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Preambule 

 
Ministerstvo zemědělství na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, na základě 
nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, na základě nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
a na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV), vydává tato Pravidla, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova 
pro období 2014–2020. 
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1. Popis operace 

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení 
aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.  

Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti 
o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním 
činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci 
nevykonávala déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci. Za ukončení procesu 
zahájení činnosti je považováno podepsání Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem 
a SZIF, ke kterému dojde na základě posouzení předloženého podnikatelského plánu 
a splnění všech vstupních podmínek operace. 

Procesem zahájení činnosti se rozumí celý souhrn aktivit, do kterých spadá např. evidování 
žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele, absolvování odborných školení, nákup 
či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech či zajištění 
dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost, předložení podnikatelského 
plánu a jeho následné schválení. 

2. Záměry 

Tato operace není členěna na záměry. 

3. Definice žadatele/ příjemce dotace 

Mladý začínající zemědělec, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatel musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději k datu podání Žádosti 
o dotaci. 
 
Za mladého začínajícího zemědělce se považuje mikro nebo malý podnik1, ve kterém mladý 
začínající zemědělec začíná působit jako vedoucí podniku2, a který zároveň splňuje 
následující požadavky: 
 

 v případě fyzické osoby se jedná o osobu, která:  
- dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není 

starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let),  
- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace 

a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického 
pokynu MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory 
vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji 
do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní, 

- není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci 
zemědělského podnikatele, a zároveň 

- datum zahájení není starší 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci 
(datum zahájení zemědělské výroby je uvedeno v Osvědčení o zápisu 
Evidence zemědělského podnikatele. Pokud není uvedeno, považuje 
se za zahájení datum vystavení Osvědčení o zápisu do Evidence 
zemědělského podnikatele), 

                                                 
1 Dle přílohy č. 3 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
2 V případě právnické osoby vedoucí podniku, dle čl. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 807/2014, vykonává účinnou a dlouhodobou kontrolu nad právnickou osobou, pokud jde 
o rozhodování související s řízením, zisky a finančními riziky. 
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- mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující 
zemědělskou výrobu a/nebo se mohla podílet na základním kapitálu 
ze 100 %, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem 
podání Žádosti o dotaci (k datu podání Žádosti o dotaci musí tuto 
funkci / podílení se na kapitálu ukončit). 

 

 v případě právnické osoby se jedná o subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která: 
- dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není 

starší 40 let (resp. nedosáhla věku 41 let),  
- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace 

a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického 
pokynu MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory 
vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji 
do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní, 

- poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí 
se na základním kapitálu ze 100 %3, 

- je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně,  
- v minulosti mohla plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se mohla podílet 

na základním kapitálu ze 100 % pouze v období 24 měsíců bezprostředně 
před datem podání Žádosti o dotaci a zároveň 

- v období 24 měsíců bezprostředně před podáním Žádosti o dotaci 
mohla plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se mohla podílet 
na základním kapitálu ze 100 % jiné právnické osoby provozující 
zemědělskou výrobu či být v tomto období evidována v Evidenci 
zemědělského podnikatele jako fyzická osoba, 

- v případě, že je v právnické osobě zřízen institut prokury, musí prokurista plnit 
všechna ustanovení definice žadatele (s výjimkou plnění funkce statutárního 
orgánu a podílení se na základním kapitálu ze 100 %). 

Fyzická osoba může plnit funkci statutárního orgánu a/nebo se podílet na základním 
kapitálu ze 100 % pouze v jedné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu. 

 
Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu jako fyzická osoba, nemůže být 
podpořen jako právnická osoba (a naopak). 
Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu v opatření I.3.2 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, nemůže být 
podpořen v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova 
ČR na období 2014–2020. 
V operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců může být mladý začínající zemědělec 
podpořen pouze jednou. 
 
Žadatelem nemůže být: 

- organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané 
podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a ruší nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, 
v platném znění. 

                                                 
3 V právnické osobě může funkci statutárního orgánu plnit více fyzických osob, přičemž všechny tyto 
osoby musí naplňovat definici žadatele/příjemce dotace (výjimkou je podíl na základním kapitálu, 
kdy 100% podíl mají mladí zemědělci v dané právnické osobě dohromady). 
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4. Druh a výše dotace 

Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu, 

přičemž výdaje, na které je možné poskytnout dotaci prostřednictvím operace 6.1.1, jsou 
realizovány od podání Žádosti o dotaci. Podnikatelský plán je souhrn veškerých výdajů 
a činností souvisejících se zemědělskou výrobou, které žadatel/příjemce dotace popíše 
v Žádosti o dotaci, a to u fyzické osoby od data zápisu žadatele do Evidence zemědělského 
podnikatele, u právnické osoby pak od data, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního 
orgánu v této právnické osobě a podílející se na základním kapitálu ze 100 % plní definici 
žadatele/příjemce dotace právnické osoby. Podnikatelský plán žadatel realizuje minimálně 
po dobu 2 let (24 měsíců) od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 200 000 Kč (dle aktuálního kurzu stanoveného v souladu 
s čl. 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014), a bude poskytnuta 
ve dvou splátkách. Žadatel o dotaci vždy žádá o částku 45 tis. EUR. Celá částka dotace 
musí být využita na výdaje uvedené ve výčtu v kapitole 5 těchto Pravidel. 

Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru 
a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
Výše druhé splátky se bude rovnat dopočtu do částky 45 tis. EUR a bude vyplacena 
po řádném provedení podnikatelského plánu, tj. ne dříve než po uplynutí 24 měsíců 
po podpisu Dohody o poskytnutí dotace.4 

Příspěvek EZFRV činí 65 % veřejných výdajů. 
Příspěvek ČR činí 35 % veřejných výdajů. 

 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 19 a 58a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005. 

5. Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu 

Pro tuto operaci nejsou definovány způsobilé výdaje. 
 
Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu. 
 
V podnikatelském plánu musí být uvedeny minimálně následující údaje: 
 stručný a výstižný název podnikatelského plánu, 
 údaje o žadateli (jméno a příjmení /název žadatele, adresa/sídlo žadatele, RČ, případně 

datum narození žadatele, IČO žadatele, je-li přiděleno), 
 kontaktní údaje zpracovatele projektu, pokud je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel, 
 popis podnikatelského plánu: 

 počáteční situace žadatele (rozsah zemědělské půdy, hospodářských zvířat 
a nemovitostí, které má žadatel při podání Žádosti o dotaci k dispozici), 

 milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku: 
 popis výdajů, které bude žadatel realizovat v rámci svého podnikatelského plánu, 

včetně finančního odhadu, zdrojů financování (vlastní zdroje, bankovní úvěr, osobní 
půjčka apod.) a roku pořízení, 

 údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, 
školení, poradenství atd.) včetně těch, které souvisejí s udržitelností životního 
prostředí a účinným využíváním zdrojů, 

                                                 
4 Pro vyplacení druhé splátky žadatel/příjemce dotace předloží Žádost o platbu nejpozději 
do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  
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 odhad příjmů a výdajů 
 místo realizace výdajů, které jsou součástí podnikatelského plánu, 

 technické řešení podnikatelského plánu 
 zaměření a výsledky podnikatelského plánu – přehled obhospodařované zemědělské 

půdy a chovaných hospodářských zvířat, zrealizovaných staveb, pořízených strojů 
a technologií, absolvovaných školení apod. s časovým výhledem na každý rok 
realizace podnikatelského plánu, 

 v případě převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od zemědělského podnikatele 
staršího 55 let název/ jméno a příjemní a kontaktní údaje postupitele, IČO, RČ, případně 
datum narození postupitele, celková výměra zemědělské půdy (v ha) a/nebo celkový 
počet VDJ postupitele a převzatá nebo plánovaná převzatá výměra zemědělské půdy 
(v ha) a/nebo počet VDJ. 

 
Obsahem podnikatelského plánu mohou být: 
– výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou 

výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní), 
– výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou 

výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic, 
– výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových 

výsadbách révy vinné5, 
– výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné6, 
– mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, 
– úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat 

zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní 
produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh7, 

– nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), 
– nákup hospodářských zvířat8 (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní), 
– nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, 
– nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku. 

 
Dotace bude použita na výše uvedené výdaje. Mimo částku dotace může žadatel 
do podnikatelského plánu zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí 
potřebné pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených. 

                                                 
5 Novou výsadbou révy vinné se rozumí výsadba provedená na základě povolení pro novou 
výsadbu dle § 8 zákona č. 321/2004 Sb., v platném znění, vydaného Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavem zemědělským, resp. dle čl. 62 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, nebo z práv z rezervy udělených podle čl. 85 k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 
a převedených do povolení pro novou výsadbu dle čl. 68 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, a nebo v nových výsadbách vysazených před 31. 12. 2015 dle práva 
na novou výsadbu uděleného podle čl. 85 k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. 
6 Opětovnou výsadbou révy vinné se rozumí výsadba provedená na základě povolení 
pro  opětovnou výsadbu dle § 9 zákona č.  321/2004 Sb., v platném znění, vydaného Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, resp. dle čl. 66 nařízení Evropského parlamentu 
a  Rady (EU) č. 1308/2013, nebo z práv pro opětovnou výsadbu udělených podle čl. 85 i nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007 a nebo těchto převedených do povolení pro opětovnou výsadbu dle čl. 68 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013,v platném znění. 
7 Výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen 
apod. 
8 Podpora se vztahuje na nákup hospodářských zvířat základního stáda. Základní stádo jsou 
hospodářská zvířata, která lze účtovat jako hmotný investiční majetek, tj. tehdy, jedná-li se o zvířata, 
jejichž pořizovací hodnota odpovídá kategorii hmotného investičního majetku. Základní stádo tvoří 
samice a/nebo samci. 
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6. Kritéria přijatelnosti podnikatelského plánu 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo (kritéria mají vylučovací 
charakter). 
 
1) Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého 

podniku9; C. 
2) Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu, který je vyhotoven 

na 2 roky; C. 
3) Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města 

Prahy; C. 
4) Provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody 

o poskytnutí dotace10; C. 
5) Mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci (odpovídající pracovní 

kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického 
pokynu MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory vzdělání, 
které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji do 36 měsíců 
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní; C. 

6) Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci splní minimální a maximální11 velikost podniku, 
která je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce12; C. 

7) Žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) nebyl 
příjemcem dotace13 z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007–2013; C. 

7. Další podmínky 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
 
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 20 bodů; C. 
2) Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení první splátky 

na účet příjemce dotace; C. 
3) Realizace podnikatelského plánu je v souladu s údaji obsaženými v podnikatelském 

plánu, které byly schváleny v rámci Dohody o poskytnutí dotace; C. 
4) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 

účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti14; C. 

                                                 
9 Dle přílohy č. 3 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
10 V daném termínu vznikne alespoň jeden výdaj, na který může být poskytnuta dotace 
prostřednictvím operace 6.1.1. Tato skutečnost bude ověřena po předložení Žádosti o platbu. 
11 Podmínku minimální velikosti podniku (standardní produkce) musí žadatel/příjemce dotace splňovat 
od vstupu do operace po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel. 
Podmínku maximální velikosti podniku (standardní produkce) musí žadatel splňovat pouze při vstupu 
do operace. 
12 Minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření jsou 
stanoveny v Příloze č. 2. 
Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce je k dispozici 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 
13 Žadatel neobdržel dotaci z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007–2013. 
14 Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis 
konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s popisem operace. Projekt 
je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu. 
Potřebnost projektu bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů žadatele, 
které jsou součástí Žádosti o dotaci.  

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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5) Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro nebo malého podniku15 až do data 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 

6) Žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace vynaložit 
prostředky odpovídající výši celé částky dotace16, tj. minimálně ve výši 45 tis. EUR, 
na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu17; D jinak C. 

7) Žadatel plní minimální11 velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty 
standardní produkce12, a to po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel; C. 

8) V případě, že podnikatelský plán obsahuje zvýšení obhospodařované půdy, musí 
žadatel/příjemce dotace příslušnou výměru zaevidovat v registru LPIS; D jinak C. 

9) Technologie pořízené v rámci podnikatelského plánu nesmí sloužit k výrobě elektrické 
energie; D jinak K. 
Za technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou 
použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, 
vč. vnitropodnikové. 

10) Předmět podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C. 
11) Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie, 

které jsou realizovány v rámci podnikatelského plánu.18  
V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek 
umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci (v případě, že je umístěn na více místech, 
žadatel uvede všechna místa). V případě nádrží na zadržení srážkových vod ze střech 
se místem realizace projektu rozumí místo, kde je umístěna nádrž a zároveň všechny 
stavby, z jejichž střech je voda zachycována. 

12) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, 
pacht, věcné břemeno a právo stavby. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů 
k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie 
nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, věcné 
břemeno. Žadatel prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem při kontrole 
na místě předložením příslušných dokumentů: 

 vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník 
nemovitosti; 

 spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako 
vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem spoluvlastníků nemovitosti 
(v případě SJM manžela/manželky) s realizací podnikatelského plánu; 

 nájem/pacht – nájemní/pachtovní smlouvou na dobu nejméně do ukončení lhůty 
vázanosti podnikatelského plánu na účel, případně na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou min. 5 let od proplacení první splátky; 

                                                                                                                                                         
Efektivnost projektu bude posouzena na základě splnění minimální a maximální velikost podniku, 
která je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce – 
viz vysvětlivka 13). 
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení stanovené výše stavebních výdajů, 
v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 (práce, materiál) dle Katalogu ÚRS 
Praha a. s., RTS a. s. nebo Callida s. r. o. 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění minimální a maximální velikost 
podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce – 
viz vysvětlivka 13). 
15 Dle přílohy č. 3 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
16 Ve výjimečných případech může SZIF umožnit provedení výběrového/zadávacího řízení 
na dodatečně realizovaný výdaj za účelem naplnění celkové částky poskytované podpory. 
17 Dle výčtu uvedeného v kapitole 5 těchto Pravidel. 
18 Jedná se o všechny investice realizované v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 
a investice realizované v rámci preferenčního kritéria č. 6 „Žadatel v rámci podnikatelského plánu 
bude od data zaevidování v Evidenci zemědělského podnikatele do předložení Žádosti o platbu, 
tj. nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, pořizovat výdaje nad rámec 
dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1“. 
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 věcné břemeno - smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 
do ukončení lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel; věcné břemeno musí 
být zároveň zaneseno u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí; 

 právo stavby – musí být zaneseno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
příjemce dotace, a to na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti 
podnikatelského plánu na účel. 

V případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního vztahu 
k nemovitostem neprokazuje. 
V případě realizace podnikatelského plánu na cizích pozemcích lze nahradit doklad 
o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků 
s realizací podnikatelského plánu; D jinak K. 

13) Skladovací prostory pro krmiva a steliva podpořené v rámci podnikatelského plánu musí 
sloužit ke skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku 
žadatele19, K. 

14) Produkce peletárny, která je předmětem podnikatelského plánu, musí být spotřebovaná 
v zemědělském podniku žadatele19; D jinak K. 

15) Skleník s technologií pro úpravu intenzity osvětlení, projektovaný na intenzitu osvětlení 
větší než 1000 lx, musí mít stínění na svislých i svrchních částech skleníkové konstrukce 
proti nadměrnému úniku světla do okolí (světelnému znečištění); D jinak K. 

16) V rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 nemohou být podpořeny: jímky 
a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici, silážní žlaby 
v návaznosti na bioplynovou stanici, závlahové systémy včetně těch ve sklenících, 
fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně vrtů a průzkumných vrtů, nákup použitých 
strojů, inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb, stavby a technologie 
pro chov včel a ryb včetně výroby a zpracování medu, rybolovu a jeho produktů 
a akvakultury, stavby a technologie na pěstování vánočních stromků, rychle rostoucích 
dřevin a výrobu sadby a osiv (mimo sadby zeleniny, květin, chmele, révy vinné, ovocných 
a okrasných druhů), sklady průmyslových hnojiv, jízdárny, bezpečnostní a kamerové 
systémy (pokud kamerové systémy netvoří nedílnou součást 
technologie/zařízení/inovativního postupu), mobilní/přenosné dieselagregáty, celkové 
demolice příjezdové a účelové komunikace, odstavné a parkovací plochy, sadové 
úpravy, čerpadla a vodovodní potrubí a další zařízení odvádějící vodu z nádrže 
na zachycení vody ze střech, osobní a užitkové vozy, včetně motocyklů, nákup 
produkčních práv a platebních nároků; K. 

17) Nádrž na zachycení srážkové vody ze střech nesmí být napájena i z jiného zdroje vody, 
jako je např. vodoteč, studna apod.; K.  
Údaje pro posouzení musí být uvedeny v Žádosti o dotaci, nebo v projektové 
dokumentaci. 

18) V případě nákupu nemovitosti, který byl podpořen v rámci dotace poskytnuté 
prostřednictvím operace 6.1.1 nebo zařazen do preferenčního kritéria č. 6, musí být 
žadatel/příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti 
o platbu; D jinak K. 

19) V případě využití části objektu, který byl podpořen v rámci dotace poskytnuté 
prostřednictvím operace 6.1.1 nebo zařazen do preferenčního kritéria č. 6, pro jiné účely 
než jsou cíle a účel operace, postupuje žadatel podle metodiky uvedené v příloze č. 8 
těchto Pravidel. Pokud se podnikatelský plán týká novostavby, musí více než 50 % 
stavby sloužit účelu a cíli operace; D jinak C. 

20) Manželé nebo registrovaní partneři mohou podporu z operace 6.1.1 obdržet 
pouze jednou, i když provozují dva samostatné podniky; C. 

21) Z celkové částky dotace může být na pořízení mobilních strojů sloužících 
pro zemědělskou prvovýrobu určeno maximálně 45 %; D jinak K. 

                                                 
19 Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zařízení 
spravované v rámci jednoho IČO. 
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22) Z celkové částky dotace může být na nákup nemovitostí určeno maximálně 
45 %20; D jinak K. 

23) Z celkové částky dotace může být na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu 
v podniku určeno maximálně 10 %; D jinak K. 

24) Z celkové částky dotace může být na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin 
pro přímou spotřebu v podniku určeno maximálně 10 %; D jinak K. 

25) Žádost o platbu druhé splátky musí být předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace; C. 

26) Vyplacení druhé splátky je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu; C.  
27) Po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel je žadatel/příjemce dotace povinen 

dosahovat minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby dle přílohy č. 3; 
zemědělská prvovýroba celkem musí činit alespoň 182 400 Kč; po účetně uzavřeném 1. 
roce - bez sankce, po účetně uzavřeném 2. roce – B, po účetně uzavřeném 3. roce – C, 
po účetně uzavřeném 4. roce – C. 
Prvním rokem je rok, kdy byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. 
Žadatel/příjemce dotace musí doložit potřebné doklady za účetně uzavřený rok 
nejpozději do 31. 7. následujícího roku; D jinak C. 

28) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro kontrolu realizace 
podnikatelského plánu21, a to nejpozději k 31. 7. daného roku; D jinak C. 

8. Seznam předkládaných příloh 

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 

a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

Veškeré přílohy předkládané při podání Žádosti, jsou součástí formuláře Žádosti o dotaci. 
Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci, jsou uvedeny 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci; D jinak C 

1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků 
dle vzoru v příloze č. 4 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo – 
elektronický PDF formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci 
„Průřezové přílohy“. 

2) V případě, že podnikatelský plán/část podnikatelského plánu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak ke dni předložení přílohy platné a pravomocné (v případě veřejnoprávní 
smlouvy ke dni předložení přílohy platné a účinné) odpovídající povolení stavebního 
úřadu (dle Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „řízení stavebního úřadu“), na jehož 
základě lze projekt realizovat – prostá kopie. 

