemkÛ pro spoleãná zafiízení, kromû pozemkÛ ve vlastnictví státu, které nejsou urãeny pro spoleãná zafiíze-

ní)

004
stabilizace lomov˘ch bodÛ pozemkÛ (t˘ká se pozemkÛ stávajících i novû navrÏen˘ch vãetnû pozemkÛ pro spo-

leãná zafiízení, kromû pozemkÛ ve vlastnictví státu, které nejsou urãeny pro spoleãná zafiízení)

005 vypracování geometrick˘ch plánÛ

kód Popis zpÛsobilého v˘daje

001 vytyãení pozemku pod stavbou a zamûfiení stavby

002 zemní a stavební práce vãetnû pfiesunÛ hmot

003 stavební materiál

004 nákup, v˘sadba a zaji‰tûní zelenû

005 zafiízení staveni‰tû

006 dal‰í moÏné speciální práce a technologie dle technick˘ch poÏadavkÛ realizaãního projektu

007 zemní a stavební práce vãetnû pfiesunÛ hmot a stavební materiál

Zámûr d) realizace plánÛ spoleãn˘ch zafiízení pozemkov˘ch úprav dle zákona ã. 139/2002 Sb.
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Pfiíloha 5

âestné prohlá‰ení Ïadatele pfii podání Îádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova âR

Je-li Ïadatelem pozemkov˘ úfiad:

- prohla‰uji, Ïe v‰echny informace uvedené v Îádosti o dotaci jsou pravdivé,

- prohla‰uji, Ïe mám k datu podání Îádosti o dotaci vypofiádány splatné závazky vÛãi SZIF,

- prohla‰uji, Ïe v˘daje projektu, na které je poÏadována dotace, nebyly a nebudou podpofieny jin˘m finanãním nástrojem

EU,

- prohla‰uji, Ïe pfiedloÏen˘ projekt je v souladu s platnou právní úpravou,

- v Ïádosti uveden˘ pozemkov˘ úfiad  se zavazuje plnit v‰echny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje ven-

kova âR stanovené tûmito Pravidly.

V pfiípadû, Ïe pfiedloÏen˘ projekt nevyÏaduje stavební povolení, ohlá‰ení stavby ani jiné opatfiení stavebního úfiadu nahra-

zující stavební povolení dle zákona  ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ:

- prohla‰uji, Ïe pro pfiedloÏen˘ projekt není dle zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyÏadováno stavební povolení ohlá‰ení stavby ani jiné opatfiení stavebního úfiadu.

Jsem si vûdom(a) pfiípadn˘ch právních dÛsledkÛ nepravdivosti obsahu tohoto ãestného prohlá‰ení, tj. bude ukonãena

administrace projektu.

V…………………………….dne…………………

……………...…….....................…..

Podpis Ïadatele2

2 úfiednû ovûfien˘ v pfiípadû,  Ïe Ïadatel nepodepisuje ãestné prohlá‰ení na Regionálním odboru SZIF


