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

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

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

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

2. Záměry 

Tato operace není členěna na záměry. 

3. Definice žadatele/ příjemce dotace 

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

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

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

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

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

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

                                                 
1
 Dle přílohy č. 5 těchto Pravidel. 

2
 V případě právnické osoby vedoucí podniku, dle čl. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 807/2014, vykonává účinnou a dlouhodobou kontrolu nad právnickou osobou, pokud jde 
o rozhodování související s řízením, zisky a finančními riziky. 
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- mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující 
zemědělskou výrobu, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně 
před datem podání Žádosti o dotaci, 

- nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící 
rolník. 

 

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

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

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

- poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu3 a podílí 
se na základním kapitálu ze 100 %, 

- je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně,  
- plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % a 

v minulosti mohla plnit funkci statutárního orgánu pouze v období 24 měsíců 
bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci a zároveň 

- v období 24 měsíců bezprostředně před podáním Žádosti o dotaci 
mohla plnit funkci statutárního orgánu jiné právnické osoby provozující 
zemědělskou výrobu či být v tomto období evidována v Evidenci 
zemědělského podnikatele jako fyzická osoba, 

- nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící 
rolník. 

 
Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu jako fyzická osoba, nemůže být 
podpořen jako právnická osoba (a naopak). 
Pokud mladý začínající zemědělec obdržel podporu v opatření I.3.2 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, nemůže být 
podpořen v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova 
ČR na období 2014-2020. 
Fyzická osoba může vystupovat pouze v jedné právnické osobě provozující zemědělskou 
výrobu jako statutární orgán. 
 
Žadatelem nemůže být: 

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

4. Druh a výše dotace 

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

přičemž výdaje, na které je možné poskytnout dotaci prostřednictvím operace 6.1.1, jsou 
realizovány od podání Žádosti o dotaci. Podnikatelský plán je souhrn veškerých výdajů 
a činností souvisejících se zemědělskou výrobou, a to u fyzické osoby od data zápisu 
žadatele do Evidence zemědělského podnikatele, u právnické osoby pak od data, 
kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu v této právnické osobě a podílející se na 

                                                 
3
 V právnické osobě může funkci statutárního orgánu plnit více fyzických osob, přičemž všechny tyto 

osoby musí naplňovat definici žadatele/příjemce dotace. 
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základním kapitálu ze 100 % plní definici žadatele/příjemce dotace právnické osoby. 
Podnikatelský plán žadatel realizuje minimálně po dobu 4 let (48 měsíců) od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace. 

Dotace činí 45 tis. EUR, tj. cca 1 250 000 Kč (dle kurzu stanoveného v souladu s čl. 34 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014), a bude poskytnuta ve třech 
splátkách. Žadatel o dotaci vždy žádá o částku 45 tis. EUR. Celá částka dotace musí být 
využita na výdaje uvedené ve výčtu v kapitole 5 těchto Pravidel. 

Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru 
a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena 
po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu.4 Vyplacení třetí splátky ve výši 
5 % dotace je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.5 

Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. 
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

5. Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu 

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

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

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

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

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

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

 místo realizace výdajů, které jsou součástí podnikatelského plánu6 
 technické řešení podnikatelského plánu 
 zaměření a výsledky podnikatelského plánu – přehled obhospodařované zemědělské 

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

 v případě převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od zemědělského podnikatele 
staršího 55 let název/ jméno a příjemní a kontaktní údaje postupitele, IČ, RČ , případně 

                                                 
4
 Pro vyplacení druhé splátky žadatel/příjemce dotace předloží Žádost o platbu nejpozději 

do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  
5
 Vyplacení třetí splátky bude provedeno automaticky SZIF bez nutnosti předložení Žádosti o platbu 

žadatelem/příjemcem dotace za předpokladu, že budou naplněny všechny podmínky Pravidel. 
6
 Jedná se o všechny investice realizované v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 

a investice realizované v rámci preferenčního kritéria č. 6 „Žadatel v rámci podnikatelského plánu 
bude od data zaevidování v Evidenci zemědělského podnikatele do předložení Žádosti o platbu, 
tj. nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, pořizovat výdaje nad rámec 
dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1“. 
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datum narození žadatele, celková výměra zemědělské půdy (v ha) a/nebo celkový počet 
VDJ postupitele a převzatá nebo plánovaná převzatá výměra zemědělské půdy (v ha) 
a/nebo počet VDJ. 

 
Obsahem podnikatelského plánu mohou být: 
– zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, 

prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní), 
– zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně 

nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových a protidešťových 
systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech, 

– výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí 
na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy vinné, vysazených na základě 
uděleného povolení pro novou výsadbu dle  čl. 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, nebo z práv z rezervy udělených podle čl. 85 k nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007 a převedených do povolení pro novou výsadbu dle čl. 68 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, a nebo v nových výsadbách 
vysazených před 31. 12. 2015 dle práva na novou výsadbu uděleného podle čl. 85 
k nařízení Rady (ES) č. 1234/20077, 

– výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu 
proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné, 

– mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, 
– úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat 

zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní 
produkt musí být v této příloze uveden), 

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

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

6. Kritéria přijatelnosti podnikatelského plánu 

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

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

na 4 roky; C. 
3) Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města 

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

o poskytnutí dotace10; C. 

                                                 
7 Nová vinice je vinice vysázená na základě povolení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského podle § 8, zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů. 
8
 Podpora se vztahuje na nákup hospodářských zvířat základního stáda. 

9
 Dle přílohy č. 5 těchto Pravidel. 

10
 V daném termínu vznikne alespoň jeden výdaj, na který může být poskytnuta dotace 

prostřednictvím operace 6.1.1. Tato skutečnost bude ověřena po předložení Žádosti o platbu. 
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5) Mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci (odpovídající pracovní 
kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického 
pokynu MZe čj. 41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory vzdělání, 
které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji do 36 měsíců 
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní; C. 

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

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

7. Další podmínky 

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
 
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 30 bodů; C. 
2) Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení první splátky 

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

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

účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti14; C. 
5) Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro nebo malého podniku15 až do data 

podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 
6) Žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace vynaložit 

prostředky odpovídající výši celé částky dotace16, tj. minimálně ve výši 45 tis. EUR, 
na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu17; D jinak C. 

