
 

 

      

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 

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. - doklady 

prokazující nárok na dotaci 

V Praze dne 23. března 2022 

Vzhledem k častějším dotazům si dovolujeme shrnout nejdůležitější informace k dokladům 

prokazujícím nárok na dotaci k dotačnímu programu 3.i. pro rok 2022. 
 

V Zásadách pro rok 2022 u DP 3.i. došlo k rozšíření plodin, na jejichž použité uznané osivo lze žádat. 

Nově lze žádat na použité uznané osivo kukuřice a cukrové řepy. 
 

Dle podmínky uvedené v bodě 5 písm. a) uznatelnými jsou náklady uskutečněné ve sledovaném 

období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. Ve sledovaném období musí být osivo nakoupeno a použito. 
 

Doklady prokazující nárok na dotaci musí být doloženy podle typu nakoupeného osiva: 
 

tuzemské osivo - bod 7 písm. a) 

- faktura, na které musí být uvedeny požadované údaje - plodina, odrůda, číslo uznávacího listu 

nebo číslo partie a příslušné množství osiva (kg nebo VJ) za daný uznávací list nebo partii 

- doklad o úhradě 

- uznávací list ke každé partii 

- v případě osiva směsi pícnin - míchací protokol směsi pícnin 

- v případě osiva kukuřice - platná smlouva s potravinářským podnikem ke zpracování zrna 

z vypěstované kukuřice pro potravinářské užití 
 

dovozové osivo z EU - bod 7 písm. b) 

- faktura, na které musí být uvedeny požadované údaje - plodina, odrůda, číslo uznávacího listu 

nebo číslo partie a příslušné množství osiva (kg nebo VJ) za daný uznávací list nebo partii 

- doklad o úhradě 

- uznávací list ze země původu osiva ke každé partii nebo fotografie barevné návěsky ke každé 

partii (nejsou uznatelné ISTA certifikát a OECD certifikát) 

- v případě osiva kukuřice - platná smlouva s potravinářským podnikem ke zpracování zrna 

z vypěstované kukuřice pro potravinářské užití 
 

dovozové osivo mimo EU - bod 7 písm. c) 

- faktura, na které musí být uvedeny požadované údaje - plodina, odrůda, číslo partie a příslušné 

množství osiva (kg nebo VJ) za danou partii 

- doklad o úhradě 

- ISTA certifikát a také OECD certifikát a také fotografie barevné návěsky ke každé partii 

- v případě osiva kukuřice - platná smlouva s potravinářským podnikem ke zpracování zrna 

z vypěstované kukuřice pro potravinářské užití 
 

Datum zdanitelného plnění (datum vystavení) faktury musí spadat do období od 01.07.2021 

do 30.06.2022. Na faktuře musí být uvedeny požadované údaje z důvodu prokázání nákupu 

uznaného osiva. Požadované údaje mohou být uvedeny na dodacím listu k faktuře. 
 

Faktura musí být uhrazena do konce termínu pro příjem dokladů, tj. do 15. 7. 2022. Vzájemný 

zápočet pohledávek je uznatelný. Žadatel musí doložit buď výpis z účtu s údaji o žadateli 

(pokud výpis z účtu údaje o žadateli neobsahuje, doporučujeme přiložit smlouvu o vedení účtu 

na žadatele) nebo příjmový/výdajový doklad (úhrada v hotovosti musí být provedena žadatelem) 

nebo lze úhradu doložit vzájemným zápočtem pohledávek. 
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