
  

 

 

1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje 

venkova 2014-2020  
 

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských 

podniků 

 

 

 

  
 

 

 Ing. Jaroslava Litschová 
Odbor Řídící orgán PRV  

  
 

  

  
 



Návaznost PRV ČR 2014-2020 

PRV 2007-2013 

opatření I.1.1 
Modernizace 

zemědělských podniků 

podopatření I. 1.1.1 
Modernizace 

zemědělských podniků 

podopatření I.1.1.2 
spolupráce při vývoji 

nových produktů, 
postupů a technologií 

(resp. inovací) v 
zemědělství 

PRV 2014-2020 

opatření 4 Investice do 
hmotného majetku 

podopatření 4.1 Podpora 
investic v zemědělských 

podnicích 

operace 4.1.1 Investice 
do zemědělských 

podniků 

opatření 16 Spolupráce 

podopatření 16.2 Podpora 
vývoje nových produktů, 

postupů a technologií 

operace 16.2.1 Podpora 
vývoje nových 

produktů, postupů a 
technologií v 

zemědělské prvovýrobě 



Finanční zhodnocení Modernizací zemědělských podniků v 

rámci Programu rozvoje venkova za období 2007-2013 
 

 

 

 
Celkový rozpočet PRV 2007 – 2013  

         3,7 mld. EUR 

 

 

Rozpočet na Osu I. celkem  

        891,6 mil. EUR 

 

 

 

Rozpočet na Modernizace zemědělských podniků 

        370,1 mil. EUR  

    (tj. cca 29 % rozpočtu z Osy I) 

  
 

 

 
Zdroj dat: 11. modifikace PRV 2007 - 2013 

 

29% 

71% 

Celkem Osa I PRV 2007 - 2013 z toho I.1.1.1 
Modernizace zemědělských podniků 

Opatření I.1.1.1

Celkem Osa I



Zhodnocení Modernizací  zemědělských podniků v rámci  

Programu rozvoje venkova v období 2007 – 2013  

Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

Spolupráce při vývoji nových 

produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství 

Celkem 

Počet zaregistrovaných žádostí 

(ks) 10 106 

Částka za zaregistrované projekty 

(Kč) 19 743 894 197 

Počet schválených žádostí (ks) 4 795 

Částka za schválené projekty (Kč) 9 717 613 337 

Proplacené žádosti (ks) 3 362   

Částka za proplacené žádosti (Kč) 8 063 553 533 

Data jsou aktuální k 1. 8. 2015 

55% 

45% 

Modernizace zemědělských podniků 
celkem, z toho proplacené žádosti 

schválené

proplacené



Program rozvoje venkova ČR 

na období 2014-2020  

1. kolo příjmu žádostí 

29. 9. 2015 od 8:00 – 12. 10. 2015 do 13:00 

 

Rozpočet pro operaci 4.1.1 činí 

 3,28 mld. Kč  



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 

Seznam záměrů 
 

 

 

 

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace.  
Záměr a) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 

150 ha;  Živočišná výroba 
Záměr b)  projekty do 1 000 000,- Kč,vč. a zároveň žadatel hospodaří na 

maximálně 150 ha; Rostlinná výroba  
Záměr c) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Skot  
Záměr d) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Prasata 
Záměr e) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Drůbež 
Záměr f) projetky do 5 000 000,- Kč, vč.; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) 
Záměr g) projetky do 5 000 000,- Kč, vč.; Rostlinná výroba 
Záměr h) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot 
Záměr i) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Prasata 
Záměr j) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Drůbež 
Záměr k) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Ostatní (ovce, kozy, 

koně, králíci) 
Záměr  l) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Rostlinná výroba 
  
Do záměrů c) - g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b). 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 

Definice žadatele/příjemce dotace 
 

 

 

 

• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká 

v zemědělské výrobě  

  

• Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn 

zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, 

výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a 

posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 

sloužící zemědělské výrobě 

 

• Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory se za mladého začínajícího 

zemědělce považuje zemědělec, splňující dané podmínky 
 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 

Druh a výše dotace 
 

 

• Druh dotace: přímá nenávratná dotace  

 

• Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

• Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 

10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním pro 

oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA). K navýšení dojde na 

základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.  

 

• Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.  