3) V případě, že podnikatelský plán/část podnikatelského plánu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 
prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě)22. 

                                                 
20 Nákup nemovitosti je možný i v případě rodinných příslušníků. Rodinnými příslušníky se rozumí 
rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, manžel/manželka, partner/partnerka (dle zák. č. 115/2006 Sb., 
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
21 Přehled výsledků podnikatelského plánu a Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty 
standardní produkce dle kapitoly 8 Pravidel Seznam předkládaných příloh, písm. f), body 5 a 7. 
22 V případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky 
přes Portál farmáře, pak projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel 
na výzvu SZIF, případně při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné 
podobě s úředním ověřením.  

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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4) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením 
rozměrů stavby/technologie k podnikatelskému plánu/části podnikatelského plánu, 
pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie. 

5) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu podnikatelského plánu 
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název 
příslušného katastrálního území a měřítko mapy – prostá kopie. 

6) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává 
krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správa 
CHKO/NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude 
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz příloha 
č. 6) – prostá kopie. 

7) Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce. 
8) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace 

k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem 
a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v případě, 
že smlouva musí být dle zákona o registru smluv povinně uveřejněna23. Seznam 
dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení je k dispozici na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, 
projektová/technická dokumentace k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet. 
Podrobné informace k výběrovým/zadávacím řízením/cenovému marketingu jsou 
uvedeny v kapitole 9 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 

9) Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě, 
že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč 
bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky 
na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební 
práce; včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a poptávkových a nabídkových 
podkladů pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie. 

10) V případě, že je výdajem, ze kterého je stanovena dotace, investice do Nové výsadby 
révy vinné, doklad o povolení Nové výsadby révy vinné podle § 8 zák. č. 321/2004 Sb., 
resp. dle čl. 62 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
které vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – prostá kopie. 

c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci 

1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 3 „Podnikatelský 
plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou  regenerace, 
nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“: potvrzení Výzkumného 
ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP), že pozemky či stavby, na kterých je 
projekt realizován, lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou 
 regenerace, nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace – prostá 
kopie“. 

2) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 7.1. „Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného zemědělského podnikatele 
staršího 55 let (v období 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci)“ - doklad, 
že zemědělská půda a/nebo VDJ, které starší zemědělec předal, byly v LPIS a/nebo IZR 
převedeny na žadatele/příjemce dotace  - prostá kopie. 

                                                 
23 Při uveřejnění smlouvy se doporučuje postupovat v souladu s Metodickým návodem k aplikaci 
zákona o registru smluv a Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní 
část), které vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému registru smluv. 
Tyto metodické návody jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv%20a%20www.szif.cz.
http://www.eagri.cz/prv%20a%20www.szif.cz.
http://www.eagri.cz/prv%20a%20www.szif.cz.
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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d) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně 
nebo rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší 
než datum podání Žádosti o dotaci – prostá kopie; C. 

2) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků 
dle vzoru v příloze č. 4 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo – 
elektronický PDF formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci 
„Průřezové přílohy“. 
(Pouze v případě, že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou bylo uzavřeno další účetní období 
či došlo ke změně vlastnické struktury podniku). 

3) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, 
na který bude příjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C. 
Pokud příjemce dotace doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu 
zůstává stejné, doklad se nepředkládá.  

e) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu 

1) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, 
na který bude příjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C. Pokud žadatel 
doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu nebo Dohody o poskytnutí dotace a číslo 
účtu zůstává stejné, doklad se nepředkládá. 

2) Účetní/daňové doklady související s výdaji, ze kterých je stanovena dotace (např. faktury, 
vč. výrobních čísel strojů, či technologií, paragony) – prostá kopie; D jinak K. 

3) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy 
o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna 
z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, 
na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K. 

4) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, které byly obsahem podnikatelského 
plánu – je součástí elektronického formuláře Žádosti o platbu; D jinak C. 

5) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo 
rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší 30 dnů k datu 
předložení Žádosti o platbu – prostá kopie; D jinak C. 

6) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení shody 
(při kontrole na místě musí být žadatel schopen předložit technickou dokumentaci 
k výrobku k nahlédnutí), technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, 
že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních 
komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál – prostá kopie; D jinak K. 

7) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, které mohou být obsahem 
podnikatelského plánu, kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání 
stavby nebo povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání 
stavby před jejím úplným dokončením nebo souhlas se změnou užívání stavby 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – prostá kopie; D jinak C. 

8) V případě, že podnikatelský plán/část podnikatelského plánu podléhá řízení stavebního 
úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, 
pak dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem předkládaná 
k řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie; D jinak C 
(lze předložit v listinné podobě). 
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9) V případě, že do celkových výdajů, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, 
byly zahrnuty stavební nebo technologické investice realizované v rámci budov s vlivem 
na zákonné požadavky pro chov zvířat, na které není třeba kolaudační souhlas 
nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
musí být vystaveno potvrzení místně příslušné24 krajské veterinární správy nebo Městské 
veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný podnikatelský plán 
splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat nebo že nepodléhá 
posouzení – prostá kopie dle vzoru uvedeném v příloze č. 7; D jinak C.  

10) V případě, že v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 je realizován 
nákup nemovitosti, kupní smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci – prostá 
kopie; D jinak K. 

11) V případě, že v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 je realizován 
nákup nemovitosti, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti 
o dotaci  - prostá kopie; D jinak K. 

12) V případě, že v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 jsou realizovány 
stavební práce – soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet - prostá 
kopie; D jinak K. 

13) Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace 
a  schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu 
MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory vzdělání, 
které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), pokud není ve formuláři Žádosti 
o dotaci požadována lhůta k doplnění minimální zemědělské kvalifikace - prostá kopie. 

14) Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě, 
že  je dle Příručky pro zadávání zakázek vyžadován a jedná se o zakázku, 
jejíž předpokládaná hodnota je nižší než 500 000 Kč bez DPH, včetně písemné smlouvy 
nebo objednávky s vybraným dodavatelem a poptávkových a nabídkových podkladů 
pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie; D jinak K. 

15) Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky podnikatelského plánu 
(v případě, že byly s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie; D jinak K. 

16) Fotodokumentace předmětu podnikatelského plánu pořízená v místě realizace včetně 
fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět podnikatelského 
plánu opatřen (fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost 
a jednoznačnou identifikovatelnost) – prostá kopie; D jinak K. 

17) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 4 „Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní produkce 
ve specializovaném provozu“ a jedná se o potravinářské zpracování:  

– potvrzení Státní veterinární správy, ze kterého bude patrné, o jaký podnik 
se jedná, od kdy je podnik schválen a registrován jako potravinářský, s odkazem 
na příslušný odkaz v zákoně – prostá kopie, nebo 

– Doklad “Informace o evidenci nebo o provádění kontrol SZPI”, opravňující 
ke zpracování vlastní produkce, v případě zpracování vinných hroznů oznámení 
provozovatele potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu činnosti 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému – prostá kopie; 
D jinak C. 

18) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 6 „Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude od data zaevidování v Evidenci 
zemědělského podnikatele do předložení Žádosti o platbu realizovat výdaje nad rámec 
45 tis. EUR poskytnutých prostřednictvím operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců“ - účetní/daňové doklady, příp. kupní smlouva, v případě nákupu nemovitosti 
znalecký posudek ne starší než 6 měsíců před vznikem tohoto výdaje a doklady 
o uhrazení související s pořízením výdajů v rámci podnikatelského plánu - prostá kopie, 
D jinak C. 

                                                 
24Krajská veterinární správa je místně příslušná dle místa realizace podnikatelského plánu. 
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19) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 7.2. „Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného zemědělského 
podnikatele staršího 55 let (ve lhůtě 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace)“ - doklad, že zemědělská půda a/nebo VDJ, které starší zemědělec  předal, byly 
v LPIS a/nebo IZR převedeny na žadatele/příjemce dotace - prostá kopie; D jinak C. 

20) V případě, že v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 je realizován 
nákup hospodářských zvířat od rodinných příslušníků 25 a zadavatel nezveřejnil zakázku 
mimo režim ZZVZ v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním 
elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně 
ve Věstníku veřejných zakázek, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním 
Žádosti o dotaci vyhotovený znalcem se znaleckým oprávněním v oboru: ekonomika, 
odvětví: ceny a odhady, specializace: hospodářská zvířata, koně, a kupní smlouva, 
ne starší než datum podání Žádosti o dotaci  - prostá kopie; D jinak K. 

f) Další předkládané povinné přílohy 

1) Monitorovací zpráva k podnikatelskému plánu na formuláři zveřejněném na Portálu 
farmáře. Zpráva je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu vázanosti 
podnikatelského plánu na účel; D jinak A. 

2) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční 
kritérium č. 4 „Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní produkce 
ve specializovaném provozu“ - nejpozději po 4. roce vázanosti podnikatelského plánu 
na účel účetní doklady prokazující příjmy ze zpracování vlastní zemědělské produkce 
alespoň ve výši 100 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok z doby vázanosti podnikatelského 
plánu na účel; D jinak C. 

3) Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace 
a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu 
MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou 
uveřejněny na internetových stránkách SZIF) – nejpozději 36 měsíců od data podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace v případě, že žadatel doklad již vlastní a dosud nepředložil - 
prostá kopie; D jinak C.  

4) Přehled výsledků podnikatelského plánu dle přílohy č. 4, ze kterého budou zřejmé změny 
u nepodpořených výdajů v rámci podnikatelského plánu či změny podnikatelského plánu, 
které nemají vliv na plnění podmínek opatření (zejména preferenčních kritérií nebo kritérií 
přijatelnosti projektu). 
Žadatel/příjemce dotace musí doložit přehled výsledků nejpozději do 31. 7. daného roku, 
případně na výzvu SZIF; D jinak C. 