                                                 
11

 Podmínku minimální velikosti podniku (standardní produkce) musí žadatel/příjemce dotace splňovat 
od vstupu do operace po dobu realizace podnikatelského plánu. 
Podmínku maximální velikosti podniku (standardní produkce) musí žadatel splňovat pouze při vstupu 
do operace. 
12

 Minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření jsou 
stanoveny v Příloze č. 2. 
Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce je k dispozici 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz 
13

 Žadatel neobdržel dotaci z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007-2013. 
14 Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis 
konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s popisem operace. Projekt 
je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu. 
Potřebnost projektu bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů žadatele, 
které jsou součástí Žádosti o dotaci.  
Efektivnost projektu bude posouzena na základě splnění minimální a maximální velikost podniku, 
která je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce – viz 
vysvětlivka 12). 
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení stanovené výše stavebních výdajů, 
v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 (práce, materiál) dle Katalogu ÚRS 
Praha a.s. 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění minimální a maximální velikost 
podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce – viz 
vysvětlivka 12). 
15

 Dle přílohy č. 5 těchto Pravidel. 
16

 Ve výjimečných případech může SZIF umožnit provedení výběrového/zadávacího řízení 
na dodatečně realizovaný výdaj za účelem naplnění celkové částky poskytované podpory. 
17

 Dle výčtu uvedeného v kapitole 5 těchto Pravidel. 
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7) Žadatel plní minimální11 velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty 
standardní produkce12, a to po dobu realizace podnikatelského plánu, tj. 4 roky 
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 

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

9) Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie; C 
10) Předmět podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C  
11) Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie, 

které jsou realizovány v rámci podnikatelského plánu.18  
V případě nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek 
umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci (v případě, že je umístěn na více místech, 
žadatel uvede všechna místa). 

12) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 
nájem, pacht, věcné břemeno. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů 
k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie 
nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, nájem, věcné 
břemeno. Žadatel prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem při kontrole 
na místě předložením příslušných dokumentů19. V případě realizace podnikatelského 
plánu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu 
písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací podnikatelského plánu; 
D jinak C. 

13) O situování v  méně příznivých oblastech20 rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % 
celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA oblastech. Do výpočtu 
se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV 
č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni 
podání Žádosti o dotaci. 

14) Skladovací prostory pro krmiva a steliva podpořené v rámci podnikatelského plánu musí 
sloužit ke skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku 
žadatele21, C. 

15) Produkce peletárny, která je předmětem podnikatelského plánu, musí být spotřebovaná 
v zemědělském podniku žadatele21; C. 

16) V rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 nemohou být podpořeny: 
stavební výdaje pro jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti 
na bioplynovou stanici, závlahové systémy a studny včetně vrtů a průzkumných vrtů, 
nákup použitých strojů, inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb, 

                                                 
18

 Jedná se o všechny investice realizované v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 
a investice realizované v rámci preferenčního kritéria č. 6 „Žadatel v rámci podnikatelského plánu 
bude od data zaevidování v Evidenci zemědělského podnikatele do předložení Žádosti o platbu, 
tj. nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, pořizovat výdaje nad rámec 
dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1“. 
19

 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 
podnikatelského plánu. 
3. nájem/pacht – nájemní/pachtovní smlouvou na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti 
podnikatelského plánu na účel, případně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let 
od proplacení první splátky. 
4. věcné břemeno - smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně do ukončení lhůty 
vázanosti podnikatelského plánu na účel; věcné břemeno musí být zároveň zaneseno u příslušné 
nemovitosti v katastru nemovitostí. 
20

 Méně příznivé oblasti podle § 2 nařízení vlády č. 72/2015  ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách 
poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. 
21

 Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zařízení 
spravované v rámci jednoho IČ. 



10 

 

stavby a technologie pro chov včel a ryb, stavby a technologie na pěstování vánočních 
stromků, rychle rostoucích dřevin a výrobu sadby a osiv (mimo sadby zeleniny, květin, 
chmele, révy vinné, ovocných a okrasných druhů), jízdárny, bezpečnostní a kamerové 
systémy, mobilní/přenosné dieselagregáty, komunikace, odstavné a parkovací plochy, 
sadové úpravy, osobní a užitkové vozy, včetně motocyklů, nákup produkčních práv 
a platebních nároků; D, jinak C. 

17) V případě, že předmětem podnikatelského plánu byl nákup nemovitosti, musí být 
žadatel/příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti 
o platbu; D jinak C. 

18) V případě využití části objektu, který je předmětem podnikatelského plánu, pro jiné účely 
než jsou cíle a účel operace, postupuje žadatel podle metodiky uvedené v příloze č. 10 
těchto Pravidel. Pokud se podnikatelský plán týká novostavby, musí více než 50 % 
stavby sloužit účelu a cíli operace; D jinak C. 

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

20) Pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje výdaje 
na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, může jejich výše 
činit maximálně 45 % částky podpory; C. 

21) Pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje výdaje 
na nákup nemovitostí, může jejich výše dosahovat maximálně 45 % částky podpory22; C. 

22) Pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje výdaje 
na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, může jejich výše dosahovat 
maximálně 10 % částky podpory; C. 

23) Pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje výdaje 
na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku, 
může jejich výše dosahovat maximálně 10 % částky podpory; C. 

24) Žádost o platbu23 druhé splátky musí být předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace; C. 

25) Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným provedením 
podnikatelského plánu; C. Po ověření řádného provedení podnikatelského plánu bude 
vyplacení třetí splátky provedeno automaticky SZIF bez nutnosti podání Žádosti o platbu 
příjemcem dotace. 

26) Po dobu realizace podnikatelského plánu je žadatel/příjemce dotace povinen dosahovat 
minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby dle přílohy č. 3; po účetně uzavřeném 
1. roce - bez sankce, po účetně uzavřeném 2. roce – B, po účetně uzavřeném 3. roce – 
C, po účetně uzavřeném 4. roce – C. 
Prvním rokem je rok, kdy byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. 
Žadatel/příjemce dotace musí doložit potřebné doklady za účetně uzavřený rok 
nejpozději do 31. 7. následujícího roku; D jinak C. 

27) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro kontrolu realizace 
podnikatelského plánu24, a to nejpozději k 31. 7. daného roku; D jinak C. 

                                                 
22

 Nákup nemovitosti je možný i v případě rodinných příslušníků. Rodinnými příslušníky se rozumí 
rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, manžel/manželka, partner/partnerka (dle zák. č. 115/2006 Sb., 
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
23

 Jedná se o Žádost o platbu druhé splátky ve výši 45 % z celkové částky poskytované podpory. 
24

 Přehled výsledků podnikatelského plánu a Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty 
standardní produkce dle kapitoly 8 Pravidel Seznam předkládaných příloh, písm. g), body 4 a 6. 
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8. Seznam předkládaných příloh 

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

a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

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

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

1) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků 
dle vzoru v příloze č. 6 těchto Pravidel (softwarový nástroj pro vyplňování je zveřejněn 
na internetových stránkách www.szif.cz) – prostá kopie. 

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

3) V případě, že podnikatelský plán/část podnikatelského plánu podléhá řízení stavebního 
úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení 
stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 
prováděcími předpisy – prostá kopie25. 

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

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

6) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává 
krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správa 
CHKO/NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude 
výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz příloha 
č. 8) – prostá kopie. 

7) Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce. 

c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci 

1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 2 „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 výrobu“, pak Rozhodnutí o registraci osoby podnikající 
v ekologickém zemědělství - prostá kopie. 

2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 3 „Předmětem 
podnikatelského plánu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb“:  

                                                 
25

V případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky 
přes Portál farmáře, pak projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel 
na výzvu SZIF, případně při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné 
podobě s úředním ověřením.  

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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– 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); 

– Pokud není stavbou dotčený pozemek/pozemky aktuálně evidován se způsobem 
ochrany zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“), je nutné 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) 

– 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. 

d) Povinné přílohy předkládané k výběrovému/zadávacímu řízení 

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

2) Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení; 
D jinak C. 

e) 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. 

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

f) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu 

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

2) Účetní/daňové doklady související s realizací podnikatelského plánu (např. faktury, 
vč. výrobních čísel strojů, či technologií, paragony) – prostá kopie; D jinak C. 

3) 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 C. 

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

http://www.eagri.cz/prv%20a%20www.szif.cz);%20D%20jinak%20následuje%20finanční%20oprava%20podle%20přílohy%20č. 2%20Obecných%20podmínek%20Pravidel%20platných%20pro%20dané%20kolo.
http://www.eagri.cz/prv%20a%20www.szif.cz);%20D%20jinak%20následuje%20finanční%20oprava%20podle%20přílohy%20č. 2%20Obecných%20podmínek%20Pravidel%20platných%20pro%20dané%20kolo.
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5) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, které byly obsahem podnikatelského 
plánu – je součástí elektronického formuláře Žádosti o platbu; D jinak C. 

6) 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. 

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

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

9) V případě, že do celkových výdajů, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, 
byly zahrnuty stavební nebo technologické investice realizované v rámci budov s vlivem 
na zákonné požadavky pro chov zvířat, na které není třeba kolaudační souhlas 
nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
musí být vystaveno potvrzení místně příslušné26 krajské veterinární správy nebo Městské 
veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný podnikatelský plán 
splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat nebo že nepodléhá 
posouzení – prostá kopie dle vzoru uvedeném v příloze č. 9; D jinak C.  

10) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje realizovaného v rámci dotace poskytnuté 
prostřednictvím operace 6.1.1, kupní smlouva, ne starší než datum podání Žádosti 
o dotaci – prostá kopie; D jinak C. 

11) V případě, že předmětem podnikatelského plánu je nákup nemovitosti, znalecký 
posudek, ne starší než 6 měsíců před vznikem tohoto výdaje  - prostá kopie; D jinak C. 

12) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, které mohou být obsahem 
podnikatelského plánu – soupis stavebních prací s výkazem výměra položkový rozpočet -
 prostá kopie; D jinak C. 

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

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

15) Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly 
s dodavatelem uzavřeny) – originál či úředně ověřená kopie; D jinak C. 

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

17) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 3 „Předmětem podnikatelského plánu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb“  
- Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který 

                                                 
26

Krajská veterinární správa je místně příslušná dle místa realizace podnikatelského plánu. 
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bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dokládající aktuální stav 
parcel dotčených stavbou, ne starší než 28 dní k datu podání Žádosti o platbu – prostá 
kopie (dokument může být informativního charakteru); D jinak C. 

18) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 4 „Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní produkce 
ve specializovaném provozu“ - příslušný certifikát Státní veterinární správy 
a/nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce opravňující ke zpracování vlastní 
produkce – prostá kopie; D jinak C. 

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

20) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 7 „Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného zemědělského podnikatele 
staršího 55 let“ - doklad, že zemědělská půda a/nebo VDJ, které zemědělec,  
předává/předal , byly v LPIS a/nebo IZR převedeny na žadatele/příjemce dotace - prostá 
kopie; D jinak C. 

g) Další předkládané povinné přílohy 

1) Monitorovací zpráva k podnikatelskému plánu na formuláři zveřejněném na Portálu 
farmáře. Zpráva je odevzdávána každoročně do 31. 3. po celou dobu vázanosti 
podnikatelského plánu na účel; D jinak A.  

2) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční kritérium 
č. 7 „Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného zemědělského podnikatele 
staršího 55 let“ - doklad, že zemědělská půda a/nebo VDJ, které zemědělec,  
předává/předal , byly v LPIS a/nebo IZR převedeny na žadatele/příjemce dotace  - prostá 
kopie; D jinak C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

dle výrobního zaměření 
3) Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby  
4) Přehled výsledků podnikatelského plánu 
5) Definice mikropodniků, malých a středních podniků 
6) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 

podniků 
7) Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 ze dne 

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

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

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

 

10. Platnost a účinnost 

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

 
 
V Praze dne 29. 3. 2018                     Ing. Jiří Milek v. r. 
           ministr zemědělství 
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Příloha č. 1 
 

Preferenční kritéria 

 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 3.2). 
 
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. 
 
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího charakteru. 
 
V případě shodného počtu bodů více podnikatelských plánů rozhoduje věk žadatele, 
tzn. mladší žadatel má přednost. 
 

Č. Kritérium 
Možný 

bodový zisk 

1. 

Adresa trvalého pobytu žadatele a místo realizace 
podnikatelského plánu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím 
katastrálním území, a to minimálně po dobu realizace 
podnikatelského plánu, tj. 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace. 

10 

 

Body budou uděleny na základě kontroly trvalého pobytu podle občanského 
průkazu (popř. potvrzení o trvalém pobytu vystavené oprávněným úřadem). 
V případě právnických osob se posuzuje adresa trvalého pobytu mladého 
začínajícího zemědělce, který plní v této právnické osobě funkci statutárního 
orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %. 

 

2. 

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 výrobu.  
Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně do konce realizace podnikatelského plánu, tj. 4 roky 
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

5 

 

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. 8. písm. c), bodu 1) 
těchto Pravidel). 

 

3. 
Předmětem podnikatelského plánu je výstavba a/nebo 
rekonstrukce stavby/staveb: 

 

3.1. 

minimálně v hodnotě 500 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté 
prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde v souvislosti 
s podnikatelským plánem k odnětí pozemků dotčených touto 
stavbou/stavbami ze ZPF.  

15 

3.2. 
minimálně v hodnotě 250 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté 
prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde v souvislosti 
s podnikatelským plánem k odnětí pozemků dotčených touto 

10 
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stavbou/stavbami ze ZPF. 

3.3 
minimálně v hodnotě 250 tis. Kč v rámci dotace poskytnuté 
prostřednictvím operace 6.1.1. 

5 

 

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 
podnikatelského plánu nedojde k odnětí pozemků ze ZPF. 
 
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.  
U pastevních areálů se předkládají relevantní doklady jen k těm parcelám, 
kterých se stavba dotýká. 
Mobilní hrazení se nepovažuje za stavbu. 
 
