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NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY 13. VÝZVA – OPATŘENÍ 2.2. A) ZÁMĚR 

V Praze dne 20. prosince 2018 

 OTÁZKA ODPOVĚĎ 

1 Do jaké míry je malotraktor malotraktorem, když bude mít v TP 

kategorie T1 a bude splňovat výkon do 50kW dle pravidel? 

Protože většina výrobců a prodejců malotraktorů v ČR dodává 

stroje s označením v TP „T1“. 

 

Všeobecný faktem pro malotraktor je dnes spíše hmotnost 

samotného traktoru a jeho velikost/robustnost. 

Pravidla pro žadatele a příjemce v současné době rozdělují 

malotraktory/traktory podle „kW“. V případě, že žadatel pořizuje 

malotraktor, který má do 50 kW a všude (např. v žádosti, ve 

smlouvě, na faktuře), bude uveden malotraktor, bude se jednat o 

malotraktor. V případě, že bude žadatel pořizovat traktor s nízkým 

výkonem (30 – 50 kW) a všude (např. v žádosti, ve smlouvě, na 

faktuře) bude uvedeno, že se jedná o traktor, půjde o traktor. 

2 Může v rámci opatření 2.2 a) Investice do akvakultury žádat 

fyzická osoba, která teprve s chovem ryb začne, bude provádět 

prvotní investice (např. výstavba sádek) a doposud nemá žádné 

příjmy z prodeje ryb? 

V Opatření 2.2., záměr a)  Produktivní investice do akvakultury 

nemůže žádat „fyzická osoba“, která teprve s chovem ryb začíná a 

doposud nepodnikala v akvakultuře. 

 

Pro nové žadatele je určeno Opatření 2.3. Podpora nových 

chovatelů. Je však nutné splnit definici příjemce vyplývající 

z daných pravidel. 

3 Do jakých kódů lze zařadit položky způsobilých výdajů? 

121-01 – mačkač, šrotovací mlýn  

031-30 – zásobníky – lze do tohoto kódu zahrnout i dopravníky, 

případně čističku obilí? Nebo do jakého jiného kódu lze tyto 

položky zadat? 

 

Zásobníky bychom dali pod kód 006-25, jinak dotaz na 

dopravníky a čističku zůstává stejný, limit na sila je dostatečný a 

vůbec ho na celou investici nevyčerpáme.  

Bude na tento výdaj pohlíženo jako na technologii či stavbu? 

Stavební povolení na to potřeba není.  

V případě, že se bude jednat o výrobu krmiv pro vlastní spotřebu 

určenou pro ryby, lze zařadit níže uvedené položky následovně: 

 

Mačkač, šrotovací mlýn pod kód 121-01.  

Zásobník krmiva pod kód 006-25. 

Zásobník krmiva/silo včetně nezbytných stavebních a instalačních 

prací v případě, že se bude jednat o rybníky pod kód 031-30 bude-

li se jednat o výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizace 

výrobních zařízení vyjma rybníků bez dočišťování. 

Dopravníky lze zařadit pod kód 006-17 v případě, že se bude jednat 

o rybníky nebo pod kód 031-19 v případě, že se bude jednat o 

výstavbu, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních zařízení 

vyjma rybníků bez dočišťování. 
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Čistička obilí v současnosti není v číselníku způsobilých výdajů, 

tudíž se jedná o nezpůsobilý výdaj. Pravděpodobně bude tato 

položka vložena do způsobilých výdajů v příští výzvě.   

Upozorňujeme, že problematiku, zda pro daný projekt, jehož 

předmětem je stavba či stavební práce, není dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, 

ohlášení stavby či jiné opatření stavebního úřadu, doporučujeme 

zkonzultovat se stavebním úřadem, případně si vyžádat jeho 

stanovisko. 

4 Je možné v rámci kódu 033 uplatnit výdaj na kafilerní box? Ano, tento kafilerní box lze v rámci Pravidel zařadit pod kód 033 - 

výdaje na vyřešení likvidace různých odpadů (jiných než odpadních 

vod) vznikajících v rámci chovných technologií. 

5 Můžeme v Žádosti o podporu na str. B1 zvolit předpokládané 

datum ukončení realizace projektu na 1.5.2020 a datum 

vyúčtování do 1.6.2020? Jestli jsem dobře pochopil podmínky, 

může být realizace do 24 měsíců? Předmětem projektu je nákup 

automobilu. 

Ano.  Realizovat způsobilé výdaje lze od data zaregistrování Žádosti 

o podporu a nejpozději do 24 měsíců od vydání rozhodnutí, kdy 

rozhodnutí bývá standardně vydáváno do 9 měsíců od ukončení 

příjmu žádostí.  

Je to tak u všech projektů a není třeba rozlišovat, zda jsou součástí 

projektu stavební práce či nikoliv. Co se týká str. B1 pole 5. až 7. 

jedná se ve všech případech o předpokládané termíny. Tyto 

vzhledem k povaze, že se jedná o předpokládané termíny, nemusí 

být striktně dodrženy. Z tohoto vyplývá, že i Žádost o platbu 

můžete podat dříve než v uvedeném termínu v poli č. 7 - 

Předpokládané datum předložení Žádosti o platbu.  

