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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 

 
Operace je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, které 
zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem 
na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být 
tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná 
zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti 
nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být 
vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového 
produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě 
kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik 
žadatele/příjemce se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí 
významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu 
na specifické podmínky podniku. Inovativnost projektu posoudí odborná komise před 
schválením projektu. Podpora je poskytována jako celková částka pokrývající provozní 
výdaje spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku 
žadatele. Z důvodu zamezení dvojího financování z různých zdrojů veřejných prostředků je 
podpora omezena pouze na některé komodity a produkty zemědělské výroby. 
 

2. Záměry  

 
Tato operace není členěna na záměry. 

 

3. Definice žadatele/příjemce dotace 

 
a) Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká 

v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který má 
k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál 
a výrobní prostředky1 

 
b) Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici 

příjemce dotace tzn. jedná se o zemědělského podnikatele (fyzická nebo právnická 
osoba), který hodlá podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence 
zemědělského podnikatele) a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou 
institucí definovanou v kapitole 7, bodu 8. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím 
zemědělského podnikatele. 
 

c) Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt2, který je výhradně vlastněn 
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony 
nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých 
se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, a který má k vývoji 
nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní 
prostředky1. 

                                                 
1
 Zda má žadatel/příjemce dotace dostatečné výrobní prostředky a kvalifikovaný personál k vývoji 

nového produktu, postupu nebo technologie posoudí Hodnotitelská komise. 
2
 Subjekt musí splňovat tyto podmínky: každý jeho vlastník je zemědělským prvovýrobcem tzn. má 

příjmy ze zemědělské prvovýroby a zároveň má v LPIS a/nebo IZR vedeny ha/VDJ 
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Žadatelem/příjemcem 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 zrušují nařízení Rady 
(EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 

 

4. Druh a výše dotace 

 
Druh dotace: přímá nenávratná dotace  
Výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.  
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 
 
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí více než 1 000 000,- Kč 
a maximálně 100 000 000,- Kč.  
 
Výdaje na spolupráci musí tvořit:  

a) u projektů do 10 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je stanovena dotace, 
minimálně 15% a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace,  

b) u projektů nad 10 000 000,- do 50 000 000,- Kč výdajů (včetně), ze kterých je 
stanovena dotace minimálně 10 % a zároveň max. 50 % výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace, 

c) u projektů nad 50 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace, minimálně 
7% a zároveň maximálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 

5. Způsobilé výdaje  

 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných 
podmínek Pravidel, vyjma výdajů na spolupráci, které mohou být i neinvestiční. Kódy výdajů, 
které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v příloze 2 těchto Pravidel.  
 

1) provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů 
a technologií v zemědělské prvovýrobě. 

Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací (např. navrhování/vývoj 
produktu, postupu, technologie), zkoušek a hmotných anebo nehmotných investic 
souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, postupů 
a technologií pro obchodní účely, konkrétně: 

 Spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií 
zemědělské prvovýrobě3 

2) přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe 
inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou 
institucí či vlastního výzkumu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci 
opatření Investice do hmotného majetku), konkrétně: 

                                                 
3
 Realizována vlastními kapacitami či dodavatelsky výzkumnou institucí 
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 Investice do nových zemědělských produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě 

 Stavební investice potřebné k výrobě inovativních produktů a k zavedení 
inovativních postupů a technologií 

- 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. 

 

6. Kritéria přijatelnosti projektu  

 
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. Kritéria mají vylučovací 
charakter. 
 
1) Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy; C 
2) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví4 (definice a výpočet jsou uvedeny v metodice 

výpočtu finančního zdraví na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); 
C. 

3) Žadatel  zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření5; D jinak C 
4) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 

účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti6; C 
5) Beneficientem, tzn. konečným uživatelem dotace, je zemědělský podnikatel; C 

                                                 
4
 Předpoklady hodnocení FZ: 

 Finanční zdraví se posuzuje u subjektů, které: 
a) jsou účetními jednotkami, na něž se vztahuje vyhláška 500/2002 Sb. 
b) vedou daňovou evidenci dle § 7b zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
c) při stanovení základu daně z příjmů neuplatňují výdaje prokazatelně vynaložené 

na dosažení, zajištění a udržení příjmu a řídí se § 7 odstavcem (7) zákona 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů 

 Standardně se posuzují 3 účetně uzavřená období.   

 Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo fyzická osoba zahájila činnost 
(tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za 2 uzavřené roky.  

 V případě, že jsou ekonomické výsledky v některém roce negativně ovlivněny vážnou přírodní 
katastrofou, nebude po prokázání této skutečnosti příslušný rok (maximálně jeden) 
do hodnocení počítán.  