Zdrojem financování pro výstavbu a/nebo rekonstrukci stavby/staveb je 
dotace poskytnutá z operace 6.1.1. Do hodnocení kritéria se započítají 
všechny stavby, na kterých budou/byly provedeny stavební práce, a na které 
bude poskytnuta dotace z operace 6.1.1. 

 

4. 
Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní produkce 
ve specializovaném provozu. 

15 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Nárok na body bude ověřen po předložení Žádosti o platbu, 
tedy nejpozději 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
kdy žadatel předloží příslušný certifikát Státní veterinární správy a/nebo Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce opravňující ke zpracování vlastní 
produkce. 
Kritérium musí být naplňováno od data předložení Žádosti o platbu do konce 
realizace podnikatelského plánu. 

 

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

1 

 
Body budou uděleny na základě seznamu hospodářsky problémových 
regionů, který je uveden v Příloze č. 7 těchto Pravidel. 

 

6. 

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

 

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

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

6.3.  ve výši 900 001,- Kč a více 15 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Nárok na body bude ověřen po předložení Žádosti o platbu, 
tedy nejpozději 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
kdy žadatel předloží doklady o pořízení výdajů a doklady o úhradě v dané 
minimální výši. Žadatel může mimo částku dotace do podnikatelského plánu 
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zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí potřebné 
pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených v kapitole 5, 
tj. např. i použité zemědělské stroje. Na tyto investice nemusí být prováděno 
výběrové/zadávací řízení. 
Pokud žadatel v rámci preferenčního kritéria č. 6 realizuje výdaje na nákup 
nemovitostí, může jejich výše dosahovat maximálně 45 % spodní hranice 
každé stanovené kategorie výběru. 

7. 
Převzetí zemědělských pozemků a/nebo VDJ od jiného 
zemědělského podnikatele staršího 55 let 

 

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

5 

 

Body budou uděleny na základě prověření, že od data převodu podniku, 
které žadatel uvede ve formuláři Žádosti o dotaci, došlo k převodu daného 
minimálního podílu zemědělských pozemků a/nebo VDJ v LPIS a/nebo v IZR. 
Žadatel obhospodařuje zemědělské pozemky, resp. zemědělsky užívá  
PB/DPB převedené od jiného zemědělského podnikatele a nepřevede tyto 
PB/DPB na jiného uživatele/ neukončí jejich užívání min. od data podání 
Žádosti o dotaci do uplynutí realizace podnikatelského plánu.  
V případě VDJ převedených od jiného zemědělského podnikatele žadatel 
nepřevede tyto VDJ na jiného uživatele/neukončí jejich chov min. od data 
podání Žádosti o dotaci do uplynutí realizace podnikatelského plánu. 
Zemědělský podnikatel, který převedl na žadatele zemědělské pozemky 
a/nebo VDJ, musí splňovat následující podmínky: 

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

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

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

- nejpozději ke dni podání Žádosti o dotaci s konečnou platností ukončil 
podnikatelskou činnost  spojenou s převáděným podílem zemědělské 
půdy vedené v evidenci LPIS a/nebo s převáděným podílem VDJ 
vedených v IZR. (V případě úplného převodu zemědělského podniku 
zemědělský podnikatel s konečnou platností ukončí veškerou 
podnikatelskou činnost v zemědělství.) 

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

 
Bodové zvýhodnění může v rámci operace 6.1.1 uplatňovat na jednoho 
zemědělského podnikatele, který převádí pozemky, vždy pouze jeden žadatel. 

 

7.2 

Žadatel v rámci svého podnikatelského plánu ke svému podniku 
převezme ve lhůtě 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
alespoň 25 % podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ od jiného 
zemědělského podnikatele staršího 55 let.  

5 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Nárok na body bude ověřen nejpozději ve lhůtě 36 měsíců 
od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
Pro stanovení podílu zemědělské půdy či hospodářských zvířat, který je 
předmětem převzetí žadatelem/příjemcem dotace, je uvažován stav ke dni 
podání Žádosti o dotaci. 
Žadatel bude obhospodařovat zemědělské pozemky, resp. zemědělsky užívat  
PB/DPB převedené od jiného zemědělského podnikatele a nepřevede tyto 
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PB/DPB na jiného uživatele/ neukončí jejich užívání min. po dobu 4 let 
od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
V případě VDJ převedených od jiného zemědělského podnikatele žadatel 
nepřevede tyto VDJ na jiného uživatele/neukončí jejich chov min. po dobu 
4 let od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
Zemědělský podnikatel, který převede na žadatele zemědělské pozemky 
a/nebo VDJ, musí splňovat následující podmínky: 

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

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

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

- ve lhůtě 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
s konečnou platností ukončí podnikatelskou činnost spojenou 
s převáděným podílem zemědělské půdy vedené v evidenci LPIS 
a/nebo s převáděným podílem VDJ vedených v IZR. (V případě 
úplného převodu zemědělského podniku zemědělský podnikatel 
s konečnou platností ukončí veškerou podnikatelskou činnost 
v zemědělství.)  

 
Bodové zvýhodnění může v rámci operace 6.1.1 uplatňovat na jednoho 
zemědělského podnikatele, který převádí pozemky, vždy pouze jeden žadatel. 

8. 

Minimálně 75 % podílu z celkové výměry, kterou má žadatel 
evidovanou v LPIS, se nachází v méně příznivé oblasti podle § 
2 nařízení vlády č. 72/2015  ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách 
poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními. 

10 

 

Body budou uděleny na základě ověření, že k datu podání Žádosti o dotaci se 
minimálně 75 % podílu z celkové výměry pozemků žadatele nachází v méně 
příznivé oblasti. 
Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel 
vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná 
půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o dotaci. 

 

9. 
Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, 
včetně brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, 
aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba.  

15 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Kritérium musí být naplňováno od data předložení Žádosti 
o platbu, tj. nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
do konce realizace podnikatelského plánu. 
Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení 
minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce 
dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace 
podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, 
oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka 
a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, 
technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné 
půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky 
a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní 
trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé 
travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv pro 
svou živočišnou produkci. Výjimka platí rovněž pro pěstitele brambor, kteří 
mohou v rámci podnikatelského plánu kombinovat i ostatní položky, za 
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předpokladu, že brambory budou v podnikatelském plánu figurovat každý rok. 

10. 

Realizací podnikatelského plánu dojde k významnému rozšíření 
zemědělského podniku žadatele oproti počáteční situaci, a to 
minimálně o 25 % celkové výměry obhospodařované zemědělské 
půdy a/nebo počtu chovaných VDJ. 

5 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře 
Žádosti o dotaci. Pro stanovení významného rozšíření zemědělského podniku 
žadatele/příjemce dotace je počáteční stav uvažován ke dni podání Žádosti o 
dotaci a konečný stav uvažován ke dni předložení Žádosti o platbu. V případě, 
že se zemědělský podnik zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí, k rozšíření 
zemědělského podniku prostřednictvím realizace podnikatelského plánu dojde 
jak u celkové výměry zemědělské půdy, tak u počtu VDJ. 