5) Formulář prokazující podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby po dobu vázanosti 
podnikatelského plánu na účel; D jinak C.  
Žadatel/příjemce dotace musí doložit potřebné doklady za účetně uzavřený rok nejpozději 
do 31. 7. následujícího roku; D jinak C. 

6) Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce. 
Žadatel/příjemce dotace musí doložit formulář nejpozději do 31. 7. daného roku, případně 
na výzvu SZIF; D jinak C. 

                                                 
25 Rodinnými příslušníky se rozumí rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, manžel/manželka, 
partner/partnerka (dle zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
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9. Seznam příloh Pravidel 

1) Preferenční kritéria 
2) Stanovené minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce na podnik 

dle výrobního zaměření a metodika stanovení hodnot standardní produkce 
3) Metodika prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby  
4) Přehled výsledků podnikatelského plánu 
5) Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 ze dne 

15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 
6) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí 
7) Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní 

veterinární správy 
8) Metodika stanovení výdajů, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, 

v případě využití části objektu, který je předmětem podnikatelského plánu,  pro jiné 
účely než jsou cíle a účel operace 

9) PŘÍLOHA I Smlouvy o fungování EU průběžně aktualizovaná dle celního sazebníku 
10) Metodický postup pro posouzení, zda zemědělská lokalita/stavba/pozemek 

je Zemědělskou lokalitou s prioritní potřebou regenerace, nebo Zemědělskou 
lokalitou v procesu regenerace ve fázi asanace, a pro vydání potvrzení 

 

10. Platnost a účinnost 

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství. 
 
 

 
 
V Praze dne 20. 4. 2021                                                  
 
 
                                                                                                   Ing. Miroslav Toman, CSc.,  
                  ministr zemědělství 
 
 
 

                                                                                                      

  

    v z. Mgr. Jan Sixta, v. r.                                                  v z. Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., v. r.                                                    
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství                      náměstek pro řízení Sekce pro fondy 
                                                                                         EU, vědu, výzkum a vzdělávání 
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Příloha č. 1 
 

Preferenční kritéria 
 
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky 
daného kritéria, nebudou body uděleny. V případě, kdy se žadatel posune do nižší 
kategorie, obdrží body v této nižší kategorii. 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění 
podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů 
pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek 
Pravidel; C (není-li u jednotlivých kritérií uvedeno jinak). 
 
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího charakteru. 
 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 1.2). 
 
V případě rovnosti bodů více podnikatelských plánů rozhoduje věk žadatele, tzn. mladší 
žadatel má přednost. 
 

V případě, že kritérium obsahuje výpočet, bude výsledek zaokrouhlen matematicky. 
 

Č. Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 
Velikost obce v místě realizace podnikatelského plánu a současně 
v místě adresy trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby/místě sídla žadatele/příjemce dotace právnické osoby. 

 

1.1. 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž 
území se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace 
fyzické osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, 
má 1 001–1 500 obyvatel. 

6 

1.2. 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž 
území se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace 
fyzické osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, 
má 501–1 000 obyvatel. 

8 

1.3. 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž 
území se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace 
fyzické osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, 
má méně než 501 obyvatel. 

10 

 

Místem realizace podnikatelského plánu se rozumí všechna místa, 
kde žadatel realizuje podnikatelský plán na základě dotovaných výdajů 
a na základě výdajů zahrnutých do preferenčního kritéria č. 6, která zapíše 
do Žádosti o dotaci. 

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet 
obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2020 (kód 130072-20). V případě, 
že podnikatelský plán zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body 
dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je 
podnikatelský plán realizován. 

Pokud je potenciální bodový zisk podle místa realizace podnikatelského plánu 
a místa adresy trvalého pobytu/sídla rozdílný, body budou uděleny 
podle horšího výsledku, tj. podle nižší hodnoty bodů. 

Žadatel/příjemce dotace plní kritérium od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel (případné 
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navýšení počtu obyvatel obce nemá na plnění kritéria vliv). Kritérium bude 
kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení 
o změnách ke změně místa realizace projektu. 

2. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém 
zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nehospodaří 
souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě, 
s níže uvedenými výjimkami.  
Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel. 

5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti 
o dotaci. 

Kontrola se provádí na základě údajů v Registru ekologických podnikatelů 
a LPIS, podle kterých bude mít žadatel/příjemce dotace všechny zemědělské 
pozemky, kromě pozemků s rychlerostoucími dřevinami (D), rybníků (B), 
zalesněné půdy (L), mimoprodukčních ploch (M) a jiných kultur (O), evidovány 
ve stanoveném období v režimu ekologického zemědělství (EZ) 
nebo přechodného období (PO). 

 

3. 

Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní 
potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu 
regenerace ve fázi asanace. Předmětem podnikatelského plánu 
jsou novostavby či rekonstrukce stávajících staveb umístěných 
na těchto lokalitách z: 

 

3.1. více než 50 % 5 

3.2. 30–50 % 3 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti 
o dotaci. Primárně bude posuzováno podle půdorysné výměry v m2 všech 
staveb, na kterých jsou výdaje, ze kterých je stanovena dotace, uplatňovány 
stavební výdaje. 

Žadatel předloží jako přílohu k Žádosti o dotaci potvrzení VÚMOP dle přílohy 
č. 10 těchto Pravidel, že pozemky či stavby, na kterých je podnikatelský plán 
realizován, lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou 
 regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace. 

 

4. 

Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní 
zemědělské produkce ve specializovaném provozu. 
Kritérium musí být naplňováno od data předložení Žádosti 
o platbu do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel. 

10 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci.  

Nárok na body bude v případě potravinářského zpracování ověřen 
po předložení dokladu Státní veterinární správy o tom, že podnik 
žadatele/příjemce dotace je minimálně od data předložení Žádosti o platbu, 
tedy nejpozději 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
schválen a/nebo registrován podle § 22, resp. 49, zákona č.166/1999 Sb. 
(veterinární zákon) jako potravinářský podnik a/nebo Informace o evidenci 
nebo o provádění kontrol Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
(SZPI), resp. v případě zpracování vinných hroznů oznámení provozovatele 
potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu činnosti Ústřednímu 
kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ) nejpozději k datu 
předložení Žádosti o platbu, tedy nejpozději 24 měsíců od data podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace. V případě výrobců krmiv se bude postupovat 
analogicky s výše uvedeným, ale údaje budou ověřeny v Registru krmiv 
vedeném ÚKZÚZ. 

Příslušný doklad se předkládá jako příloha Žádosti o platbu a musí být platný 
nejpozději ke dni podání Žádosti o platbu. 

Dále bude kontrolováno, zda se jedná o zpracování dle níže uvedené definice, 
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a to při kontrole na místě. Zpracováním produktu se rozumí změna povahy 
produktu (např. produkt zemědělské prvovýroby se mění na zpracovaný 
zemědělský produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt se mění 
na další/jiný zpracovaný produkt). Za zpracování je tedy možné považovat 
např. i loupání, krájení nebo sušení produktu – zde už došlo ke změně povahy 
produktu, nikoliv však pouhé očištění a balení produktu. Pro účely tohoto 
kritéria se za zpracování vlastní produkce nepovažuje výroba sena, slámy, 
siláže, senáže, sušení zrnin. Za vlastní zemědělské produkty jsou považovány 
zemědělské produkty vyprodukované IČO, které je žadatelem. 

V případě, že se jedná o jiné než potravinářské zpracování, bude nárok 
na body ověřen na základě nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu 
platného živnostenského oprávnění, případně výpisu z obchodního rejstříku, 
na činnost odpovídající předmětu zpracování. 

Dále žadatel/příjemce dotace doloží do konce lhůty vázanosti podnikatelského 
plánu na účel účetní doklady prokazující příjmy ze zpracování vlastní 
zemědělské produkce alespoň ve výši 100 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok 
vázanosti podnikatelského plánu na účel (žadatel/příjemce dotace si může 
sám zvolit rok z doby vázanosti podnikatelského plánu na účel). 

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě 
bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů 
za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P. 

5. 
Podnikatelský plán je realizován v hospodářsky problémových 
regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 
15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020. 

1 

 
Body budou uděleny na základě seznamu hospodářsky problémových 
regionů, který je uveden v Příloze č. 5 těchto Pravidel. 

 

6. 

Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude v případě fyzické 
osoby od data zápisu žadatele v Evidenci zemědělského 
podnikatele a v případě právnické osoby pak od data, kdy fyzická 
osoba plnící funkci statutárního orgánu v této právnické osobě 
a podílející se na základním kapitálu ze 100 % plní definici 
žadatele/příjemce dotace právnické osoby, do předložení Žádosti 
o platbu, tj. nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace, pořizovat výdaje nad rámec dotace 
poskytnuté prostřednictvím   operace 6.1.1 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců, a to: 

 

6.1.  ve výši 300 000 Kč - 600 000 Kč 5 

6.2.  ve výši 600 001 Kč - 900 000 Kč 10 

6.3.  ve výši 900 001 Kč a více 15 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Nárok na body bude ověřen po předložení Žádosti o platbu, 
tedy nejpozději 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
kdy žadatel předloží doklady o pořízení výdajů a doklady o úhradě v dané 
minimální výši. Žadatel může mimo částku dotace do podnikatelského plánu 
zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí potřebné 
pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených v kapitole 5, 
tj. např. i použité zemědělské stroje. Na tyto výdaje nemusí být prováděno 
výběrové/zadávací řízení, pokud se nejedná o součást zakázky podpořené 
z dotace. 

Pokud žadatel v rámci preferenčního kritéria č. 6 realizuje výdaje na nákup 
nemovitostí, může je uplatnit v maximální výši 45 % spodní hranice intervalu 
stanoveného v daném podkritériu. 

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě 
bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů 
za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P. 
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7. 
Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného 
zemědělského podnikatele staršího 55 let 

 

7.1 
Žadatel v období 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci ke svému 
podniku převzal alespoň 25% podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ 
od jiného zemědělského podnikatele staršího 55 let.  