  
5
 Žadatel při žádosti o platbu předloží vyplněný Formulář ke zveřejnění informací o výsledcích projektu 

dle závazného vzoru, uvedeného v Metodice pro publicitu PRV zveřejněné na www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz a poskytne SZIFu i Ministerstvu zemědělství souhlas se zveřejněním údajů uvedených 
v tomto formuláři vč. fotografií.  Další šíření výsledků projektu může být zajištěno například článkem 
v odborném časopise, na internetových stránkách žadatele apod. 
 
6
 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. Potřebnost projektu bude posouzena Hodnotitelskou komisí. 
Efektivnost projektu bude posouzena Hodnotitelskou komisí. 
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny zdrojů použitých 
pro realizaci projektu. Hospodárnost bude posouzena Hodnotitelskou komisí a stanovené výše 
stavebních výdajů, ze kterých je stanovena dotace (práce, materiál) dle Katalogu ÚRS Praha a.s. 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele 
a dále bude posouzena Hodnotitelskou komisí. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.e-agri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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6) Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou projektů 
realizovaných žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 
prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních 
zdrojů7; C. 

7) Projekt se musí týkat zemědělské prvovýroby, resp. rostlinné výroby, chovu 
hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králici a koně); C. 

8) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy 
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), je podmínkou 
přijatelnosti doložení souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí8; C. V případě, že pro realizaci projektu není 
vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, 
pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené v příloze č. 5. Doporučuje 
se toto čestné prohlášení zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa 
realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, 
že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí a to ani podlimitně – prostá 
kopie. 

 

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 25 bodů; C. 
2) Žadatel/příjemce dotace je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o platbu 

byla předložena nejpozději do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 
3) Projekt je inovativního charakteru, tj. od Hodnotitelské komise neobdržel 0 bodů v rámci 

posuzování inovativnosti (kritérium 1., podkritérium 1.1 nebo 1.2); C. 
4) Projekt v rámci zhodnocení spolupracujícího subjektu a posuzování efektivnosti, 

proveditelnosti a potřebnosti Hodnotitelskou komisí neobdržel 0 bodů (kritérium 4), 6), 
a 7)); C. 

5) Projekt svým zaměřením souvisí s předmětem zemědělské činnosti žadatele; C. 
6) Součástí projektu je spolupráce, tj. předmětem projektu nesmí být pouze pořízení 

inovované technologie, její zavedení a zkoušky; C. 
7) Žadatel využije při realizaci projektu výsledky vzniklé ve spolupráci se spolupracujícím 

subjektem či vzniklé v rámci vlastního výzkumu; C. 
8) Výzkumnou institucí se rozumí subjekt, bez ohledu na právní formu nebo způsob 

financování, který je činný v oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo 
experimentálního vývoje a šíří jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo 
předváděním technologií (např. vysoká škola, výzkumný ústav). Výzkum nebo vývoj musí 
být v předmětu činnosti výzkumného subjektu; C. 

9) Projekt se týká nově vyvinutých produktů, postupů a technologií pouze před jejich 
využitím k obchodním účelům; C 

10) Projekt není jen prostou obměnou výrobku, obměnou technologií, strojů a zařízení nebo 
racionalizací výroby; C. Splnění podmínky posoudí Hodnotitelská komise. 

                                                 
7
 Minimálně musí v žádosti o dotaci být uveden jmenný seznam kvalifikovaného personálu s uvedením 

dosaženého vzdělání a praxe a konkrétní výrobní prostředky (např. konkrétní laboratoř apod.). 
8 

Jedná se o Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: a) 85 000 místy 
pro kuřata, 60 000 místy pro slepice; b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo c) 900 místy 
pro prasnice, nebo Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích 
jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti), které podléhá zjišťovacímu řízení. 
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11) Spolupracující subjekt musí být vybrán již k datu podání Žádosti o dotaci; C  V souladu 
s § 18 odst. 1 písm. c) ZVZ, nemusí být spolupracující subjekt vybírán prostřednictvím 
výběrového řízení. 

12) V případě výdajů na spolupráci je za vznik výdaje považováno datum proplacení 
prostředků na spolupráci dodavateli, respektive proplacení mzdových prostředků 
v případě vlastních kapacit žadatele/příjemce dotace; D jinak K. 

13) Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 
dotace; C 

14) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho 
realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D jinak A. 

15) Místem realizace projektu se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny 
nemovitosti/technologie, které jsou předmětem dotace (kde bude zaveden nový výrobní 
postup, technologie či vyráběn nový produkt). 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). 

16) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, pacht, 
věcné břemeno. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem, pacht. 
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou 
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví 
s min. 50% podílem, nájem, pacht, věcné břemeno. Žadatel prokazuje uspořádání 
právních vztahů k nemovitostem při kontrole na místě předložením příslušných 
dokumentů.9 V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad 
o vlastnictví či nájemní/pachtovní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených 
pozemků s realizací projektu; D jinak K. 

17) V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle 
a účel operace, postupuje žadatel podle metodiky uvedené v příloze č. 6 těchto Pravidel. 
Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli 
operace; D jinak C. 

18) Inovací se pro tuto operaci rozumí zavedení produktů, postupů, technologií nových nebo 
významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. 
Technologie, produkty nebo postupy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo 
podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, 
komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních 
charakteristik. Nová technologie, produkt nebo postup musí být vyvinuty ve spolupráci 
s výzkumným subjektem, nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu 
nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu 
a výrobních zdrojů7. V případě inovace pouze pro podnik se spolupracující subjekt 
(výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) 
již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku; C. 

19) Řízení stavebního úřadu může být s datem po podání Žádosti o dotaci (žadatel jej 
předkládá  až k Žádosti o platbu); D jinak K. 

20) Dotaci nelze poskytnout na: stavební výdaje pro sklady obilovin a olejnin, jímky 
a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici, závlahové 

                                                 
9
 1. vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník nemovitosti. 

2. spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník nemovitosti, 
a písemným souhlasem spoluvlastníků nemovitosti (v případě SJM manžela/manželky) s realizací 
projektu. 
3. nájemní/pacht– nájemní/pachtovní smlouvou či smlouvou o výpůjčce na dobu nejméně do ukončení 
lhůty vázanosti projektu na účel, případně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let 
od převedení dotace příjemci na účet.  
4. věcné břemeno - smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně do ukončení lhůty 
vázanosti projektu na účel; věcné břemeno musí být zároveň zaneseno u příslušné nemovitosti 
v katastru nemovitostí. 
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systémy a studny včetně průzkumných vrtů; 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, 
bezpečnostní a kamerové systémy, mobilní/přenosné dieselagregáty, komunikace, 
odstavné a parkovací plochy, sadové úpravy; K 
 

8. Kritéria posuzování inovativnosti projektu Hodnotitelskou komisí 

 
Způsob hodnocení: 
 
Hodnocení inovativnosti, efektivnosti, proveditelnosti a potřebnosti: 
Hodnotitelská komise posoudí projekt a udělí/neudělí body za níže uvedená 
kritéria/podkritéria.  
1) 1.1.   Inovace pouze pro předkladatele projektu – 2 - 5 bodů 

1.2. Inovace pro dané odvětví v České republice – 5 - 10 bodů 
2) Jedná se o vývoj zcela nové technologie – 8 bodů  
3) Předmět projektu má v zemědělském podniku více než jedno využití – 1 - 5 bodů 
4) Zhodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná dlouholetá činnost 

subjektu v příslušném oboru, dostatečné výrobní prostředky a kvalifikovaný personál). 
V případě, že žadatelem je jednotlivý subjekt (viz definice žadatele kapitola 3. písmeno 
a), c)), má žadatel/příjemce dotace k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie 
kvalifikovaný personál a dostatečné výrobní prostředky) – 1 - 5 bodů 

5) Aplikovatelnost výsledků v praxi. – 5 -10 bodů 
6) Zhodnocení efektivnosti projektu (posuzuje se zejména ekonomická návratnost projektu 

na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci) – 1 - 5 bodů 
7) Zhodnocení proveditelnosti a potřebnosti projektu - 1 bod 

 
Pokud projekt obdrží v kterémkoliv z kritérií  1), 4), 6), nebo 7) 0 bodů, administrace Žádosti 
o dotaci bude ukončena.  
Pokud projekt nesplňuje uvedené kritérium/podkritérium, nebudou body přiděleny. Pokud 
projekt uvedené kritérium/podkritérium splňuje, získá daný počet bodů. Pokud je uvedeno 
rozmězí bodů, komise přidělí body dle stupně plnění kritéria. V případě, že je u kritéria 
uvedena i další úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru, tzn., že body 
jednotlivých podkritérií se nesčítají (např. max. možný počet bodů, které lze získat v kritériu 
č. 1 je 10 bodů). Projekt tedy může získat 0 až maximální počet bodů. 
 

9. Seznam předkládaných příloh 

 
Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 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, vč. místa jejich 
zveřejnění, jsou uvedeny na internetových stránkách (www.eagri.cz/prv  a  www.szif.cz). 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci; C 

 
1) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, 

ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název příslušného katastrálního 
území a měřítko mapy – prostá kopie. 

2) Formuláře10 pro posouzení finančního zdraví žadatele. 