 

Zaokrouhlování všech hodnot bude prováděno běžnou matematickou metodou na celá čísla, 
tj. do 0,49 (včetně) dolů a od 0,50 (včetně) nahoru.
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Příloha č. 2  
 

Stanovené minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce na podnik 
dle výrobního zaměření 
  
Minimální a maximální velikost podniku pro vstup do operace je dána dosažením minimální, 
resp. maximální hodnoty standardní produkce na podnik stanovené dle výrobního 
zaměření dle níže uvedené tabulky 

Výrobní zaměření  
Minimální standardní produkce v 

Kč (zaokrouhleno) 

Polní výroba 420 000 

Zahradnictví 240 000 

Vinohradnictví 310 000 

Ovocnářství a ostatní trvalé kultury 370 000 

Produkce mléka 570 000 

Chov skotu (resp. zvířat zkrmujících objemnou 
píci) 

240 000 

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

370 000 

Smíšená výroba 380 000 

 

Maximální velikost podniku pro vstup do operace je dána dosažením maximální hodnoty 
standardní produkce na podnik ve výši 3 437 500 Kč. 

Přepočítávací kalkulátor je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz. 

http://www.eagri.cz/prv
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Příloha č. 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 období27, 
tj. rok……(účetní období vedeno od……… do……….)28 

 

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 

  

                                                 
27

 Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání. 
28

 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 
polních plodinách a zvířatech 

  

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

  

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

  

CelkemI)   

 

Specifikace celkových příjmů/výnosů (tis. Kč) 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 629)  

Příjmy/výnosy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 729)  

Příjmy/výnosy celkemII)  

 
Výpočet podílu příjmů/ výnosů ze zemědělské prvovýroby  

 

Ř. Specifikace výnosů v tis. Kč30 

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 (řádek 2) 

 

 

Podíl výnosů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1 
/ řádek 330 

 

 
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. 

                                                 
29

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
30

 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky. 
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Zemědělská prvovýroba nezahrnuje: 
- výrobu osiv a sadby 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 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 období31, 
tj. rok……(účetní období vedeno od……… do……….)32 

 

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 
polních plodinách a zvířatech 

 

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

 

 Způsobilé příspěvky a dotace na provoz ze 
státního rozpočtu. 

 

 Ostatní příjmy ze zemědělství (nutno žadatelem 
specifikovat) 

 

Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkemI)  

 

Specifikace celkových příjmů (tis. Kč) 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 633)  

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 733)  

Příjmy celkemII)  

 

ř. Přehled příjmů v tis. Kč34 

1 Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkemI) (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 
334 

 

 
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, 

                                                 
31

 Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání. 
32

 První a poslední den účetně uzavřeného období. 
33

 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
34

 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky. 
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- 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 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 č. 4 
 

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

 

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

 vlastní v pronájmu 

 
Druh stavby/budovy (ks) 1. 

  

 2.   

 3.   

 4.   

 ...   

 
 
 
Technologie/stroje 

 

vlastní 

 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 …   

 
 
 
Školení, poradenství atp.1) 

 

 

 

    

    

    

    

    

Pozn. 1) činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku včetně těch, které 
souvisejí s udržitelností životního prostředí a účinným využíváním zdrojů 
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Veškeré případné další odchylky od podnikatelského plánu (např. nepořízení původně 
plánovaného stroje atp.): 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
 
V…………………………….dne…………………  
                                                                                               ……………...……….. 
  Podpis žadatele  
 
 

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

podnikatelského plánu. 
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Příloha č. 5 
 
Definice mikropodniků, malých a středních podniků 

 
(Výtah z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikro, malých 

a středních podniků, Úř. věst. č. L 124, 20. 5. 2003, s. 36) 
 
 

Článek 1 
Podnik 

 
Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou činnost, bez ohledu na jeho právní 
formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné 
podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a veřejné obchodní společnosti nebo sdružení, 
u kterých je ekonomická činnost hlavním předmětem podnikání. 

 
Článek 2 

Počet zaměstnanců a finanční hranice vymezující kategorie podniků 
 

- Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a které vykazují roční obrat do 50 milionů EUR, 
případně celkovou roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR. 
 

- V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zaměstnávají 
méně než 50 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, 
nepřevyšuje 10 milionů EUR. 
 

- V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zaměstnávají 
méně než 10 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma, 
nepřevyšuje 2 miliony EUR. 

 
Článek 3 

Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců  
a finančních hodnot 

 
- „Samostatné podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské 

podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3. 
 

- „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou klasifikovány jako propojené 
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (podnik 
v rámci majetkové struktury nadřazený) vlastní, sám nebo společně s jedním či více 
propojenými podniky ve smyslu odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu 
nebo hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci majetkové struktury podřazený). 
Podnik však může být zařazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný 
partnerský podnik, přestože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena 
nebo je tato hranice překročena za předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě 
ani společně propojeni ve smyslu odstavce 3 s daným podnikem: 
a) veřejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci 

či skupiny jednotlivců provozujících běžnou činnost spojenou s investováním 
rizikového kapitálu, které investují akciový kapitál do nekotovaných podniků (andělské 
podniky), za předpokladu, že celkové investice těchto andělských podniků do stejného 
podniku činí maximálně 1.250.000 EUR, 

b) university nebo nezisková výzkumná střediska, 
c) institucionální investoři včetně regionálních rozvojových fondů, 
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d) samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a 
s méně než 5.000 obyvatel. 

 
- „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících 

vztahů: 
a) podnik vlastní většinu akcionářských nebo členských hlasovacích práv v jiném podniku, 
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů administrativního, řídicího nebo 

dozorčího orgánu jiného podniku, 
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené 

s daným podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto 
podniku, 

d) podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo členy daného podniku většinu 
akcionářských nebo členských hlasovacích práv v příslušném podniku. 

 
Předpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení 
v odst. 2 druhém pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, 
aniž jsou tím dotčena jejich práva jakožto zainteresovaných osob. 
Podniky, mezi nimiž a jedním či více dalšími podniky nebo mezi nimiž a některým z investorů 
uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů popsaných v prvním pododstavci, jsou 
rovněž považovány za propojené. 
Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou 
fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud 
svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích. 
Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je přímo nadřazený nebo 
podřazený relevantnímu trhu. 
 
- S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik 

považován za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv 
přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými orgány. 
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- Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský 
podnik nebo propojený podnik s uvedením údajů týkajících se horních hranic vymezených 
v článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že kapitál je rozdělen způsobem, 
který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej vlastní; v takovém případě může podnik 
v dobré víře prohlásit, že lze oprávněně předpokládat, že podnik není vlastněn z 25 % či 
z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými. 
Tato prohlášení jsou vydávána bez toho, že by tím byly dotčeny kontroly a šetření 
prováděná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Společenství.Článek 4 

Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období 
 

- Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající 
se posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. 
Tyto údaje jsou brány v potaz od data uzavření účtů. Částka zvolená za výši obratu je 
vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní. 

