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Informace ke zpřesnění pravidel, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na projekty programu 
rozvoje venkova na období 2014-2020 - operace 
4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

(5. kolo PRV) 

METODIKA VÝPOČTU K HODNOCENÍ ASPEKTU EFEKTIVNOSTI 

V Praze dne 19. října 2017 

Na základě četných dotazů žadatelů ke zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operaci 4.2.1 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů týkající se výpočtu efektivnosti zveřejněné 

dne 13. října 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství, zveřejňujeme následující 

informaci. 

V aktualizované podobě Pravidel pro žadatele operace 4.2.1 platných pro 5. kolo příjmu žádostí, 

byla změněna příloha č. 8 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti – v příloze č. 8 je 

uvedeno, že stanovená oborová rentabilita příjmů slouží ke kontrole poměru příjmů a 

výdajů výstupů realizovaného projektu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že úprava Pravidel pro žadatele resp. Metodiky výpočtu k hodnocení 

aspektu efektivnosti byla zveřejněna v průběhu příjmu žádostí 5. kola (žadatelé mohli generovat 

Žádosti o dotaci od 2. října 2017), nelze nastavení pdf formuláře Žádosti o dotaci 

přizpůsobit aktualizované podobě Pravidel/Metodiky ze dne 13. října 2017 (formulář 

může vyhodnotit projekt jako neefektivní – v poli 24. Projekt je efektivní na straně D4 

Žádosti o dotaci není uveden křížek – i v případě, že neefektivní není, viz text níže).  

Na obrázku níže je ilustrativně vyplněna strana Žádosti o dotaci D4 Přílohy – hodnocení aspektu 

efektivnosti (odpovídá podobě Pravidel operace 4.2.1 pro 5. kolo zveřejněných 2. srpna 2017 

s vyhlášením 5. kola příjmu žádostí). Nastavení Žádosti o dotaci automaticky porovnává 

vypočtenou rentabilitu příjmů (sloupec 11) s původně pevně stanovenou oborovou rentabilitou 

(sloupec 12) – na obrázku níže zvýrazněno modře. Pokud je rentabilita příjmů menší nebo rovna 

původně pevně stanovené oborové rentabilitě příjmů, je ve sloupci 13. Porovnání rentabilit 

uveden křížek (viz obrázek, číslo řádku 3). Jestliže není u zvolených výrobků uveden ve 

sloupci 13. Porovnání rentabilit křížek (dle zpřesnění Pravidel), je nutné, aby žadatel 

při podání Žádosti o dotaci dostatečně vysvětlil, z jakého důvodu je vypočtená 

rentabilita příjmů (sloupec 11) vyšší než stanovená oborová rentabilita (sloupec 12). 

Vysvětlení žadatel uvede do pole 25. Zdůvodnění vstupních dat (na obrázku níže 

zvýrazněno zeleně). V případě, že zdůvodnění nesplnění rentability příjmů nebude 

v Žádosti o dotaci uvedeno nebo bude nedostatečné, bude žadatel vyzván v rámci 

administrativní kontroly k doplnění/opravě. 

Pro kladné zhodnocení aspektu efektivnosti je stěžejní, aby doba návratnosti investice (sloupec 

22) byla kratší/rovna než průměrná doba živostnosti pořizovaného majetku (sloupec 23), viz 

barevné zvýraznění červeně na obrázku níže.  

V případě, že rentabilita příjmů je vyšší než oborová rentabilita a zároveň je doba návratnosti 

investice kratší/rovna než průměrná doba životnosti pořizovaného majetku (viz modelový 

obrázek), nebude ze strany SZIF projekt hodnocen jako neefektivní (v poli 24. Projekt je 

efektivní není uveden křížek). 
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