 

• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně  

100 000,- Kč a maximálně 150 000 000,- Kč.  

 

 

 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
Způsobilé výdaje (1) 

• stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, 

koz, drůbeže, králíků a koní) 

• výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení 

• pořízení technologií pro živočišnou výrobu,  

• výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné 

výroby vč. jejich úpravy a zpracování 

• výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou 

spotřebu v podniku 

• stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu 

• výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce 

včetně technologií, i technologií na čištění technologických vodpořízení technologie 

skladování obilovin a olejnin  

• výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových 

a protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a školek) 

• výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí proti ptactvu 

ve vinicích 

• výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících 

technologií 

 

 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
Způsobilé výdaje (2) 

 

 

• výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně 

souvisejících technologií. Jedná se o dočasná úložiště vyzvednutého sadebního 

materiálu, pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, 

okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro 

pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s 

produkcí na zemědělské půdě  

• peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském 

podniku  

• nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních 

strojů je uveden v příloze č. 5 těchto Pravidel, 

• nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace, za podmínek  stanovených v Obecných podmínkách 

Pravidel, kapitola 7. Způsobilé výdaje. 

 
Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b) Projektová dokumentace pro zadávací/výběrové 

řízení u zakázek, které dosáhnou, nebo přesáhnou 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez 

DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není veřejným 

nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 ZVZ. 

 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 

Kritéria přijatelnosti 4.1.1 

• Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy 

 

• Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 

aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a 

proveditelnosti 

 

• Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč 

 

• U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 

přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je 

podmínkou přijatelnosti doložení souhlasného stanoviska příslušného úřadu 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

Další podmínky 4.1.1 (1)  

 
• Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií v záměru a) a b) minimálně 

20 bodů a v záměru c) - l) minimálně 30 bodů 

 

• Stavební výdaje, ze kterých je stanovena dotace, realizované na zemědělské 

půdě, mohou být realizovány i na pronajaté půdě.  
V případě společného jmění manželů, kdy jeden z manželů je žadatel/příjemce dotace, je vyžadován 

písemný souhlas manžela/manželky. K výdajům realizovaným na zemědělské půdě, žadatelé kromě dokladu 

o vlastnictví nemovitosti doloží i nájemní smlouvu na dobu nejméně pět let od data převedení dotace 

(konečné platby) na účet příjemce dotace, nebo nájemní smlouvu s pětiletou výpovědní lhůtou. 

 

• Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné 

platby) na účet příjemce dotace 

 

• Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit 

maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 

• Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie 

 

• Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb 

 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

Další podmínky 4.1.1 (2) 

 

 
 
 

 

• Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny 

nemovitosti/technologie, které jsou předmětem dotace.  

 

• V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, 

kde je majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci 

 

• O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % 

celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA 

oblastech.  

 

• Podpořené skladovací prostory pro krmiva a steliva musí sloužit ke 

skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku 

žadatele 

 

• Produkce peletárny musí být spotřebovaná v zemědělském podniku 
 



Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

Další podmínky 4.1.1 (3) 

 

 
 
 

 

• Dotaci není možné poskytnout na:  

stavební výdaje pro sklady obilovin a olejnin, jímky a skladovací plochy na 

digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici, závlahové systémy a 

studny včetně průzkumných vrtů, nákup běžných zemědělských strojů, 

které nejsou uvedeny v seznamu maximálních hodnot v příloze č. 5 těchto 

Pravidel; inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb,  

stavby a technologie na pěstování vánočních stromků, technologické a 

stavební investice pro další zpracování živočišných produktů a ty které 

bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských 

produktů 

 

• Předmět dotace, který je financován z operace 4.1.1. odpovídá výrobnímu 

zaměření žadatele 

 

• Žadatelé u Žádostí, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace, přesahují 1 000 000 Kč, musí mít minimálně 3 uzavřená účetní 

období, resp. 2 uzavřená účetní období u mladých začínajících zemědělců 
 



Preferenční kritéria pro projekty do 1 mil. Kč výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace a zároveň žadatel obhospodařuje 
max. 150 ha 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových 

příjmech žadatele činí:  

1.1 60 % a více 4 

1.2 50 – 59 % 3 

1.3 40 – 49 % 2 

Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 



 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2. 

Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce 

stavby/staveb a zároveň nedošlo v souvislosti 
s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených 

touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního 

fondu. 

4 

3. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.  4 

4. 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo 

registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, neprovozuje současně konvenční 

výrobu. Kritérium musí být naplňováno od data 
zaregistrování žádosti o dotaci minimálně po dobu 

vázanosti projektu na účel 

4 

5. 
Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně 

znevýhodněné zaměstnance. 
2 

Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 



 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

6. Žadatel hospodaří v LFA oblastech 2 

7. 
Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za 

nedodržení protierozních opatření ochrany půdy 
2 

8. 

Místo realizace projektu se nachází 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 

Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 



 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

9. 

Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský 

subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat 

práce, výkony nebo služby, které souvisejí se 

zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a 
při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 

sloužící zemědělské výrobě. 

4 

10. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. 

10.1 Podíl je 21 – 25% 1 

10.2 Podíl je 26 – 30% 2 

10.3 Podíl je 31 – 35% 3 

10.4 Podíl je 36% a více 4 

11. 
Minimálně 20%  výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie 4 

Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 



 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

12. 
Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena 

dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně 
výdaje) činí: 

12.1 

maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na 

který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 
Pravidel 

4 

12.2 
75,1 – 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
3 

12.3 
85,1 – 95 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
2 

13. 
Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování 

zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení 
produkce na trh konečnému spotřebiteli 

2 

Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 



 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

14. 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen 

a registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. 
a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
potravinářský podnik. 

2 

15. 
Žadatel zaměstnává uvedený počet zaměstnanců na 

100 ha: 

15.1 2,5 a více 4 

15.2 2 – 2,4  3 

15.3 1,5 – 1,9  2 

Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

 
 
 
 
 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

16. 

Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce a 
zeleniny, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, 

léčivých, aromatických, kořeninových rostlin, 

brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou, nebo 
živočišnou výrobou 

 

15 

17. 
Žadatelem je Školní podnik vysoké školy nebo školní 

podnik střední zemědělské školy nebo školní podnik 
lesnické školy 

4 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Preferenční kritéria pro projekty do 5 mil. Kč výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace a pro projekty 5 – 150 mil. Kč 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových 

příjmech žadatele činí: 

1.1. 60 % a více 5 
1.2. 50 – 59 % 4 

1.3. 40 – 49 % 3 

Obecná preferenční kritéria: 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2. 
Žadatel volí z níže uvedených kritérií podle velikosti 

projektu: 

2.1 
Pro projekty 5 – 150 mil.: Žadatel v hodnocení 

Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie: 

2.1.1 A 5 

2.1.2 B 2 

2.2 
Pro projekty do 5 mil.: Žadatel je mladý zemědělec do 

40 let. 
5 

3. 

Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce 

stavby/staveb a zároveň nedošlo v souvislosti 
s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených 

touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního 

fondu. 

5 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

4. 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo 

registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, neprovozuje současně 

konvenční výrobu. Kritérium musí být naplňováno od 
data zaregistrování žádosti o dotaci minimálně po 

dobu vázanosti projektu na účel. 

4 

5. 

Žadatel zaměstnává minimálně 20% zdravotně či 

sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového 
počtu zaměstnanců. 

2 

6. Žadatel hospodaří v  LFA oblastech 2 

7. 
Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení 

protierozních opatření ochrany půdy. 
2 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

8. 

Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky 

problémových regionech definovaných v příloze 
usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke 

Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

2 

9. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. 

9.1 Podíl je 21 – 25%  2 

9.2 Podíl je 26 – 30%  3 

9.3 Podíl je 31 – 35%  4 

9.4 Podíl je 36% a více  5 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

10. 
Žadatelem je Školní podnik vysoké školy nebo školní 

podnik střední zemědělské školy nebo školní podnik 
lesnické školy 

4 

11. 
Pro projekty do 5 mil.: 

Výdaje ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši: 2 

11.1 do 2 000 000,- Kč - včetně 7 

11.2 2 000 001,-Kč – 3 000 000,-Kč 5 

11.3 3 000 001,-Kč – 4 000 000,- Kč 3 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Minimálně 20%  výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je určeno na technologie 
9 

2. 
Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena 

dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně 
výdaje) činí: 

2.1 

maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na 

který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 
Pravidel 

9 

2.2 
75,1 – 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
6 

Živočišná výroba: 

Specifická preferenční kritéria 

Skot 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2.3 
85,1 – 95 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 
3 

3. 
Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v 

průměru minimálně: 

3.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 

3.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 

3.3 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 

3.4 0,60  VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 5 

4. 
Součástí projektu jsou technologie snižující emise 

amoniaku do ovzduší 
2 

5. 

Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování 

zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení 
produkce na trh konečnému spotřebiteli 

5 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

6. 

Minimálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo 
rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu 

podání Žádosti o platbu bude celková skladovací 

kapacita areálu farmy odpovídat minimálně 6-ti 
měsíční produkci kejdy, nebo jejího tekutého podílu, 

močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro 
odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně 

odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci 
odpadních vod 

5 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

7. 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen 

a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) 
písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, 

jako potravinářský podnik. 

4 

8. 
Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 

100 ha: 

8.1 2,5 a více 4 

8.2 2 – 2,4  3 

8.3 1,5 – 1,9  2 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

9. 

Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský 

subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat 

práce, výkony nebo služby, které souvisejí se 

zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a 
při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící 

zemědělské výrobě. 

4 

Prasata 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Minimálně 30%  výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie 
9 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2. 

Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena 

dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně 
výdaje) činí: 

2.1 

maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na 

který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 
Pravidel 

9 

2.2 
75,1 – 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 6 

2.3 
85,1 – 95 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 3 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

3. 

Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, je spojeno se: 

3.1 

s stavbou pro prasnice (jalovárny, březárny 

a porodny) a/nebo selata do 30 kg (předvýkrm), 
včetně technologií.  

7 

3.2 
S dobudováním kapacit podniku s uzavřeným 

obratem stáda, včetně technologií 7 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

4. 
Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v 

průměru minimálně  

4.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 

4.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 
4.3 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 

4.4 0,60 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 5 

4.5 
Žadatel chová minimálně 15 VDJ a neobhospodařuje 

zemědělskou půdu 
5 

5. 
Realizací projektu, resp. vynaložením výdajů, ze 

kterých je stanovena dotace, dojde k navýšení počtu 
UM (ustájovacích míst) minimálně o 20 %  

4 

6. 
Součástí projektu jsou technologie snižující emise 

amoniaku do ovzduší  
2 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 

Možný 

bodový 
zisk 

7. 

Minimálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo 
rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu 

podání Žádosti o platbu bude celková skladovací 

kapacita areálu farmy odpovídat minimálně 6-ti 
měsíční produkci kejdy, nebo jejího tekutého podílu, 

močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro 
odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně 

odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci 
odpadních vod 

5 

8. 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen 

a registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. 
a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, jako 

potravinářský podnik. 

4 

9. 
Předmětem celkových výdajů projektu u technologie 

ustájení není etážové ustájení selat 2 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Minimálně 30%  výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie 
9 

2. 
Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena 

dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně 
výdaje) činí: 

2.1 
maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na 

který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 
Pravidel 

9 

2.2 
75,1 – 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
6 

2.3 
85,1 – 95 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
3 

3. 
Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v 

průměru minimálně: 
3.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 

Drůbež 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

3.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 

3.3 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 

3.4 0,60 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 5 

3.5 
Žadatel chová minimálně 15 VDJ a neobhospodařuje 

zemědělskou půdu 
5 

4. 

Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace projektu, je spojeno s technologií, která 
přidává hodnotu vyráběným produktům - vejcím 

6 

5. 
Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování 

zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení 
produkce na trh konečnému spotřebiteli 

5 

6. 
Součástí projektu jsou technologie snižující emise 

amoniaku do ovzduší ve stájovém prostředí 
2 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

7. 

Minimálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo 
rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu 

podání Žádosti o platbu bude celková skladovací 

kapacita areálu farmy odpovídat minimálně 6-ti 
měsíční produkci kejdy, nebo jejího tekutého podílu, 

močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro 
odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně 

odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci 
odpadních vod 

5 

8. 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen 

a registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. 
a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, jako 

potravinářský podnik. 

4 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

9. 