- V případech, kdy podnik k datu uzavření účtů zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané 
roční období oproti hranici pro počet pracovníků vzrostl nebo poklesl nebo že došlo 
k překročení finanční hranice uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě 
či získání statutu středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto hranice 
nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období. 

- V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny, jsou údaje 
použité při výpočtu odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního 
období. 

 
Článek 5 

Počet zaměstnanců 
 

Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek, tzn. počtu osob, které byly 
v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný 
rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný 
úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků jsou započítány jako zlomky 
ročních pracovních jednotek. Personál tvoří: 

a) zaměstnanci, 
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 

za zaměstnance v souladu s vnitrostátními právními předpisy, 
c) vlastníci-vedoucí pracovníci, 
d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod 

plynoucích z fungování podniku. 
 
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují mezi zaměstnance. Délka mateřské 
nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. 

 
Článek 6 

Sestavování údajů o podniku 
 

- V případě samostatného podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny 
výlučně na základě účetních záznamů daného podniku. 
 

- Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky 
nebo propojené podniky, jsou sestaveny na základě účetních záznamů a dalších dat 
podniku nebo na základě konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, 
nebo konsolidované účetní závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace. 
K údajům uvedeným v prvním pododstavci jsou připojeny údaje o veškerých 
partnerských podnicích daného podniku, které jsou mu bezprostředně nadřazeny 
nebo podřazeny. Souhrn odpovídá procentuální části podílu na kapitálu 
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či na hlasovacích právech (podle toho, která z hodnot je vyšší). V případě křížového 
vlastnictví se použije vyšší procentuální část. 
K údajům uvedeným v prvním a druhém pododstavci je připojeno 100 % hodnot všech 
podniků, které jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny, pokud tyto hodnoty 
nejsou již zahrnuty do konsolidované účetní závěrky. 
 

- Pro účely použití odstavce 2 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku 
získány z účetních záznamů těchto partnerských podniků a z ostatních jejich 
dat, případně z konsolidované účetní závěrky, pokud byla sestavena. K těmto údajům 
je připočteno 100 % hodnot podniků, které jsou s těmito partnerskými podniky 
propojeny, jestliže jejich hodnoty nebyly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky. 
Pro účely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným 
podnikem propojeny, získány z jejich účetních záznamů a z ostatních jejich údajů, 
případně z konsolidované účetní závěrky, pokud byla sestavena. K těmto údajům jsou 
poměrným způsobem připočteny hodnoty všech případných partnerských podniků 
propojeného podniku, které se nacházejí bezprostředně výše nebo níže od něj, jestliže 
jejich údaje nebyly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, v procentuálním vyjádření 
odpovídajícím alespoň procentuálnímu vyjádření určenému v souladu s odst. 2 druhým 
pododstavcem. 
 

-   Jestliže v konsolidované účetní závěrce nejsou zveřejněny údaje o počtu zaměstnanců 
daného podniku, je počet zaměstnanců vypočítán poměrným způsobem z údajů 
partnerských podniků daného podniku a k získané hodnotě jsou připočteny hodnoty 
z podniků, s nimiž je daný podnik propojen.
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Příloha č. 6  
 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 
podniků 

 
VZOR PROHLÁŠENÍ 

 
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost 

Název nebo obchodní 
jméno....................................................................................................................................... 

Adresa 
(sídla)..........................................................................................................................................
.................... 

IČ................................................................................................................................................
....................... 

Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních 
ředitelů35......................................................................................................................................
................................ 
 
Typ podniku (viz vysvětlivka níže) 

Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost: 

 Samostatný podnik V tomto případě jsou údaje vyplněné v rámečku níže údaji 
z roční účetní závěrky pouze podniku podávajícího žádost. 
Vyplňte pouze prohlášení bez přílohy. 

 Partnerský podnik 
Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte 
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže. 

 Propojený podnik 
 
Údaje používané ke zjištění kategorie podniku 

Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) 
a Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory 
v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem. 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) * 

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat ** Bilanční suma** 

   

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období (schváleným 
účetním obdobím je myšleno uzavřené účetní období bez ohledu na předložení DAP na FÚ 
a bez ohledu, zda bylo toto období schváleno např. valnou hromadou) a být vypočteny 
zaobdobí jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly 
uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního 
období. 

                                                 
35

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
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** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 
Důležité: 
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů, která by mohla vést 
ke změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý nebo střední podnik). 
            Ne 

Ano (v tomto případě vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního 
období36 

  
 
Datum vyplnění přílohy: 

 
 

                                                 
36

 Definice, čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité kategorie podpory 
za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a Přílohy I nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví 
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 



35 

 

VYSVĚTLIVKA 

K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ A  FINANČNÍCH HODNOT 

 

I. DRUHY PODNIKŮ 

Definice malého a středního podniku 37 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými 
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva 
uplatňovat rozhodující vliv38. 

 
Typ 1: Samostatný podnik 

Toto je zdaleka nejčastější typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou 
jedním z dalších dvou typů podniku (partnerský nebo propojený). 

Podnik, podávající žádost je samostatný, pokud: 

- nemá podíl ve výši 25 %39 nebo více v žádném jiném podniku, 

- a není z 25 % 39 nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem 
nebo společně několika propojenými podniky nebo veřejnými subjekty kromě určitých 
výjimek40, 

- a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky 
jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, a není tudíž 
propojeným podnikem41. 

                                                 
37

 Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na Přílohu I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a Přílohy I 
nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství 
a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. 

38
 Definice, čl. 3. 

39
 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
procentnímu podílu by se měl připočítat podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící 
společností (definice, čl. 3 odst. 2). 

40
 Podnik může být nadále považován za samostatný, přestože je tento práh 25 % dosažen 

nebo překročen, pokud tento podíl vlastní některá z následujících kategorií investorů (pokud nejsou 
propojeni s podnikem podávajícím žádost): 

      a)  veřejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci či skupiny 
jednotlivců provozujících běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, 
které investují akciový kapitál do nekotovaných podniků (andělské podniky), za předpokladu, 
že celkové investice těchto andělských podniků do stejného podniku činí maximálně 
1.250.000 EUR, 

     b) university nebo nezisková výzkumná střediska, 

     c) institucionální investoři včetně regionálních rozvojových fondů, 

     d) samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně 
než 5 000 obyvatel. 

