
NABÍDKA PORADENSKÉ ČINNOSTI pro zemědělce 
 
1) Vedení evidencí nutných pro kontrolu při čerpání dotací na zemědělskou výrobu (evidence 
hnojení, evidence výkalů na pastvě, evidence zvířat, pastevní deník, evidence skladů hnojiv, 
vytvoření a aktualizace havarijního plánu farmy apod.) 
 
2) Pomoc s přihlášením do ekologického zemědělství a vedení evidencí a dokumentace pro 
kontrolu EZ (karty honů, evidence krmení, evidence o čištění mechanizačních prostředků, 
evidence veterinárního léčení, evidence skladů krmiv, atd. dle typu výroby), pomoc při 
dodržování podmínek EZ, příprava na kontrolu od kontrolní organizace. 
 
3) Prověření, zda farma splňuje podmínky správného zemědělského hospodaření, výpočet 
případné finanční srážky z dotací za porušení, návrhy opatření proti srážkám. Konzultace o 
způsobu čerpání dotací na hospodaření na vaší farmě, návrhy na maximální využití dotačních 
podpor. Pomoc při vyplňování žádostí o každoroční příspěvkové dotace (SAPS, PVP, LFA, 
Agroenviroklimatická opatření, podpory na ošetřování trvalých travních porostů, podpory na 
hospodaření v ekologickém zemědělství apod.) 
 
 
4) Poradenství v čerpání investičních dotací z Programu rozvoje venkova poskytované 
Státním zemědělským intervenčním fondem. Zpracování projektu a žádosti o dotaci, vyplnění 
a podání žádosti, zpracování a vyřízení příloh k žádosti (kromě stavebního povolení – 
ohlášky). 
 
V následujícím období realizace: dohled nad realizací z hlediska splňování podmínek pro 
dotaci, hlášení změn projektu na SZIF, zpracování zjednodušeného výběrového řízení, 
vyplnění a podání žádosti o proplacení včetně tabulkových příloh. 
 
 
Cena při nárazových zakázkách 300,-/ hod. práce.  + DPH 
Při dlouhodobé, min. roční spolupráci je cena určena paušálně, např. farma do 80 ha TTP a 20 
ha orné půdy – cena 3000,- + DPH za měsíc za vedení veškerých potřebných evidencí, za 
přípravu a pomoc při kontrolách ze strany státních orgánů, průběžná kontrola hospodaření 
farmy ve vztahu k legislativním podmínkám. 
 
Evidence vedeme převážně na Portálu farmáře, klienti tak mají stálý přehled a přístup 
k výsledkům a výstupům. Komunikaci preferujeme po mailu, případně telefonicky.  
Vstupní osobní návštěva a prohlídka farmy s doporučeními a následně pravidelné konzultace 
při dlouhodobé spolupráci jsou samozřejmostí a v ceně paušálu. 
 
 
  Věra Holá, Bc. 
  Akreditovaný poradce MZE, reg. č. 285/2009  pro  oblast ekologické  
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