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PODROBNÁ INSTRUKCE K VYBRANÝM POLÍM STR. B3 
ŽÁDOSTI O DOTACI ŽADATELŮ 3. KOLA PŘÍJMU 
PRV 2014 - 2020  
 
V Praze dne 16. listopadu 2016 

 
Na základě četných dotazů k několika polím Žádosti o dotaci str. B3 

Zakázky (3. kolo příjmu Žádostí PRV 2014 – 2020), vydáváme 
podrobnější instrukci k vyplňování těchto polí v rámci blížícího se 

předkládání aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh, které 
bude probíhat v termínu 22. 11. 2016 – 31. 1. 2017. 
 

 

 

Žádost o dotaci z PRV 2014 – 2020, 3. kolo příjmu žádostí, str. B3 

 

Pole č. B3/1 Specifikace druhu zadavatele 

Výběr z číselníku: 

 „Veřejný“ – jedná se mj. o: ČR, organizační složky státu; státní příspěvková organizace; 

územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace; dobrovolné sdružení obcí; veřejná 

a státní vysoká škola; veřejná výzkumná instituce; státní fond; národní podnik; právnická osoba 

založena, zřízena nebo ovládána jiným veřejným subjektem. 

„Dotovaný“ - právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více 

než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů. Při 50 % dotaci a nižší není žadatel nikdy 

dotovaný. Základní určením je – pokud je na Žádosti o dotaci v poli B3/12 (při více zakázkách 

v jednom z polí B3/12) číselná hodnota do 50 %, není žadatel dotovaný, při hodnotě nad 50 % 

je žadatel dotovaný.  

„Jiný, který není definován v ZVZ“ – pokud žadatel není veřejný či dotovaný. 

 

Pole č. B3/4 Druh zadávacího/výběrového řízení 

Výběr z číselníku: 

„Výběrové řízení mimo režim ZVZ“ – vždy, když žadatel nebude zadávat veřejnou zakázku 

dle zákona o veřejných zakázkách či zákona o zadávání veřejných zakázek (většina případů 

PRV). Žadatel bude zadávat dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek či realizovat cenový 

marketing/přímý nákup. 

„Otevřené řízení“, „Užší řízení“ a další možnosti z číselníku – pouze pokud bude žadatel 

zadávat zakázku v režimu zákona (ZVZ či ZZVZ). 

 

Pole č. B3/11 Hodnota zakázky 

Pole je vyplněno automaticky dle údajů zadaných v rozpočtové části na str. C1 Žádosti o dotaci. 

Jde o hodnotu zakázky (částka je vždy bez DPH). Částka v poli B3/11 musí odpovídat částce 

uvedené na smlouvě k příslušné zakázce. Pokud částka v tomto poli odpovídat nebude, bude 

žadatel následně vyzván RO SZIF, aby v rámci doplnění upravil rozpočet na str. C1 Žádosti tak, 

aby se částky na smlouvě a v poli B3/11 shodovaly. 

 

Pole č. B3/17 Výše DPH zakázky (%) 

Pole žadatel vyplňuje jednou z možností: 0 %, 10 %, 15 % nebo 21 %. Sazbu požadujeme 

vyplňovat i v případě přenesené daňové povinnosti. 
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Pole č. B3/28 Číslo smlouvy 

S ohledem na běžnou praxi, kdy tato záležitost není u žadatelů tak častá – v  rámci monitoringu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR prosíme žadatele při uzavírání smluv se svými dodavateli, aby 

smlouvám přiřazovali i své jedinečné identifikační číslo smlouvy na veřejnou zakázku, pod 

kterým je daná smlouva evidována u žadatele/zadavatele. Tento údaj je tak rovněž obsahem 

str. B3 Žádosti. 

 

Výše jsou uvedena pouze nejčastěji dotazovaná pole str. B3 Žádosti, pro která volíme 

nad rámec instruktážního listu tuto specifickou formu podrobného vysvětlení. 

Instrukce je možno přenést i na vyplňování aktualizovaných formulářů Žádostí PRV ve 

2. kole příjmu, kde se budou v termínu 29. 11. – 12. 12. 2016 doplňovat přílohy 

k výběrovým/zadávacím řízením. V tomto případě je však u dvou výše zmiňovaných 

polí posunuté číslování (pole „Výše DPH zakázky“ má číslo B3/16 a pole „Číslo 

smlouvy“ má číslo B3/27). 

 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Oddělení Technické pomoci, statistik a průřezových činností 
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