5 

 

Body budou uděleny na základě prověření, že od data převodu podniku, 
které žadatel uvede ve formuláři Žádosti o dotaci, došlo k převodu daného 
minimálního podílu zemědělských pozemků a/nebo VDJ v LPIS a/nebo v IZR. 

Pro stanovení hodnoty VDJ je relevantní koeficient přepočtu na VDJ dle IZR. 

Za rozhodné datum pro stanovení velikosti podniku zemědělského 
podnikatele staršího 55 let se považuje den prvního převodu z převodce 
na nabyvatele. 

Žadatel obhospodařuje zemědělské pozemky, resp. zemědělsky užívá  
PB/DPB převedené od jiného zemědělského podnikatele (postupitele) 
v rozsahu min. 25 % z původní celkové výměry zemědělské půdy postupitele, 
a to po dobu 4 let od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
Tzn., že po tuto dobu min. 25% podíl z původní celkové výměry postupitele 
nepřevede na jiného uživatele/ neukončí jejich užívání.  

V případě VDJ převedených od postupitele žadatel neukončí chov právě 
těchto 25 % VDJ zajišťujících bodový nárok min. po dobu 4 let od data 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Postupitel, který převedl na žadatele zemědělské pozemky a/nebo VDJ, musí 
splňovat následující podmínky: 

- ke dni ukončení veškeré podnikatelské činnosti spojené s podílem 
zemědělské půdy / hospodářských zvířat, který je předmětem převzetí 
žadatelem/příjemcem dotace, a zároveň ke dni převedení 
obhospodařované půdy v evidenci LPIS a/nebo VDJ v IZR dosahuje 
věku alespoň 55 let, 

- ke dni převodu zemědělských pozemků a/nebo VDJ do evidence 
LPIS/IZR je zemědělským podnikatelem, a to pouze fyzickou osobou 
a podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- před úplným/částečným předáním zemědělského podniku byl po dobu 
alespoň 3 let zemědělským podnikatelem, a to pouze fyzickou osobou 
a podnikal v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- nejpozději ke dni podání Žádosti o dotaci s konečnou platností ukončil 
podnikatelskou činnost  spojenou s převáděnou zemědělskou půdou 
vedenou v evidenci LPIS a/nebo s převáděnými VDJ vedenými v IZR. 
(V případě úplného převodu zemědělského podniku zemědělský 
podnikatel s konečnou platností ukončí veškerou podnikatelskou 
činnost v zemědělství.) 

- po dobu čtyř let od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace nezažádá 
o zařazení převedených PB/DPB do LPIS. 

Bodové zvýhodnění může v rámci operace 6.1.1 uplatňovat na jednoho 
postupitele vždy pouze jeden žadatel. 

 

7.2 

Žadatel v rámci svého podnikatelského plánu ke svému podniku 
převezme ve lhůtě 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace alespoň 25% podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ od jiného 
zemědělského podnikatele staršího 55 let.  

5 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Nárok na body bude ověřen nejpozději ve lhůtě 24 měsíců 
od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Pro stanovení hodnoty VDJ je relevantní koeficient přepočtu na VDJ dle IZR. 

Pro stanovení podílu zemědělské půdy či hospodářských zvířat, který je 
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předmětem převzetí žadatelem/příjemcem dotace, je uvažován stav ke dni 
podání Žádosti o dotaci. 

Žadatel bude obhospodařovat zemědělské pozemky, resp. zemědělsky užívat  
PB/DPB převedené od jiného zemědělského podnikatele (postupitele) 
v rozsahu min. 25 % z původní celkové výměry zemědělské půdy postupitele, 
a to po dobu 4 let od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
Tzn., že po tuto dobu min. 25% podíl z původní celkové výměry postupitele 
nepřevede na jiného uživatele/ neukončí jejich užívání. 

V případě VDJ převedených od postupitele žadatel neukončí chov právě 
těchto 25 % VDJ zajišťujících bodový nárok min. po dobu 4 let od data 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Postupitel, který převede na žadatele zemědělské pozemky a/nebo VDJ, musí 
splňovat následující podmínky: 

- ke dni ukončení podnikatelské činnosti spojené s podílem zemědělské 
půdy / VDJ, který je předmětem převzetí žadatelem/příjemcem dotace, 
a zároveň ke dni převedení obhospodařované půdy v evidenci LPIS 
a/nebo VDJ v IZR dosahuje věku alespoň 55 let, 

- ke dni podání Žádosti o dotaci mladého začínajícího zemědělce je 
zemědělským podnikatelem, a to pouze fyzickou osobou a podniká 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- po dobu alespoň 3 let bezprostředně předcházejících Žádosti o dotaci 
byl zemědělským podnikatelem, a to pouze fyzickou osobou a podnikal 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

- ve lhůtě 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
s konečnou platností ukončí podnikatelskou činnost spojenou 
s převáděnou zemědělskou půdou vedenou v evidenci LPIS a/nebo 
s převáděnými VDJ vedenými v IZR. (V případě úplného převodu 
zemědělského podniku zemědělský podnikatel s konečnou platností 
ukončí veškerou podnikatelskou činnost v zemědělství.)  

Bodové zvýhodnění může v rámci operace 6.1.1 uplatňovat na jednoho 
postupitele, vždy pouze jeden žadatel. 

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě 
bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů 
za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P. 

8. 

Minimálně 75 % podílu z celkové výměry zemědělské půdy, kterou 
má žadatel evidovanou v LPIS, se nachází v oblasti s přírodními 
omezeními podle § 2 nařízení vlády č. 43/2018 Sb. ze dne 
14. března 2018 o podmínkách poskytování plateb pro horské 
oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

10 

 

Body budou uděleny na základě ověření, že k datu podání Žádosti o dotaci se 
minimálně 75 % podílu z celkové výměry pozemků žadatele nachází v  oblasti 
s přírodními omezeními. 

Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel 
vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná 
půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o dotaci. 
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9. 

Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, 
včetně brambor, chmele, révy vinné, cukrové řepy, okrasných 
rostlin, vláknitých rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových 
rostlin a/nebo živočišná výroba.  

15 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci.  

Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení 
minimální a maximální hodnoty standardní produkce, podle kterého bude: 

 v případě rostlinné výroby výměra plochy, na které se pěstují výše 
uvedené komodity, dosahovat minimálně 50 % z celkové výměry 
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem/příjemcem dotace; 

 v případě živočišné výroby bude dosaženo min. 7 VDJ. 

V případě, že se zemědělský podnik zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí, 
za splnění nároku na body je považováno i dosažení pouze jedné podmínky 
(% půdy nebo VDJ).  

Kontrola vyplněných údajů bude probíhat na základě údajů v IZR a LPIS. 
V případě živočišné výroby musí být minimálního počtu VDJ dosaženo 
jako ročního průměru. Ověření pak proběhne na základě údajů vyplněných 
v rámci Jednotné žádosti, účetních dokladů či jiných dokumentů, kterými 
žadatel prokáže, že v daném období hospodařil s uvedeným počtem zvířat 
či uvedeným počtem hektarů. 

Pro stanovení hodnoty VDJ je relevantní koeficient přepočtu na VDJ dle 
formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce. 

Kritérium musí být naplňováno od data předložení Žádosti o platbu, 
tj. nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel. 

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě 
bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů 
za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P. 
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Příloha č. 2  
 

Metodika stanovení minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce 
na podnik dle výrobního zaměření, včetně stanovených hodnot standardní 
produkce 
  

Podmínka kapitoly 6, bodu 7 těchto Pravidel vychází z podmínky nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 v článku 19, odst. 4, kde je stanoveno, 
že členské státy u operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců stanoví horní 
a spodní prahovou hodnotu, která zemědělským podnikům umožňuje přístup k podpoře. 

Spodní prahová hodnota je vymezena pomocí objemu standardní produkce za jednotlivé 
výrobní zaměření dle typologie farem. Při stanovení minimálního objemu standardní 
produkce bylo přihlédnuto k tomu, aby stanovený limit zhruba odpovídal hodnotě standardní 
produkce, která zajistí dostatečný příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného 
pracovníka v hospodářství, tj. zajistí mu určitý minimální roční příjem. Tato částka byla 
stanovena s přihlédnutím k minimální hrubé mzdě v ČR 110 400 Kč/rok (za rok 2015). 

Minimální hodnoty standardní produkce dle výrobního zaměření 
 

Výrobní zaměření  
Minimální standardní produkce 

v Kč (zaokrouhleno) 

Polní výroba 420 000 

Zahradnictví 240 000 

Vinohradnictví 310 000 

Ovocnářství a ostatní trvalé kultury 370 000 

Produkce mléka 570 000 

Chov skotu (resp. zvířat zkrmujících objemnou 
píci) 

240 000 

Chov prasat a drůbeže (resp. zvířat 
zkrmujících jadrná krmiva) 

370 000 

Smíšená výroba 380 000 

 
Maximální limit pro vstup do operace na podporu zahájení činnosti pro mladé zemědělce byl 
stanoven ve výši 125 000 € standardní produkce, což odpovídá zaokrouhlené hodnotě 
3 440 000 Kč při měnovém kurzu 27,5 Kč/€. Při stanovení této hodnoty bylo vycházeno 
z výše dotace 45 000 EUR a z cíle, aby tato podpora plnila stále motivační roli, tj. že přispěje 
žadateli ke zvýšení majetkové podstaty podniku. 

Pro účely včasného a jednoduchého zjištění plnění podmínky je k dispozici na internetových 
stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz excelovský formulář, kam může žadatel zadat 
rozlohu svých pozemků či počet zvířat, se kterými hospodaří, a okamžitě zjistit, zda danou 
podmínku plní či nikoliv. 
 