 

c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci 

 
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 3 „Předmětem 

projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo/nedojde k odnětí 
pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu“ (dále jen 
ZPF):  

a) Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, 
který bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný dokument 
příslušného úřadu, dokládající aktuální stav pozemků dotčených stavbou, ne starší 
než 30 dnů k datu  podání Žádosti o dotaci – prostá kopie (dokument může být 
informativního charakteru). 

b) Pokud není stavbou dotčený pozemek/pozemky aktuálně evidován se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) , je nutné dále doložit výpis 
z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude 
v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný dokument příslušného 
úřadu, dokládající stav pozemků dotčených stavbou pět let před podáním Žádosti 
o dotaci (předmětem kontroly je daný příslušný rok, tj. 2011, nikoliv konkrétní datum) 
– prostá kopie (dokument může být informativního charakteru). 

c) Pokud došlo k přečíslování parcel (z důvodu sloučení, apod.), je nutné doložit 
srovnávací tabulku vyhotovenou nebo potvrzenou katastrálním úřadem nebo jiným 
kompetentním úřadem (např. srovnávací sestavení parcel, identifikace parcel, 
geometrický plán) – prostá kopie.  

2)  Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 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, 
a neprovozuje současně konvenční zemědělskou výrobu“ Rozhodnutí o registraci osoby 
podnikající v ekologickém zemědělství. Kritérium musí být naplňováno od data podání 
Žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. - prostá kopie. 

 

d) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 

 
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. 
 
 

                                                 
10

 Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle 
způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence. 
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e) Povinné přílohy předkládané při Žádosti o platbu 

 
1) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace 

k výběrovému/zadávacímu řízení. Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu 
řízení, je k dispozici na internetových stránkách SZIF a MZe (www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz). Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 9 Obecných podmínek 
Pravidel platných pro dané kolo; D jinak následuje finanční oprava podle přílohy č. 2 
Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo.  

2) Cenový marketing v případě, že je podle kapitoly 9 Obecných podmínek Pravidel platných 
pro dané kolo vyžadován, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným 
dodavatelem – prostá kopie; D jinak K. 

3) Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly 
s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie; D jinak K. 

4) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné 
a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající povolení 
stavebního úřadu (dle Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo, kapitola 
1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě byl projekt realizován – prostá kopie; 
D jinak C. 

5) V případě, že projekt/část projektu 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 předpisy11 – prostá 
kopie; D jinak C. 

6)  V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační 
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo povolení 
ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným 
dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – prostá kopie; D jinak C. 

7) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu realizace 
projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak projektová dokumentace 
zrealizovaného projektu ověřená stavebním úřadem 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, 
na jejímž základě byl projekt realizován – prostá kopie; D jinak C. 

8) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením 
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, 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; D jinak C. 

9) Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, u projektů u kterých je vyžadováno - prostá kopie; D jinak C. 

10) Čestné prohlášení žadatele/příjemce, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) – originál, D jinak K. 

11) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury vč. výrobních čísel 
strojů, či technologií, paragony) – prostá kopie; D jinak K.  

12) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace - 
originál, je součástí elektronické Žádosti o platbu; D jinak C. 

                                                 
11

 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%20a www.szif.cz)
http://www.eagri.cz/prv%20a www.szif.cz)
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13) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. 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. 

14) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
– soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet – prostá 
kopie; D jinak K. 

15) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní 
smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci - prostá kopie; D jinak K. 

16) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký 
posudek, ne starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti - prostá kopie; D jinak K. 

17) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě 
(při kontrole na místě musí být žadatel/příjemce dotace 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 - prostá kopie; D jinak K. 

18) Doklad o předání stroje/technologie potvrzený dodavatelem a příjemcem dotace (dodací 
list/protokol o předání a převzetí), na kterém musí být uvedena výrobní čísla předmětného 
stroje/technologie – prostá kopie, D jinak K. 

19) 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 a číslo účtu zůstává stejné, doklad 
se nepředkládá. 

20) Smlouva o spolupráci, resp. na realizaci nákladů na spolupráci12 se spolupracujícím 
subjektem – originál; D jinak C. 

21) Závěrečná zpráva popisující postup a výsledky inovační spolupráce („inovační deník“) – 
originál; D jinak C. 