41
 – Pokud se sídlo podniku nachází v členském státě, který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek 

sestavovat takovéto účetní závěrky podle sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, 
měl by podnik přesto zkontrolovat zejména, zda nesplňuje některou z podmínek stanovených 
v čl. 3 odst. 3 definice. 
  – Existují rovněž určité velmi ojedinělé případy, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným 
podnikem prostřednictvím osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně (definice, 
čl. 3 odst. 3). 
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Typ 2: Partnerský podnik 

Tento typ představuje situaci podniků, které vytvářejí významná finanční partnerství s jinými 
podniky, aniž by jeden z nich účinně přímo či nepřímo ovládal druhý podnik. Partnery jsou 
podniky, které nejsou nezávislé, ale ani navzájem propojené. 
 
Podnik podávající žádost je partnerem jiného podniku, pokud: 

– má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v jiném podniku nebo jiný 
podnik má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v podniku 
podávajícím žádost, 

– podniky nejsou propojenými podniky v níže uvedeném smyslu, což mimo jiné 
znamená, že hlasovací práva jednoho podniku ve druhém nepřesahují 50 %, 

– a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která v rámci 
konsolidace zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut do účetní 
závěrky jiného podniku nebo podniku s ním propojeného37. 

                                                                                                                                                         
  – Naopak existuje pouze velmi málo případů, kdy podniky sestavují konsolidovanou účetní závěrku 
dobrovolně, aniž by tak musely činit podle sedmé směrnice. V tomto případě nemusí být podnik nutně 
propojený a může se považovat pouze za partnera. 
Ke zjištění, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z těchto tří situací mělo zkontrolovat, 
zda podnik splňuje či nesplňuje některou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice, popřípadě 
prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně. 
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Typ 3: Propojený podnik 
 

Tento typ odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu prostřednictvím 
přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv (včetně prostřednictvím dohod 
nebo v určitých případech prostřednictvím fyzických osob jako společníků), nebo možností 
uplatňovat rozhodující vliv na podnik. Tyto případy jsou tedy méně časté než dva předchozí 
typy. 

Aby se předešlo potížím podniků při výkladu, Komise definovala tento typ podniků tak, 
že kdykoli to bylo pro účely definice vhodné, převzala podmínky stanovené v článku 
1 směrnice Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách42, která se používá 
mnoho let. 

Podnik tedy v zásadě ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmíněné 
směrnice sestavovat konsolidovanou účetní závěrku nebo pokud je v rámci konsolidace 
zahrnut do účetní závěrky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

Jediné dva případy, které však nejsou moc časté, kdy lze podnik považovat za propojený, 
ačkoli nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, jsou popsány v prvních dvou 
odrážkách poznámky pod čarou 5 této vysvětlivky. V těchto případech by podnik 
měl zkontrolovat, zda splňuje některou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice. 

 

II. POČET ZAMĚSTNANCŮ A POČET ROČNÍCH PRACOVNÍCH JEDNOTEK43 

 

Počet zaměstnanců podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ). 
 
Kdo se započítává do počtu zaměstnanců? 

– Zaměstnanci podniku podávajícího žádost, 
– osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 

za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem, 
– vlastníci-vedoucí pracovníci, 
– společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod 

plynoucích z podniku. 
 
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. 
 
Jak se počet zaměstnanců vypočítává? 
 
Jedna RPJ odpovídá jedné osobě, která byla v daném podniku nebo jeho jménem 
zaměstnaná na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Počet zaměstnanců 
se vyjadřuje v RPJ. 

Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek 
bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako zlomky RPJ. 

Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává.

                                                 
42

 Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193 ze dne 18. 7. 1983, s. 1) naposledy 
pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. L 283 ze dne 
27. 10. 2001, s. 28). 
43

 Definice, čl. 5. 
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PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ 

VÝPOČET PRO PARTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK 

 

Přílohy, které je případně nutno připojit 
 

– Příloha A, má-li podnik podávající žádost nejméně jeden partnerský podnik 
(a popřípadě další listy) 

– Příloha B, pokud má podnik podávající žádost nejméně jeden propojený podnik 
(a popřípadě další listy) 

 
 
Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik44 (viz vysvětlivka) 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 45 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční 
obrat* 

Bilanční 
suma* 

1. Údaje44 podniku podávajícího 
žádost nebo konsolidovaná 
účetní závěrka /opište údaje 
z rámečku B(1) v příloze B46 

   

2. Poměrně agregované údaje44 
všech partnerských podniků 
(pokud existují) (opište údaje 
z rámečku A v příloze A) 

   

3. Sečtené údaje44 všech 
propojených podniků (pokud 
existují) – nejsou-li zahrnuty 
v rámci konsolidace v řádku 1 
(opište údaje z rámečku B(2) v 
příloze B) 

   

Celkem    

*1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

 

 

 
Údaje o podniku uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku 
„Údaje používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 

 

 

                                                 
44

 Definice, čl. 6 odst. 2 a 3. 
45

 Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období (schváleným účetním 
obdobím je myšleno uzavřené účetní období bez ohledu na předložení DAP na FÚ) a být vypočteny 
za období jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny, 
se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního období (definice, 
článek 4). 
46

 Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje používané 
k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 
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PŘÍLOHA A 

Partnerské podniky 

 

Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro nějž byl vyplněn „list partnera“ /jeden list 
pro každý partnerský podnik podniku podávajícího žádost a pro každý partnerský podnik 
propojeného podniku, jehož údaje nejsou zahrnuty v konsolidované účetní závěrce tohoto 
propojeného podniku, zapíší údaje uvedené v dotyčném „rámečku partnera“: 
 

Rámeček A 

Partnerský podnik 
(název/identifikace) 

Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Celkem    

* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

(po případě připojte další listy nebo tabulku rozšiřte) 

 

 

 

 

Připomínka: 
Tyto údaje jsou výsledkem poměrného výpočtu provedeného na „listu partnera“ pro každý 
přímý nebo nepřímý partnerský podnik. 
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší na řádek 
2 (pro partnerský podnik) tabulky v příloze prohlášení. 
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LIST PARTNERA 
 

1. Přesná identifikace partnerského podniku 
 
Název nebo obchodní jméno 
..................................................................................................................................... 
 
Adresa (sídla) 
....................................................................................................................................................
........ 
 
IČ/DIČ 
....................................................................................................................................................
.................. 
 
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů47 
................................................................................................ 
 

2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Prvotní údaje    

* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 

Připomínka: Tyto prvotní údaje jsou získány z účtů a jiných údajů partnerského podniku, 
případně konsolidovaných, jsou-li takové. 
 
3. Poměrný výpočet 

a) Uveďte přesně podíl48 podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku, 
prostřednictvím něhož je vytvořen vztah s partnerským podnikem) na partnerském 
podniku, na nějž se tento list vztahuje: 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

Uveďte rovněž podíl partnerského podniku, na nějž se tento list vztahuje, na podniku 
sestavujícím prohlášení (nebo na propojeném podniku): 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

                                                 
47

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
48

 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
podílu by se měl připočítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku (definice, čl. 3 odst. 2 
pododst. 1). 
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b) Vyšší z těchto dvou procentních podílů se uplatní na prvotní údaje uvedené 
v předchozím rámečku. Výsledky tohoto poměrného výpočtu se uvedou v této tabulce: 

 

„Rámeček partnera“ 

Procentní podíl: 
Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Poměrné výsledky    

* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat nebo bilanční sumu. 