 
 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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Další informace 
 

 Po dobu lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel žadatel/příjemce dotace plní 
podmínku pouze minimální velikosti podniku, což dokládá každoročně, kdy nejpozději 
do 31. 7. vyplní formulář pro výpočet minimální a maximální velikosti podniku 
na Portálu farmáře, kam uvede veškerou svoji produkci. Formulář je předkládán 
za předchozí celý kalendářní rok. Výjimkou je rok podání Žádosti o dotaci, 
kdy sledované období je od data podání Žádosti o dotaci do konce roku. 

 Kontrola vyplněných údajů bude probíhat na základě údajů v IZR a LPIS. Při vstupu 
do operace je ověřován stav k datu podání Žádosti o dotaci. V rámci průběžného 
plnění podmínky minimální velikosti podniku bude ověřován stav každoročně 
na základě formuláře předkládaného k 31. 7. V případě živočišné výroby musí být 
minimálního počtu VDJ dosaženo jako ročního průměru. Ověření pak proběhne 
na základě údajů vyplněných v rámci Jednotné žádosti, účetních dokladů či jiných 
dokumentů, kterými žadatel prokáže, že v daném období hospodařil s uvedeným 
počtem zvířat či uvedeným počtem hektarů. 

 Jestliže žadatel hospodaří na pozemku, kde hodlá střídat jednotlivé plodiny, zahrne 
výměru daného pozemku do formuláře jen jednou, a to u plodiny, která bude na ploše 
v průběhu roku časově převažovat. 
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Příloha č. 3 

 

Metodika prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
 
Příjmy ze zemědělské prvovýroby jsou prokazovány za poslední uzavřené účetní 
(zdaňovací) období. Uzavřeným účetním (zdaňovacím) obdobím se rozumí poslední 
uzavřené období bez ohledu na předložení daňového přiznání na příslušný finanční úřad 
a bez ohledu na to, zda bylo toto období schváleno např. valnou hromadou.  
 
Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby zahrnuje: 

- rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, 
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin  

- živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování 

- prodej, úpravu produktu k prvnímu prodeji a zpracování vlastní produkce 
ze zemědělské výroby (zpracování vlastního masa, mléka apod.) 

- výrobu školkařských výpěstků 
- produkci zvířat a jejich genetického potenciálu 
- výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin 
- provozní dotace (kromě dotací poskytovaných PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně 

při nákupu nafty a bionafty - tzv. zelená nafta) 
 

Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby nezahrnuje: 

- prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce 
- poskytování prací, výkonů nebo služeb, které souvisejí se zemědělskou výrobou 

a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli 
k zemědělské výrobě (včetně chovu zvířat, kdy jedinou tržbou/příjmem žadatele je 
tržba/příjem za poskytnutou službu – např. ustájení, pastevní odchov apod.) 

- hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním 
hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů 

- chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše 
- chov laboratorních, domácích a zájmových druhů zvířat, dále krmení, lov a odchyt 

zvěře a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat 
pro laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, 
psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, 
lovná zvěř a zájmová zvířata. 

- investiční dotace, dotace poskytované PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně při nákupu 
nafty a bionafty - tzv. zelená nafta 

 
Žadatel vyplňuje formulář příjmů ze zemědělské prvovýroby v závislosti na způsobu vedení 
účetnictví či daňové evidence.  
 
 
1) Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u žadatele, který vede účetnictví  
 
Žadatel, který vede účetnictví, specifikuje výši obratů účtů nákladů a výnosy, které souvisí 
se zemědělskou prvovýrobou za poslední uzavřené účetní období dle tabulky č. 1 Přehled 
obratů zemědělské prvovýroby.  
 
Zemědělská prvovýroba celkem (dle tabulky č. 1) musí činit alespoň 182 400 Kč. Pokud je 
hodnota nižší než 182 400 Kč, nemůže žadatel podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby 
prokázat.  
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Tabulka č. 1 Přehled obratů zemědělské prvovýroby 
Syntetický 

účet 
(žadatel 
vyplní 
řádek) 

Analytický 
účet 

(žadatel 
vyplní 
řádek) 

Specifikace 

Obrat 
MD 
(tis. 
Kč) 

Obrat 
Dal 
(tis. 
Kč) 

  Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží   

  Tržby za výrobky rostlinné výroby   

  Tržby za výrobky živočišné výroby    

  Tržby za výrobky pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)   

  Ostatní tržby ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)   

  Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy   

  Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod 
v zemědělské prvovýrobě 

  

  Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné 
události v případě, že byla potvrzena do dne uzavírání 
účetních knih výše náhrady v zemědělské prvovýrobě 

  

  Provozní dotace    

  Tržby z prodeje základního stáda   

Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem (obrat Dal – obrat MD)  

  Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti 
zemědělské prvovýroby 

  

  Změna stavu nedokončené výroby   

  Změna stavu polotovarů   

  Změna stavu výrobků   

  Změna stavu zvířat v rámci zemědělské prvovýroby   

  Účtová skupina 58 - Aktivace zemědělské prvovýroby    

  Aktivace materiálu a zboží   

  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   

Náklady ze zemědělské prvovýroby celkem (obrat Dal – obrat MD)  

Zemědělská prvovýroba celkem (Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem + 
Náklady ze zemědělské prvovýroby celkem) 

 

 
 
Žadatel dále specifikuje celkové výnosy z podnikání, tj. výnosy celkem za účtovou třídu 6 – 
Výnosy.  
 
Tabulka č. 2 Specifikace celkových výnosů 

Specifikace celkových výnosů (tis. Kč) 

Celkové výnosy z podnikání   

 
Pokud žadatel vykazuje výnosy z provozu bioplynové stanice, vyplní tabulku č. 3 Specifikace 
výnosů z bioplynové stanice.  
 
Tabulka č. 3 Specifikace výnosů z bioplynové stanice 

Syntetický účet Analytický účet Specifikace 
Obrat MD 
(tis. Kč) 

Obrat Dal 
(tis. Kč) 

  Výnosy z provozu bioplynové stanice   

Výnosy z provozu bioplynové stanice (obrat Dal – obrat MD)  

 
 

Z výše uvedených dat je následně vypočten podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby dle níže 
uvedeného vzorce.  
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2) Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u žadatele, který vede daňovou 
evidenci 
 
Žadatel, který vede daňovou evidenci, specifikuje výši příjmů ze zemědělské prvovýroby 
za poslední zdaňovací období dle tabulky č. 4 Přehled příjmů zemědělské prvovýroby.  
 
Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem (dle tabulky níže) musí činit alespoň  182 400 Kč. 
Pokud je hodnota nižší než 182 400 Kč, nemůže žadatel podíl příjmů 
ze zemědělské prvovýroby prokázat.  
 
Tabulka č. 4 Přehled příjmů ze zemědělské prvovýroby  

Specifikace příjmů ze zemědělské prvovýroby (tis. Kč) 

Prodej výrobků 

Prodej vlastních výrobků rostlinné výroby  

Prodej vlastních výrobků živočišné výroby  

Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)  

Ostatní příjmy ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)  

Další příjmy 

Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události 
v zemědělské prvovýrobě 

 

Příjmy z prodeje základního stáda  

Provozní dotace  

Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem  

 
Žadatel dále specifikuje své příjmy. Pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
vyplní žadatel příjmy ze samostatné činnosti. Příjmy se uvádí před zdaněním. 
 
Tabulka č. 5 Specifikace příjmů 

Specifikace celkových příjmů (tis. Kč) 

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)  

 
Pokud žadatel vykazuje příjmy z provozu bioplynové stanice, vyplní tabulku č. 6 Specifikace 
příjmů z bioplynové stanice.  
 
Tabulka č. 6 Specifikace příjmů z bioplynové stanice 

Specifikace příjmů (tis. Kč) 

Příjmy z provozu bioplynové stanice  

 
 
Z výše uvedených dat je následně vypočten podíl příjmů zemědělské prvovýroby dle níže 
uvedeného postupu.  
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Příloha č. 4 
 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 
 
Žadatel je povinen každoročně nejpozději do 31. 7. předkládat na RO SZIF Přehled 
výsledků, a to po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel, které nemají vliv na plnění 
preferenčních kritérií nebo kritérií přijatelnosti podnikatelského plánu.  
 
Registrační číslo: ………………………………. 
Název žadatele: ………………………………… 

 

Přehled výsledků podnikatelského plánu: stav ke dni ........ (ne starší 30 dnů od dne 
předložení přehledu výsledků na RO SZIF) 

Stavby/budovy 

druh ks vlastní v pronájmu 

    

    

    

    

    

    

    

Technologie/stroje 

druh ks vlastní 

   

   

   

   

   

   

   

 

Školení, poradenství1) 

popis termín absolvování 

  

  

  

  

  

Pozn. 1) činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku včetně těch, které 
souvisejí s udržitelností životního prostředí a účinným využíváním zdrojů 
 

Příjmy a náklady 

příjmy - popis Kč 

  

  

  

  

  

  

  

příjmy celkem  
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výdaje - popis Kč 

  

  

  

  

  

  

  

výdaje celkem  

 
 
Veškeré případné další odchylky od podnikatelského plánu (např. nepořízení původně 
plánovaného stroje atp.): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
V…………………………….dne…………………  
                                                                                               ……………...……….. 
  Podpis žadatele  
 
 

 Žadatel odpovídá za správnost uvedených údajů. 
 Informace o plnění podnikatelského plánu je aktualizací výsledků 

podnikatelského plánu. 
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Příloha č. 5  
 

Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 
ze dne 15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 
 
Hospodářsky problémové regiony tvoří správní obvody těchto obcí s rozšířenou působností: 
 

