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Dotace na uznané osivo lnu, konopí, luskovin a vyjmenovaných 

pícnin 

Účel dotace: 

Zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření 

hospodářsky závažným virovým a bakteriálním chorobám a chorobám přenosných osivem a sadbou. 

Předmět dotace:  

Použité uznané osivo lnu, konopí setého, luskovin, uznané nebo zkoušené osivo vybraných pícnin 

zařazených do jednotlivých skupin (I – IV) odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR dle 

zákona 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 

(zákono oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek nebo uvedených ve Společném 

katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch. 

Žadatel: 

Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu 

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

Termín příjmu dotace: 

1.7.2021-15.7.2021 

Na portálu farmáře https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod  

Národní dotace 3.i. 

Výše dotace: 

3 000 Kč/ 1 t certifikovaného osiva 

Maximální výsevek 

Bob, Lupina, Peluška 200 Kg/ha 

Sója 150 Kg/ha 

Podmínky dotace: 

• Uznatelnými jsou náklady uskutečněné v termínu 1.7.2020- 30.6.2021 

• Žadatel dokládá jednu společnou žádost o dotaci na veškeré osiva (osivu lnu, osiva konopí 

setého, osivo luskovin a osivo pícnin). 

• Použité osivo musí být osivem uznaným nebo v případě pícnin se uznané osivo považuje i osivo 

kontrolované ÚKZUZ nebo prověřenou osobou druhů, které nejsou uvedeny v druhovém 

seznamu, dokladem je pak posudek na kvalitu osiva vydaný ÚKZUZ nebo prověřenou osobou. 

Případě pícnin se musí vždy jednat o odrůdu uvedeného v Zásadách, odst. 8 Povolené druhy 

jedlových pícnin určené k výsevu. 
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• Odrůdy osiva použitého osiva musí být registrované na základě užitné hodnoty v ČR dle zákona 

219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 

zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) ve znění pozdějších předpisů v dle vyhlášky č. 129/2012 

Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších 

vyhlášek nebo uvedené ve Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch 

• Osivo musí být vyseto na orné půdě na pozemcích v užívání žadatele a příslušné DPB musí být 

evidovány v LPIS na žadatele od 1.7.2020 min. od data použitých dokladů prokazující nárok na 

dotaci. 

• V případě použití tuzemského směsi osiva pícnin se částka dle podílu jednotlivých druhů pícnin 

z míchacího protokolu směsi, který bude nedílnou součástí žádosti. V případě doložení 

míchacího protokolu směsi pícnin u nakupeného tuzemského osiva pícnin se nedokládají 

uznávací listy. Dovozové osivo směsi pícnin v míchacím protokolu není předmětem dotace. 

Dokumenty prokazující nárok na dotaci: 

a) V případě nakupeného uznaného tuzemského osiva: 

• Uznávací list osiva nebo posudek na kvalitu osiva vydaný ÚKZÚZ nebo prověřenou 

osobou, případně prohlášení šlechtitele pícnin.  

• Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s nákupem 

osiva. 

• Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

souvisejících s nákupem osiva (výpis z bankovního účtu, doklad o proplacení 

hotovosti) Z dokladu o úhradě uskutečné převodem z bankovního účtu musí být 

zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví žadatel. Z příjmového/výdajového dokladu 

musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

• Míchací protokol směsí pícnin, jedná-li se o směs osiva pícnin. 

b) V případě nakoupeného uznaného dovozového osiva: 

• Uznávací list (doklad vydaný úřední autoritou) nebo barevné návěsky. 

• Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s nákupem 

osiva. 

• Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

souvisejících s nákupem osiva (výpis z bankovního účtu, doklad o proplacení 

hotovosti) Z dokladu o úhradě uskutečné převodem z bankovního účtu musí být 

zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví žadatel. Z příjmového/výdajového dokladu 

musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

c) V případě nakoupeného uznaného dovozového osiva ze třetích zemí (mimo EU): 

• ISTA a OECD certifikát 

• Barevné návěsky 

• Doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s nákupem 

osiva. 

• Doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

souvisejících s nákupem osiva (výpis z bankovního účtu, doklad o proplacení 

hotovosti) Z dokladu o úhradě uskutečné převodem z bankovního účtu musí být 

zřejmé, že bankovní účet je ve vlastnictví žadatel. Z příjmového/výdajového dokladu 

musí být zřejmé, že úhrada v hotovosti byla provedena žadatelem. 

 

 

 

 