 

Tyto údaje se zapíší do rámečku A v příloze A. 
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PŘÍLOHA B 

Propojené podniky 

 

A. URČENÍ PŘÍPADU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA PODNIK PODÁVAJÍCÍ ŽÁDOST: 

Případ 1: Podnik podávající žádost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo 
je v rámci konsolidace zahrnut do konsolidované účetní závěrky jiného podniku. Rámeček 
B(1) 

Případ 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podniků nesestavují 
konsolidovanou účetní závěrku ani nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky. 
Rámeček B(2). 

Všimněte si: Údaje podniků, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou 
získány z jejich účtů a jejich ostatních údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. 
S těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných 
partnerských podnicích tohoto propojeného podniku, které na ně bezprostředně navazují, 
ledaže již byly zahrnuty v rámci konsolidace49. 

 

B. ZPŮSOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH: 

V případě 1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní závěrka. Vyplňte rámeček 
B(1) níže. 

 

Rámeček B(1) 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ)* 

Roční obrat** Bilanční suma** 

Celkem    

* Jestliže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví počet zaměstnanců daného podniku, 
výpočet tohoto počtu se provede sečtením údajů z podniků, s nimiž je dotyčný podnik 
propojen. 
** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 

Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 1 tabulky 
v příloze prohlášení. 
 

Identifikace podniků zahrnutých v rámci konsolidace 

Propojený podnik 
(jméno/identifikace) 

Adresa (sídla) IČ 
Jména a tituly 

hlavního ředitele / 
hlavních ředitelů* 

A.    

B.    

C.    

D.    

                                                 
49

 Definice, čl. 6 odst. 3 pododst 2. 
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E.    

* Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 

 

Důležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty 
v rámci konsolidace, jsou považovány za přímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich 
údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A. 
 
V případě 2: Pro každý propojený podnik (včetně vazeb prostřednictvím jiných propojených 
podniků) vyplňte „list propojeného podniku“ a jednoduše sečtěte účty všech propojených 
podniků vyplněním v rámečku B(2) níže. 
 
 

Rámeček B(2) 

Podnik č. Počet zaměstnanců 
(RPJ)* 

Roční obrat** Bilanční suma** 

1.*    

2.*    

3.*    

4.*    

5.*    

Celkem    

* Přiložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik. 
** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 3 (pro propojené 
podniky) tabulky v příloze prohlášení. 
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LIST PROPOJENÉHO PODNIKU 

(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámečku B) 

 

1. Přesná identifikace podniku 

Název nebo obchodní jméno 
..................................................................................................................................... 

Adresa (sídla) 
....................................................................................................................................................
........ 

IČ................................................................................................................................................
................................ 

Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních 
ředitelů50.................................................................................................. 

 

2. Údaje o podniku 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Celkem    

* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu 
dni předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 
Tyto údaje se zapíší do rámečku B (2) v příloze B. 
 
Důležité: Údaje podniků, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány 
z jejich účtů a jejich ostatních údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S těmito údaji 
jsou poměrně agregovány údaje o všech případných partnerských podnicích tohoto 
propojeného podniku, které na ně bezprostředně navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci 
konsolidace51. 
 
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího 
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A.

                                                 
50

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
51

 Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky v menším rozsahu, 
než je stanoveno podle čl. 6 odst. 2, použije se procentní podíl podle tohoto článku (definice čl. 6 odst. 
3 pododst 2). 
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Příloha č. 7  
 

Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 
ze dne 15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

 

Bílina 

Bílovec 

Bohumín 

Broumov 

Bruntál 

Bystřice nad Pernštejnem 

Česká Třebová 

Český Těšín 

Děčín 

Frýdlant 

Havířov 

Hodonín 

Cheb 

Chomutov 

Jeseník 

Kadaň 

Karviná 

Konice 

Králíky 

Kraslice 

Kravaře 

Krnov 

Kyjov 

Lipník nad Bečvou 

Litvínov 

Louny 

Mikulov 

Moravská Třebová 

Moravské Budějovice 

Moravský Krumlov 

Most 

Nový Bor 

Odry 

Orlová 

Ostrava 

Ostrov 

Podbořany 

Přerov 

Rumburk 

Rýmařov 

Sokolov 

Stříbro 

Svitavy 

Šternberk 

Šumperk 

Tanvald 

Teplice 

Uničov 

Ústí nad Labem 

Valašské Klobouky 

Varnsdorf 

Veselí nad Moravou 

Vítkov 

Vsetín 

Zábřeh 

Znojmo 

Žatec 
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Příloha č. 8 
 

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

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

ŽP č. XX./07 

 
            
Pracoviště:   
            
Oblast 
podpory:  

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

  
            
            
Žadatel:  
   
   
            
Název 
záměru:  

 

  
KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 

 

            
                    

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

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

ANO/NE
* 

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

ANO/NE
* 

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

ANO/NE
* 

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

podpis 
      

            
            
* nehodící se škrtněte                 

                    
 

 

 

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

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

ŽP č. XX/07 

 
            
Pracoviště:   
            
Oblast 
podpory:  

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

  
            
            
Žadatel:  
   
   
            
Název 
záměru:  

 

  
 KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 

 

            
                    

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

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

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

ANO/
NE* 

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

ANO/
NE* 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis 
      

            
            
* nehodící se škrtněte                 

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

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

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

  

L1 Mokřadní olšiny -  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, případně u 
větších ploch 
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Příloha č. 9 
 

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

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

Potvrzení místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy 
v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy 
pro ochranu hospodářských zvířat 
 
 
Pracoviště : 
Název: …………………………………………………………………………….. 
Adresa: …………………………………………………………………………….. 
 
Žadatel:  
Název / jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………. 
IČ/RC žadatele: …………………………………………………………………… 
 
Operace: 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců 
Název projektu: …………………………………….. 
 
 
Stanovisko: 
(Pracoviště) ……………………………………………………………………… vydává 
potvrzení, že stavba/stavby: 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
 
 
splňuje/splňují minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat – popřípadě 
nepodléhají posouzení. 
 
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potřeby poskytnutí finanční podpory z Programu 
rozvoje venkova a nenahrazuje povolení (popř. souhlas) dle dotčených zákonů. 
 
V ……………………………………….. dne ………………………………….. 
    
 
                                                                     ………………………………………… 
                                                                                          Razítko a podpis 
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Příloha č. 10 

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

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

 

kdezy
xv

v
,


 

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

 

kdezy
xv

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

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

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

Současně musí platit, že  5,0
 xv

v
 

 

 

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

 