Bílina 

Bílovec 

Bohumín 

Broumov 

Bruntál 

Bystřice nad Pernštejnem 

Česká Třebová 

Český Těšín 

Děčín 

Frýdlant 

Havířov 

Hodonín 

Cheb 

Chomutov 

Jeseník 

Kadaň 

Karviná 

Konice 

Králíky 

Kraslice 

Kravaře 

Krnov 

Kyjov 

Lipník nad Bečvou 

Litvínov 

Louny 

Mikulov 

Moravská Třebová 

Moravské Budějovice 

Moravský Krumlov 

Most 

Nový Bor 

Odry 

Orlová 

Ostrava 

Ostrov 

Podbořany 

Přerov 

Rumburk 

Rýmařov 

Sokolov 

Stříbro 

Svitavy 

Šternberk 

Šumperk 

Tanvald 

Teplice 

Uničov 

Ústí nad Labem 

Valašské Klobouky 

Varnsdorf 

Veselí nad Moravou 

Vítkov 

Vsetín 

Zábřeh 

Znojmo 

Žatec 
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Příloha č. 6 
 

Souhlasné stanovisko MŽP  
 
– předkládá se pouze u projektů budování pastevních areálů a chov vodní drůbeže 
v operaci 6.1.1 
 

Stanovisko MŽP k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedené krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP na základě příkazu ministra 

ŽP č. XX./07 

 
            
Pracoviště:   
            
Oblast 
podpory:  

4.1.1 Investice zemědělských podniků/6.1.1 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců - Budování pastevních areálů 

  
            
            
Žadatel:  
   
   
            
Název 
záměru:  

 

  
KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 

 

            
                    

Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít
) 

1. Znemožňuje záměr přístup do krajiny? (ve smyslu § 63 zákona č. 114/1992Sb., v 
platném znění)  

ANO/NE
* 

            
2. Omezuje záměr nadměrně prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy? (např. 
zaplocení prvků ÚSES el. ohradníkem nebo situace, kdy v přírodně zachovalé nebo 
migračně významné krajině budou v dané části pastevního areálu ponechány vodiče 
el. ohradníků 10 a více dnů po ukončení pastvy)  

ANO/NE
* 

   
   
            
3. Dojde realizací záměru k ohrožení biotopů uvedených na 2. straně formuláře a 
hodnotné mimolesní zeleně? (za ohrožení se považuje, pokud zůstanou takovéto 
plochy uvnitř areálu nezajištěné ohradníkem nebo spolehlivým plotem)  

ANO/NE
* 

   
   
   
Zdůvodnění v případě odpovědi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

            
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného záměru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
 
            
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje 
venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
 
 
            
V  dne  Razítko a 

podpis 
      

            
            
* nehodící se škrtněte                 

                    
 

 

 

**Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 

 
           
           
           
           
Výčet biotopů podle Katalogu biotopů**:       
R1.1 Luční pěnovcová prameniště        
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců        
R1.5 Subalpínská prameniště         
R2.1 Vápnitá slatiniště         
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště        
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny         
K4 Nízké xerofilní křoviny          
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Stanovisko MŽP k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedené krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP na základě příkazu ministra 

ŽP č. XX/07 

 
            
Pracoviště:   
            
Oblast 
podpory:  

4.1.1 Investice zemědělských podniků/6.1.1 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců - Chov vodní drůbeže 

  
            
            
Žadatel:  
   
   
            
Název 
záměru:  

 

  
 KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 

 

            
                    

Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozev
řít) 

1. Je záměr v rozporu se základními nebo bližšími ochranným podmínkami ZCHÚ? ANO/
NE* 

            
2. Bude záměrem významně negativně ovlivněn některý z biotopů uvedených na 2. 
straně formuláře? 

ANO/
NE* 

   
   
            
3. Bude záměrem významně negativně ovlivněna populace nebo biotop s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, druhů rostlin nebo bezobratlých 
živočichů uvedených v Červených seznamech ČR v kategoriích A, C1 a C2 (CR, EN)?** 

ANO/
NE* 

   
   
   
Zdůvodnění v případě odpovědi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného záměru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
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Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje 
venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
 
 
            
            
V  dne  Razítko a 

podpis 
      

            
            
* nehodící se škrtněte                 

                    
**Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Procházka F. [ed.] (2001): Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v 
roce 2000). -  Příroda , Praha, 18: 1-166. 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České 
republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
***Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 
****vyšší zachovalost = A, B; vyšší reprezentativnost = A, viz. Guth J. (2003): Metodika 
mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Praha. 
            
            
            
            
Výčet biotopů podle Katalogu biotopů***:       
V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod       
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní       
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod – pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, 
příp. u větších ploch 
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů       
M1.7 Vegetace vysokých ostřic - pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, případně u 
větších ploch 
M2.1 Vegetace letněných rybníků        
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí       
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin        

R2.3 Přechodová rašeliniště 
K1 Mokřadní vrbiny-  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, případně u 
větších ploch 

  

L1 Mokřadní olšiny -  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, případně u 
větších ploch 
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Příloha č. 7 
 

Potvrzení krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze 
Státní veterinární správy 

 
Příloha slouží pro účely administrace projektu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 
______________________________________________________________________ 

Potvrzení místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy 
v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy 
pro ochranu hospodářských zvířat 
 
 
Pracoviště : 
Název: …………………………………………………………………………….. 
Adresa: …………………………………………………………………………….. 
 
Žadatel:  
Název / jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………. 
IČO/RC žadatele: …………………………………………………………………… 
 
Operace: 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců 
Název projektu: …………………………………….. 
 
 
Stanovisko: 
(Pracoviště) ……………………………………………………………………… vydává 
potvrzení, že stavba/stavby: 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
 
 
splňuje/splňují minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat – popřípadě 
nepodléhají posouzení. 
 
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu 
rozvoje venkova a nenahrazuje povolení (popř. souhlas) dle dotčených zákonů. 
 
V ……………………………………….. dne ………………………………….. 
    
 
                                                                     ………………………………………… 
                                                                                          Razítko a podpis 
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Příloha č. 8 

 
Metodika stanovení výdajů, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, 
v případě využití části objektu, který je předmětem podnikatelského plánu, 
 pro jiné účely než jsou cíle a účel operace  
 
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle 
a účel operace, je nutné toto uvést ve formuláři Žádosti o dotaci. Výdaje, na které může být 
poskytnuta dotace, se určí následujícím způsobem: 
 
Pro změnu dokončené stavby se použije tato metodika: 
 
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným 
potřebám než účelu a cílům opatření/záměru nelze podpořit - výdaje, na které nemůže být 
poskytnuta dotace  
 
Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce, 
materiál, technologie budov, společně slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, 
pak se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména 
výdaje na technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu a střešní konstrukce. 
Při výskytu společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby: 

 
A) Veškeré společné výdaje se zahrnou do výdajů, na které nemůže být poskytnuta 
dotace 
B) Použije se vzorec: 

 

kdezy
xv

v
,


 

 
v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu 
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účelům  
y jsou náklady na společné výdaje, vyjma použitého zařízení a DPH u plátce DPH 
z jsou výdaje, na které může být poskytnuta dotace, ze společných výdajů 
 
 
Pozn.: Společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují. 
 
Pozn.: SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční 
výše hodnoty y. 
 
Pozn.: Plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu nebo v povinné příloze Půdorys stavby/půdorys 
dispozice technologie. 
 
Pozn.: Rozdíl nákladů na společné výdaje (y) a výdajů, na které může být poskytnuta dotace, 
ze společných výdajů (z) se zahrne do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace. 
 
Pro novostavbu se použije tato metodika: 
 
Pro určení výdajů, na které může být poskytnuta dotace, na stavbu se použije vzorec: 

 

kdezy
xv

v
,
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v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu 
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účelům  
y jsou náklady na stavbu celého objektu (stavební práce, stavební materiál, technická 

zařízení staveb - celkem za objekt, bez ohledu na to, zda slouží cílům a účelu opatření 
či pro jiné účely) vyjma použitého zařízení a DPH u plátce DPH 

z jsou výdaje, na které může být poskytnuta dotace, na stavbu objektu  
 

Současně musí platit, že  5,0
 xv

v
 

 

 

 
Pozn.: Společné prostory (vnitřní komunikace apod.) se do v ani x nezahrnují. 
 
Pozn.: SZIF je oprávněn si od příjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční 
výše hodnoty y. 
 
Pozn.: Plochy v a x žadatel barevně vyznačí v povinné příloze Projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu nebo v povinné příloze Půdorys stavby/půdorys 
dispozice technologie. 
 
Pozn.: Rozdíl nákladů na stavbu celého objektu (y) a výdajů, na které může být poskytnuta 
dotace, (z) se zahrne do výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace. 
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Příloha č. 9 

 
PŘÍLOHA I Smlouvy o fungování EU průběžně aktualizovaná dle celního 
sazebníku 

 
SEZNAM 

podle článku 38 Smlouvy 

 
 

Číslo 
Bruselské 
nomenklatury  

Popis zboží 

Číselný kód 
Kombinované 
nomenklatury 
26 

Kapitola 1 Živá zvířata  

Kapitola 2 Maso a jedlé droby  

Kapitola 3 Ryby, korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí  

Kapitola 4 
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé 
produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté 

 

Kapitola 5   

05.04 
Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a 
jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném 
nálevu, sušené nebo uzené 

 

05.15 
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani 
nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá 
k lidskému požívání 

0511 

Kapitola 6 
Živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a podobné; 
řezané květiny a okrasná zeleň  

 

Kapitola 7 Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy  

Kapitola 8 Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů  

Kapitola 9 Káva, čaj, maté a koření, kromě maté (čísla 09.03)  

Kapitola 10 Obiloviny  

Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek  

Kapitola 12 
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a 
plody, průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny 

 

Kapitola 13   

ex 13.03 Pektin ex 1302 

Kapitola 15   

15.01 
Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 
0209 nebo 1503 

 

15.02 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503  

15.03 
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, 
oleostearin a oleomargarín a olein z loje, 
neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené 

 

15.04 
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, 
též rafinované, avšak chemicky neupravené 

 

15.07 
Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné 
nebo rafinované 

1507 – 1515 

15.12 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, ex 1516 

                                                 
26 Návrh aktuálního zařazení do Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží – 

Kombinované nomenklatury (KN) (pozn. Společný celní sazebník pro rok 2021 = Prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020). Uvedeno pouze pro případy, které se dle 
nového zařazení odlišují od zařazení dle Bruselské nomenklatury). 
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částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, 
reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale 
jinak neupravené 