22) Formulář ke zveřejnění informací o výsledcích projektu dle závazného vzoru, uvedeného 
v Metodice pro publicitu PRV zveřejněné na www.eagri.cz/prv a www.szfi.cz; D jinak C 

23) V případě mzdových nákladů příjemce dotace realizovaných vlastními zdroji (tzn. jeho 
zaměstnanci) v přímé souvislosti s realizací projektu: 

- výplatní a zúčtovací listiny (v případě uplatněných způsobilých výdajů vzniklých 
na základě dohody o provedení práce, nemusí být součástí příloh k Žádosti o platbu 
výplatní listina) – prostá kopie; D jinak K, 

-  pracovní výkazy – prostá kopie; D jinak K 
- doklad o existenci pracovně-právního vztahu (pracovní smlouvy, dohody o pracovní 

činnosti, dohody o provedení práce) – prostá kopie; D jinak K. 
24) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu 

výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen 
(fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou 
identifikovatelnost) – prostá kopie; D jinak K. 

25) V případě, že příjemce dotace měl daňové nedoplatky a k podpisu Dohody předložil 
potvrzení finančního úřadu, ve kterém finanční úřad povolil posečkání úhrady daně nebo 
rozložení úhrady daně do splátek, pak předkládá potvrzení finančního úřadu, že příjemce 
dotace má vypořádány splatné závazky vůči finančnímu úřadu, datum tohoto potvrzení 
nesmí být starší 30 dnů k datu podání Žádosti o platbu – prostá kopie; D jinak C. 

 

                                                 
12

 Žadatel může mít se spolupracujícím subjektem smlouvu dlouhodobou a na konkrétní projekt, který 

je předmětem Žádosti o dotaci, pak uzavřít jen dílčí smlouvu či vystavit objednávku. Pak předkládá 
oba dokumenty – originál (ve smlouvě musí být uvedena podstata spolupráce, musí být patrný 
soulad s projektem). 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szfi.cz/
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f) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu 

 
1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva 

je odevzdávána každoročně do 31. 3. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel; 
D jinak A. 

2) Údaje nezbytné k hodnocení povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané 
hodnoty podpořeného podniku“, tzn. údaje obsažené v rozvaze (bilance) a výkazu zisku 
a ztráty nebo ve výkazu příjmů a výdajů a výkazu o majetku po dobu pěti let od data 
platbu dotace. Údaje příjemce dotace poskytne pouze na základě výzvy Ministerstva 
zemědělství, popřípadě jiného pověřeného subjektu; D jinak B. 

 

10. Seznam příloh Pravidel 

 
1) Preferenční kritéria 
2) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty některých 

výdajů 
3) Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby  
4) Seznam hospodářsky problémových regionů definovaných v příloze usnesení vlády ČR 

č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
5) Čestné prohlášení žadatele/příjemce, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) 

6) Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace, v případě využití části 
objektu, který je předmětem projektu,  pro jiné účely než jsou cíle a účel operace 

 

11. Platnost a účinnost 

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

 
 

 
 
V Praze dne 9. 2. 2016                 Ing. Marian Jurečka v. r. 
            ministr zemědělství 
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Příloha 1 
 
Preferenční kritéria 
 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 1.2).  
 
Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
 
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, tak 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 dotace; C. 
 
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše dotace, tzn. žádosti s nižší požadovanou dotací mají 
přednost. 
 
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího charakteru. 
 

Č. Kritérium 
Možný bodový 

zisk 

1. 

Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 

0 - 44 

Body budou uděleny na základě ohodnocení Hodnotitelskou komisí. 
Způsob hodnocení: 
Hodnotitelská komise posoudí projekt a udělí/neudělí body za níže 
uvedená kritéria/podkritéria. Pokud projekt neobdrží za kritérium 
č. 1 alespoň stanovený minimální počet bodů, již se dále nehodnotí 
a celkový počet bodů, udělených Hodnotitelskou komisí bude vždy 0. 
 
1) 1.1.   Inovace pouze pro předkladatele projektu – 2 - 5 bodů 

1.2. Inovace pro dané odvětví v České republice – 5 - 10 bodů 
2) Jedná se o vývoj zcela nové technologie – 8 bodů  
3) Předmět projektu má v zemědělském podniku více než jedno 

využití – 1 - 5 bodů 
4) Zhodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, 

patrná dlouholetá činnost subjektu v příslušném oboru, dostatečné 
výrobní prostředky a kvalifikovaný personál). V případě, 
že žadatelem je jednotlivý subjekt (viz definice žadatele kapitola 3. 
písmeno a), c), má žadatel/příjemce dotace k vývoji nového 
produktu, postupu nebo technologie kvalifikovaný personál 
a dostatečné výrobní prostředky) - 1 - 5 bodů 
 

5) Aplikovatelnost výsledků v praxi. – 5 -10 bodů 
6) Zhodnocení efektivnosti projektu (posuzuje se zejména 

ekonomická návratnost projektu na základě údajů uvedených 
v Žádosti o dotaci) – 1 - 5 bodů 

7) Zhodnocení proveditelnosti a potřebnosti projektu - 1 bod 
 

Pokud projekt uvedené kritérium/podkritérium splňuje, získá daný 
počet bodů. Pokud je uvedeno rozmezí bodů, komise přidělí body 
dle stupně plnění kritéria. V případě, že je u kritéria uvedena i další 
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úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru, tzn., že body 
jednotlivých podkritérií se nesčítají. 
Pokud projekt obdrží v kterémkoliv z kritérií  1), 4), 6), nebo 7) 0 bodů, 
administrace Žádosti o dotaci bude ukončena.  

2. Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech 
žadatele (způsob výpočtu je uveden v příloze č. 3 těchto 
Pravidel) činí: 

 

2.1 60 % a více 5 
2.2 50 – 59 % 3 
2.3 40 – 49 % 1 
 Body budou uděleny na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání 

podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby uvedeného v příloze č. 3 
Pravidel. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu 
na místě.  

 

3. 

Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce 
stavby/staveb v hodnotě minimálně 100 tis. Kč a zároveň 
nedošlo/nedojde v souvislosti s projektem odnětí pozemků 
dotčených touto stavbou/stavbami ze ZPF. 

6 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci a příloh, které žadatel předložil k Žádosti o dotaci. 
Body budou uděleny za podmínky že: 

a) V době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce 
podání Žádosti o dotaci) pozemky nebyly/nejsou evidovány 
se způsobem ochrany ZPF 
nebo 

b) V současné době (tj. v roce podání Žádosti o dotaci) pozemky 
jsou evidovány se způsobem ochrany ZPF a v souvislosti 
s realizací projektu nedojde k odnětí pozemků zeZPF. 

Posuzuje se aktuální stav evidence způsobu ochrany pozemku, 
v případě a) také stav pět let před podáním Žádosti o dotaci 
(předmětem kontroly je daný příslušný rok, tj. 2011, nikoliv konkrétní 
datum). Pokud z doložených příloh nebude jasně patrná evidence 
způsobu ochrany pozemku, bude za ZPF považován pozemek dle § 1 
odstavce 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů). Do preferenčního 
kritéria se započítávají všechny stavby, na kterých byly/budou 
provedeny stavební práce v rámci způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. U pastevních areálů se předkládají relevantní 
doklady jen k těmpozemkům, na kterých je stavba  umístěna. Mobilní 
hrazení se nepovažuje za stavbu.  

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, a neprovozuje 
současně konvenční zemědělskou výrobu. 
Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 

2 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí na základě předložení 
Rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství 
(dle kap. 9. písm. c, bod 2) těchto Pravidel). 

5. 

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 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci.  Body budou uděleny pouze v případě, že místo 
realizace celého projektu se bude nacházet v některém z těchto 
regionů (seznam hospodářsky problémových regionů je uveden 
v příloze č. 4 těchto Pravidel). 

6. Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje kategorii:  

6.1 A 7 
6.2 B 5 

 

Hodnocení se provádí na základě zaslaných formulářů 
prostřednictvím Portálu farmáře. Body se udělí dle dosažené 
kategorie finančního zdraví. Metodika výpočtu finančního zdraví 
a kalkulátor je zveřejněn na internetových stránkách MZe a SZIF 
(www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). Při fyzické kontrole projektu 
na místě se provede kontrola správnosti údajů vyplněných 
do formulářů zaslaných přes Portál farmáře. 

 

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 výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se 
využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 

5 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu 
na místě. Žadatel musí doložit, že všichni jeho vlastníci jsou 
zemědělskými prvovýrobci, tzn. mají příjmy ze zemědělské 
prvovýroby a zároveň mají v LPIS a/nebo IZR vedeny ha/VDJ. 
Žadatel předloží při kontrole na místě seznam svých vlastníků. SZIF 
může požadovat prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
u každého vlastníka. Požadavek na předložení dokladů, prokazujících 
příjmy ze zemědělské prvovýroby oznámí SZIF žadateli předem, 
nejpozději spolu s ohlášením fyzické kontroly na místě. Předmět 
činnosti se kontroluje prostřednictvím účetní/daňové evidence. 
Kriterium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 

8. 

Předmětem dotace je vývoj nového postupu, produktu nebo 
technologie zaměřený na pěstování ovoce a zeleniny, včetně 
brambor, okrasných rostlin, léčivých, aromatických 
a kořeninových rostlin, chmele, révy vinné, cukrové řepy a/nebo 
živočišnou výrobu 

5 Hodnocení se provádí  na základě údajů, které žadatel uvedl 
do  Žádosti o dotaci a dalších příloh, ze kterých bude vyplývat, 
že žadatel požaduje dotaci na investice související s danými 
komoditami. 

Kriterium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 

9.  