Předmětem výdajů, ze kterých je stanovena dotace u 

technologie ustájení nejsou klecové technologie  2 

Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Minimálně 20%  výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je určeno na pořízení technologie 
9 

2. 
Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena 

dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně 
výdaje) činí: 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2.1 
maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na 

který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 
Pravidel 

9 

2.2 
75,1 – 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
6 

2.3 
85,1 – 95 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
3 

3. 
Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 choval v 

průměru minimálně: 
3.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 1 

3.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 

3.3 0,50 V DJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 

3.4 0,60 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 

3.5 
Žadatel chová minimálně 15 VDJ a neobhospodařuje 

zemědělskou půdu 
4 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

4. 
Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování 

zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení 
produkce na trh konečnému spotřebiteli 

5 

5. 

Žadatel je chovatelem chladnokrevných koní 

(českomoravský belgický kůň, norický kůň, slezský 
norický kůň) kteří jsou vedeni v plemenné knize 

3 

6. 
Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, je spojeno s volným ustájením vysokobřezích 
klisen a klisen s hříbaty  

3 

7. 
Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, je spojeno s produkcí mléka 
6 

8. 

Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, je spojeno s chovem a výkrmem králíků, 
jehož technologie zajišťuje denní odklízení výkalů 3 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

9. 

Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, je spojeno s chovem a výkrmem brojlerových 
hybridů králíků  

3 

10. 

Minimálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo 
rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň u jímek k datu 

podání Žádosti o platbu bude celková skladovací 

kapacita areálu farmy odpovídat minimálně 6-ti 
měsíční produkci kejdy, nebo jejího tekutého podílu, 

močůvky a hnojůvky. Pokud bude sloužit jímka pro 
odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně 

odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci 
odpadních vod 

5 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

11. 

Součástí projektu jímky/hnojiště je technologie 

snižující emise amoniaku do ovzduší 2 

12. 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen 

a registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. 
a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů, jako 

potravinářský podnik 
3 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

13. 
Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 

100 ha: 

13.1 2,5 a více 4 

13.2 2 – 2,4  3 

13.3 1,5 – 1,9  2 

Rostlinná výroba: 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1. 
Technologie a nosné konstrukce včetně, 

protikroupových a protidešťových systémů 

1.1 
Minimálně 20%  výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je určeno na technologie 
9 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

1.2 
Minimálně 50% výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je spojeno s nosnou konstrukcí 
sadu 

5 

1.3 

Minimálně 50% výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je spojeno s protikroupovým, 
a/nebo protidešťovým systémem 

9 

1.4 
Minimálně 50% výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace, je spojeno s nosnou konstrukcí 
chmele 

9 

2. 
Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena 

dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně 
výdaje) činí: 

2.1 

maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na 

který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 
Pravidel 

9 

2.2 
75,1 – 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
6 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

2.3 
85,1 – 95 % z maximální hodnoty výdaje, na který 

může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 
4 

3. 
Součástí celkových výdajů projektu je i zpracování 

zemědělské produkce, a /nebo přímé uvedení 
produkce na trh konečnému spotřebiteli 

4 

4. 

Alespoň 1% výdajů projektu, ze kterých je stanovena 

dotace, minimálně však 40 tis. Kč, je spojeno s 
technologií, která přidává hodnotu vyráběným 

produktům 

2 

5. 

Minimálně 50% výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, tvoří investice spojená s pěstováním ovoce, 
zeleniny, okrasných rostlin, révy, chmele, LAKR, 

brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou 

15 



Operace 4. 1. 1 Investice do zemědělských podniků 

Pořadí Kritérium 
Možný 

bodový 
zisk 

6. 
Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 

100 ha: 
6.1 2,5 a více 3 

6.2 2-2,4 2 
6.3 1,5 – 1,9 1 

7. 

Žadatelem je skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, 
který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a 
předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo 
služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a 
posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo 
zařízení sloužící zemědělské výrobě. 

3 

8. 

Žadatel je členem organizace producentů, 

registrovaného Státním zemědělským intervenčním 
fondem.  

2 



 

 

 

Děkuji za pozornost! 
 

Jaroslava Litschová 

 

  e-mail: jaroslava.litschova@mze.cz 

  tel.: 221 812 516 
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