15.13 

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo 
rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo 
olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich 
frakce čísla 1516 

1517 

15.17 
Degras, zbytky po zpracování tukových látek nebo 
živočišných nebo rostlinných vosků 

1522 

Kapitola 16 
Přípravky z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných 
vodních bezobratlých 

 

Kapitola 17   

17.01 
Třtinový a řepný cukr a chemicky čistá sacharóza v pevném 
stavu 

 

17.02 

Ostatní cukry; včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, 
glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez 
přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, 
též smíšený s přírodním medem; karamel 

 

17.03 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru  

17.05 
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy 
(včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných 
šťáv s přísadou cukru v jakémkoliv podílu 

ex 1701, 
ex 1703, 
ex 2106  

Kapitola 18   

18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené  

18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady  

Kapitola 20 
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí 
rostlin 

 

Kapitola 22   

22.04 
Vinný mošt částečně kvašený (fermentovaný) nebo se 
zastaveným kvašením jinak než přidáním alkoholu 

ex 2204  

22.05 
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých 
hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu 
(viz celní sazebník a znění čísel 2204 a 2205) 

ex 2204   
ex 2205 

22.07 

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné 
víno, hruškové víno, medovina, saké), směsi kvašených 
(fermentovaných) nápojů a směsi kvašených 
(fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté 

ex 2206 

ex 22.08 
ex 22.09 

Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli 
obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a 
jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. 
koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů 
(viz celní sazebník a znění čísel 2207 a 2208). 

ex 2207 
ex 2208 

22.10 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové 2209 

Kapitola 23 
Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené 
krmivo 

 

Kapitola 24   

24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad  

Kapitola 45   

45.01 
Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový 
odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek 

 

Kapitola 54   

54.01 Len surový, nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený, 5301 
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lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a 
rozvlákněného materiálu) 

Kapitola 57   

57.01 
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové nebo zpracované, 
avšak nespředené, koudel a odpad z ravého konopí (včetně 
niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 

5302 

 
Číselným kódem KN se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený 
ve společném celním sazebníku v platném znění*. 
 
Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na zboží označené současně kódem 
KN a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy I Smlouvy. 
 
* Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické 
nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.  
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Příloha č. 10 
 

Metodický postup pro posouzení, zda zemědělská lokalita/stavba/pozemek 
je Zemědělskou lokalitou s prioritní potřebou  regenerace, nebo Zemědělskou 
lokalitou v procesu regenerace ve fázi asanace, a pro vydání potvrzení. 

 
 

Potvrzení o tom, že pozemky či stavby, na kterých je projekt realizován, lze považovat 
za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou  regenerace, nebo zemědělské lokality 
v procesu regenerace ve fázi asanace, vydává VÚMOP. O vydání potvrzení lze požádat 
elektronicky na internetové stránce Ministerstva zemědělství http://limitypudy.vumop.cz. 
Zařazení konkrétního místa do kategorií lokalit je posuzováno na podkladě identifikace 
z distančních dat a dat poskytnutých žadatelem. V případě rozporu mezi jednotlivými daty, 
či pochybností, je provedeno ověření situace na místě.  

 
1) Definice kategorií 

 
1.  Zemědělská* lokalita/stavba/plocha s prioritní potřebou regenerace – jedná 

se o lokality, které lze s velkou pravděpodobností označit za brownfieldy se vztahem 
k zemědělské činnosti, tzn., jedná se o pozůstatky po zemědělské prvovýrobě 
či zpracování zemědělských produktů.** Do této kategorie jsou řazeny lokality 
s alespoň jednou silnou indicií z každé oblasti níže uvedených klíčových faktorů – 
tj. dochází ke kumulaci problematických faktorů v lokalitě.  

 
2.  Zemědělská* lokalita/stavba/plocha v procesu regenerace ve fázi asanace - 

lokality, regenerace, ale kde již došlo k úplnému či dílčímu odstranění objektů.  
 

* Za zemědělskou lokalitu jsou pro potřeby žádosti o zařazení do kategorie 1 a 2 
považovány: 
a) Objekty a dotčené pozemky vedené v katastru nemovitostí jako: 
Stavba na pozemku: bez čp / č. ev., zemědělská stavba 
Typ stavby: budova bez čísla popisného nebo evidenčního 
Způsob využití: zemědělská stavba  
 
b) V případě, že objekt (stavba s příslušným pozemkem) je v katastru nemovitostí veden 
jinak než v bodě a), je pro zařazení mezi zemědělské lokality nutné žadatelem doložit, 
že objekt (stavba) je pozůstatkem zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 
produktů**. 
 
c)  Silážní žlab. 
 
 

** Zemědělská prvovýroba je pro účely žádosti vymezena ekonomickou činností 
vyjmenovanou v sekci A - Zemědělství, lesnictví, rybářství dle kategorizace CZ-NACE 
a zpracování zemědělských produktů je vymezeno následujícími třídami v sekci 
zpracovatelského průmyslu dle klasifikace CZ-NACE: 10.61 Výroba mlýnských výrobků, 
10.81 Výroba cukru, 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 11.05 Výroba piva, 11.06 
Výroba sladu. 
 

http://limitypudy.vumop.cz/
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2) Klíčové faktory při posuzování a zařazení do kategorií  
 
Rozhodující faktory (indicie) pro zařazení lokalit do seznamu a do příslušné kategorie jsou 
rozděleny do dvou základních skupin: 
 

I.  Stavebně-technický stav objektu – na podkladě časové řady leteckých snímků 
alespoň 5 let zpět a případně fotografií, dodaných žadatelem, je posuzován technický 
stav a vývoj technického stavu objektu, ale např. také doplňkových ploch 
(manipulační plochy, hnojiště, silážní jámy apod.). Zásadní je stav zastřešení objektu 
(zatékání do objektu, propad střech, počátky degradace střechy, ale také existence 
udržovacích zásahů do střechy – pozvolné opravy, havarijní řešení částí, 
které naznačují alespoň dílčí řešení situace). Dále se sleduje situace objektů 
v kontextu celého areálu (pokud nestojí objekt samostatně) – degradace všech 
objektů, degradace majoritní části objektů, degradace pouze dílčí části 

 
Silné indicie:  
a) Chátrání a degradace zastřešení objektů bez dílčích známek řešení situace 
 
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových 
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích 
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace 
 
b) Degradace ostatních stavebních konstrukcí -– stržení, či zhroucení budov či částí 
budov, celkový rozpad objektu 
 
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových 
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích 
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace 
 
Doplňkové indicie: 
a) Degradace doplňkových ploch objektu (manipulační plochy, hnojiště, silážní jámy) 
 
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových 
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích 
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace.  
 
b) Degradace vnitřních konstrukcí objektu 
 
Způsob posouzení - hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace. 
 

II.  Aktivita/ stagnace činnosti v areálu/objektu 
Sledování a hodnocení známek využití či opuštění lokality. Základní informace pramení 
opět z časové řady leteckých snímků lokalit, případně fotografií dodaných žadatelem.  
Sleduje se: 
-  vývoj aktivit jako je např. skladování zemědělských produktů (siláž, posklizňové zbytky – 

balíky slámy apod.), pohyb hospodářských zvířat, pohyb a parkování zemědělské 
techniky, udržování a využívání přístupových cest. Doplňkově jsou využity datové vrstvy 
LPISu - Evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat, 
která umožňuje identifikaci registrovaných objektů živočišné výroby či objektů vyřazených 
z evidence.  

- nezemědělská činnost (např. uskladnění dřeva, pohyb nákladní dopravy objektů, 
které převzaly funkce výroby a skladování), případně ověření ekonomické aktivity 
vlastníka objektu (databáze firem, aplikace ARES apod.).  

- možné rizikové aktivity jako je např. rozvoj černých skládek, dlouhodobé ukládání 
autovraků apod. 
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- rozvoj vegetace v areálu – především sledování dlouhodobé situace z časové řady 
leteckých snímků – dlouhodobý a postupující rozvoj vegetace, dlouhodobě neřešené 
nálety vegetace, zarůstání vlastních objektů, ale také manipulačních ploch, doplňkových 
staveb – hnojišť či silážních jam či zarůstání a zánik přístupových cest. 

 
Silné indicie: 
a) nulová aktivita v lokalitě za posledních 5 let – sledované aktivity - skladování 

zemědělských produktů, údržba účelových cest, pohyb hospodářských zvířat, pohyb 
a parkování zemědělské techniky 

 
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových 
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích 
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace. 
 
b) dlouhodobý a neřešený rozvoj náletové vegetace v areálu či stavbě samostatně 

stojící. 
 
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových 
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích 
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace 
 
Doplňkové indicie: 
a) vyřazení objektu z evidence LPISu - Evidence hospodářství podle objektů určených 

k chovu evidovaných zvířat, 
 

 
3) Povinné údaje žádosti o potvrzení, že pozemky a stavby dotčené žádostí jsou 
součástí zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské 
lokality v procesu regenerace ve fázi asanace. 
 
a) Jednoznačná identifikace žadatele, včetně kontaktních údajů. 
 
b) Jednoznačná identifikace objektů (pozemků), pro které žadatel žádá posouzení, 
zda splňují podmínky Kategorie 1 a Kategorie 2 – tj. zemědělská lokalita/stavba/plocha 
s prioritní potřebou regenerace, resp. zemědělská lokalita/stavba/plocha v procesu 
regenerace ve fázi asanace. Za jednoznačnou identifikaci je pro potřeby žádosti chápáno 
uvedení parcelních čísel všech dotčených pozemků. 
 
c) Fotodokumentace současného stavu staveb – 2 fotografie každé dotčené stavby – 
jedna pohledová fotografie exteriéru a jedna fotografie interiéru objektu. 
 
Při pochybnostech si může VÚMOP vyžádat od žadatele doplnění dalších údajů 
o posuzovaných pozemcích a stavbách. 