Předmětem dotace je investice do technologií umístěných 
v objektu ve vlastnictví žadatele.

 

6 
Body budou uděleny na základě ověření, že objekt, ve kterém se 
nachází technologie, je ve 100% vlastnictví žadatele. 

 
Zaokrouhlování všech hodnot bude prováděno běžnou matematickou metodou na celá čísla, 
tj. do 0,49 (včetně) dolů a od 0,50 (včetně) nahoru. 
 

http://www.eagri.cz/prv
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Příloha 2 
 
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty některých 
výdajů 
 

Kód Popis výdaje 

001 
Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií  v zemědělské 
výrobě 

002 
Investice do nových zemědělských produktů, postupů a technologií 
v zemědělské výrobě 

003 Nákup nemovitosti 

 
 
Předmětem projektu nesmí být pouze pořízení inovované technologie, ale nedílnou 
součástí musí být i výdaje na spolupráci. 
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 Příloha 3 
 
Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele 
vedoucí účetnictví 
 
Název žadatele:        IČ: 
 
Specifikace výnosů z Výkazu zisků a ztrát: 

Přehled výnosů ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené období13, 
tj. rok…… (učetní období vedeno od……… do……..)14 
 

SÚ 
(žadatel 
vyplní 
řádek) 

AÚ 
(žadatel 
vyplní 
řádek) 

Název 
Obrat 
MD 

(tis. Kč) 

Obrat 
Dal 

(tis. Kč) 

  Tržby za vlastní výrobky   

  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) 

  

  Změna stavu výrobků   

  Produkce rostlinné výroby    

  Produkce živočišné výroby    

  Produkce pomocné výroby   

  Prodej rostlinné výroby   

  Prodej živočišné výroby   

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

  

  Spotřeba vlastních osiv a sadby    

  Spotřeba vlastních hnojiv   

  Spotřeba vlastních krmiv a steliv   

  Manka a škody vlastních výrobků do normy u 
polních plodin 

  

  Změna stavu zvířat   

  Příchovky zvířat   

  Přírůstky zvířat   

  Prodej zvířat   

  Úhyny zvířat   

  Manka a škody do normy u zvířat   

  Výdej zvířat na reprezentaci, reklamu a dary   

  Aktivace   

  Aktivace materiálu a zboží rostlinné výroby   

  Aktivace materiálu a zboží živočišné výroby   

  Ostatní provozní výnosy    

  Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod 
na polních plodinách a zvířatech 

  

  Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku 
pojistné události v případě že byla potvrzena do 

  

                                                 
13

 Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání. 
14

 První a poslední den účetně uzavřeného období. 
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dne uzavírání účetních knih výše náhrady na 
polních plodinách a zvířatech 

  Dotace ze státního rozpočtu (na provoz podniku)   

  Ostatní mimořádné výnosy   

  Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod 
na polních plodinách a zvířatech 

  

  Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku 
pojistné události v případě že byla potvrzena do 
dne uzavírání účetních knih výše náhrady na 
plodinách a zvířatech, a zemědělském majetku 

  

  Tržby z prodeje nehmotného a hmotného 
investičního majetku (pouze prodej základního 
stáda a zemědělské půdy) 

  

  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného investičního majetku 
(pouze prodej základního stáda) 

  

Celkem   

Pokud je výsledná celková částka nižší než 110 400,-Kč, ve výpočtu se dále 
nepokračuje a body nebudou uděleny. 
 

Specifikace celkových příjmů/výnosů (tis. Kč) 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 615)  

Příjmy/výnosy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 715)  

Příjmy/výnosy celkemII)  

 
Výpočet podílu příjmů/ výnosů ze zemědělské prvovýroby  

 

Ř. Specifikace výnosů v tis. Kč16 

1 Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkemI) 

(celkem obrat Dal – celkem obrat MD)  
 

2 Příjmy z provozu bioplynové stanice  

3 Rozdíl výnosů (příjmů) = Výnosy celkemII) – příjmy z provozu 
bioplynové stanice 

 

 

Podíl výnosů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1 
/ řádek 316 

 

 
I) Zemědělská prvovýroba zahrnuje: 
- rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, 

hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí 
pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické využití 
na pozemcích vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků, 

- živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských 
zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní 
bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy, 

                                                 
15

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
16

 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky. 
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- prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování 
vlastního masa, mléka apod.), 

- výrobu školkařských výpěstků, 
-  produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, 
-  výroba sadby brambor 
-  provozní dotace 
 
Zemědělská prvovýroba nezahrnuje: 
- výrobu osiv a sadby (kromě brambor) a genetického materiálu rostlin, 
- prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce, 
- poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo 

zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, 
- 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 zoologických 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 zoologická zvířata, 

- investiční dotace, vč. úroků z úvěrů z PGRLF 
 

II) Žadatel, který vede účetnictví, uvede výnosy celkem za účtovou třídu 6 – Výnosy.  

Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel uvede hrubý 
příjem). 
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Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele, 
který vede daňovou evidenci 
  

Název žadatele:        IČ: 
 
Specifikace příjmů z Výkazu příjmů a výdajů: 

 
Příjmy ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené období17, tj. 
rok……(učetní období vedeno od……… do……..)18 

 

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.) 

 

Další příjmy  Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události na 
plodinách a zvířatech a zemědělském matejku 

 

Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného investičního 
majetku po odečtu jejich zůstatkové ceny (pouze prodej 
základního stáda a zemědělské půdy) 

 

Způsobilé příspěvky a dotace na provoz ze státního 
rozpočtu. 

 

Ostatní příjmy ze zemědělství (nutno žadatelem 
specifikovat) 

 

Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkemI)  

 
Pokud je výsledná celková částka nižší než 110 400,- Kč, ve výpočtu se dále 
nepokračuje a body nebudou uděleny. 
 

Specifikace celkových příjmů (tis. Kč) 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 619)  

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 719)  

Příjmy celkem2)  

 

ř. Přehled příjmů v tis. Kč20 

1 Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem (v tis. Kč)  

2 Příjmy z provozu bioplynové stanice  

3 Rozdíl příjmů = Příjmy celkem (v tis. Kč) II)- Příjmy z provozu 
bioplynové stanice (řádek 2) 

 

 
 
Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby 
  

Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1 / řádek 
320 

 

                                                 
17

 Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání. 
18

 První a poslední den účetně uzavřeného období. 
19

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
20

 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky. 
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I) Zemědělská prvovýroba zahrnuje: 

- rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, 
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních 
nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků, 

- živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských 
zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní 
bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy, 

- prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování 
vlastního masa, mléka apod.), 

- výrobu školkařských výpěstků, 
- produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, 
-   výroba sadby brambor 
-  provozní dotace 

 
Zemědělská prvovýroba nezahrnuje: 
- výrobu osiv a sadby (kromě brambor) a genetického materiálu rostlin, 
- prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce, 
- poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo 

zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, 
- 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 zoologických 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 
zoologická zvířata, 
Investiční dotace, vč. úroků z úvěru z PGRLF 

 

II) Žadatel, který vede daňovou evidenci, uvede příjmy ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků (§ 6) a příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) dle zákona 
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel, uvede hrubý 
příjem). 
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Příloha 4 
 
 
Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády ČR č. 344 
ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
 
Hospodářsky problémové regiony tvoří tyto území obcí s rozšířenou působností: 
 

Obec s rozšířenou 
působností 

Obec s rozšířenou 
působností 

1. Bílina 31.Most 

2. Bílovec 32. Nový Bor 

3. Bohumín 33. Odry 

4. Broumov 34. Orlová 

5. Bruntál 35. Ostrava 

6. Bystřice nad Pernštejnem 36. Ostrov 

7. Česká Třebová 37. Podbořany 

8. Český Těšín 38. Přerov 

9. Děčín 39. Rumburk 

10. Frýdlant 40. Rýmařov 

11. Havířov 41. Sokolov 

12. Hodonín 42. Stříbro 

13. Cheb 43. Svitavy 

14. Chomutov 44. Šternberk 

15. Jeseník 45. Šumperk 

16. Kadaň 46. Tanvald 

17. Karviná 47. Teplice 

18. Konice 48. Uničov 

19. Králíky 49. Ústí nad Labem 

20. Kraslice 50. Valašské Klobouky 

21. Kravaře 51. Varnsdorf 

22. Krnov 52. Veselí nad Moravou 

23. Kyjov 53. Vítkov 

24. Lipník nad Bečvou 54. Vsetín 

25. Litvínov 55. Zábřeh 

26. Louny 56. Znojmo 

27.Mikulov 57. Žatec 

28.Moravská Třebová  

29.Moravské Budějovice  

30.Moravský Krumlov  
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Příloha 5 
 
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí) 
 
 
 
Prohlašuji, že pro předložený projekt není vyžadováno posouzení záměru dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
 
 
 
 
 
Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení. 
 
 
V……………………………dne……………………….. 
 
 
 
     .………………………………………………………… 
      Podpis žadatele (statutárního orgánu)21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Podpis úředně ověřený v případě, že žadatel/statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení 
na Regionálním odboru SZIF. 
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Příloha 6 
 
Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace, v případě využití 
části objektu, který je předmětem projektu,  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
,


 

 
v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu 
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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. 

 
 