Nejzazší termín předložení Žádosti o platbu bude uveden v 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a rovněž na Portálu farmáře. 

6 Jsme neplátci DPH. Limit např. na vozidlo do 3,5 t je dle Pravidel 

900 000 Kč. Je pro nás v Žádosti o podporu limit 900 000 + DPH 

nebo pro nás platí limit 900 000 Kč včetně DPH? 

Pokud žadatel je neplátce DPH, tak je pro něj DPH způsobilé. Limit 

u vozidla bude 900 000 Kč včetně DPH. 

7 Chtěli bychom zakoupit přepravní monoblok na ryby. Kód č. 107 

(speciální přepravní prostředky na živé ryby, raná stádia ryb, 

pohlavní produkty - návěsy, přívěsy). Můžeme zakoupit 

monoblok i s přívěsem nebo je lepší zvolit kód č. 006-021-007 

monoblok a č. 113 nákup valníků a jiných přívěsných/návěsných 

zařízení? 

Záleží, jak budou daná zařízení kupována/pořizována. Zda jako 

celek nebo každé zvlášť. V případě koupě návěsu/přívěsu s 

monoblokem jako celku, se použije kód 107, u kterého je limit 250 

000 Kč a dále je zde limit ks na ha obhospodařované plochy 

rybníků (str. 103 Pravidel). V případě koupě/pořízení zvlášť 

návěsu/přívěsu a zvlášť monobloku, se použije kód č. 006-021-007 
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monoblok s limitem 200 000 Kč a kód č. 113 nákup valníků a jiných 

přívěsných/návěsných zařízení s limitem 1 000 000 Kč. 

8 Připravujeme projekt, ve kterém žádáme o podporu mj. na stroj 

- nákup malotraktorů - v kódu 111-001-001 malotraktory s 

výkonem do 50 kW. Jedná se traktor s parametry: 

- výkon motoru min. 23 kW 

- počet válců - 2 

- objem korby min. 250 l 

- stříška kabiny 

- ochranný rám světel a přední kapoty 

- příslušenství - naviják 

Dle informací, bude v technické dokumentaci stroj označený jako 

"kolový traktor", nikoliv malotraktor, i když výkon stroje je 

relativně nízký (cca 23 kW).  

Lze stroj v žádosti o podporu zařadit mezi malotraktory, i když v 

technické dokumentaci k předmětnému stroji nebude uveden 

druh vozidla "malotraktor", ale "kolový traktor"? 

V případě, že si pořizujete malotraktor, který má 23 kW můžete 

tento stroj zařadit pod kód 111-01-001 malotraktory s výkonem do 

50 kW, s podmínkou, že všude (v žádosti, na účetním dokladu atd.) 

bude uvedeno „pořízení malotraktoru“, vyjma technického průkazu, 

kde bude tento stroj označen jako traktor, jelikož označení 

„malotraktor“ se do TP nezapisuje. 

9 Mohl by dopravní prostředek nad 12 t, který splňuje technické 

parametry nákladního auta v rámci kódu 110, být v technickém 

průkazu zapsán jako traktor? 

U přívěsu kód 113 je jedno, zda to bude traktorový, nebo 

automobilový? Technická stavba by byla naprosto stejná. Zase 

jen ve velkém technickém průkazu by bylo psáno traktorový, 

nebo automobilový. 

V případě, že je dopravní prostředek v žádosti zařazen pod kód 

110, v technickém průkazu a také na všech dokladech vztažených 

k projektu, nemůže být uvedeno, že se jedná o traktor (kategorie 

T). Zásadně nedoporučujeme z hlediska následných kontrol a 

případných auditních operací, aby dopravní prostředek, který 

„vypadá“ jako nákladní automobil, byl „vydáván“ za traktor. U kódu 

113 platí stejná logika jako u kódu 110. 

10 Jaký si lze pořídit valník/přívěs v rámci kódu 113-01 nákup 

valníků a jiných přívěsných/návěsných zařízení, pravidla 

neuvádí, zda to musí být valník/přívěs za traktor či za auto 

(např. N1)?  

V rámci kódu 113 si může žadatel pořídit valník a jakýkoliv přívěs či 

návěs např. za osobní automobil, nákladní automobil či traktor atd. 

Toto zařízení by mělo být využíváno dle TP. 

11 Je možné žádat u opatření 2.2. záměr a) o podporu ve formě 

dotace i pro fyzickou osobu, která není vedena v LPISu, není 

zemědělec, ale vlastní rybník? 

Ano, fyzická osoba, která není uvedena v LPISu a není zemědělec 

může žádat, ale musí splňovat „definici příjemce“ uvedenou 

v Pravidlech pro žadatele a příjemce, opatření 2.2. záměr a). 

 

mailto:info@szif.cz

