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ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH 
ZEMĚDĚLCŮ

OPERACE 6.1.1

PŘEDBĚŽNÁ ALOKACE:

240 MIL. KČ
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• 18-40 let
• minimální zemědělská 

kvalifikace
• oprávnění jednat za PO 

samostatně
• poprvé v této PO plní 

funkci statutárního orgánu 
a podílí se na základním 
kapitálu ze 100 %

• v období 24 měsíců před 
podáním ŽOD mohla 
plnit funkci statutárního 
orgánu jiné PO 
provozující zemědělskou 
výrobu/evidována v EZP 
jako FO

• 18-40 let
• minimální 

zemědělská 
kvalifikace

• v EZP nejdéle 24 
měsíců před 
podáním ŽOD

• v období 24 měsíců 
před podáním ŽOD 
mohla plnit funkci 
statutárního orgánu 
PO provozující 
zemědělskou výrobu 
a/nebo se podílet na 
základním kapitálu 
ze 100 %

PRÁVNICKÁ OSOBA –
STATUTÁRNÍ ORGÁN

FYZICKÁ OSOBAKDO MŮŽE O 
DOTACI 
POŽÁDAT
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DRUH A VÝŠE 
DOTACE

• Podpora poskytována 
na realizaci 
podnikatelského 
plánu

• Realizace 
podnikatelského 
plánu 2 roky od 
podpisu Dohody

• Dotace 45 tis. EUR

1. SPLÁTKA

po schválení 
podnikatelského plánu 
a podpisu Dohody

2. SPLÁTKA

po uplynutí 2. roku 
realizace 
podnikatelského plánu 
(24 měsíců po podpisu 
Dohody)

50 % DOPOČET DO 
ČÁSTKY 45TIS. EUR
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http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/stanoveni-kurzu-pro-prepocet-castky-1.html


PODNIKATELSKÝ PLÁN

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGIE PRO ŽV

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY A TECHNOLOGIE PRO RV A ŠKOLKAŘSKOU 
PRODUKCI VČETNĚ INVESTIC DO SADŮ A CHMELNIC

NOSNÉ KONSTRUKCE SADŮ VČ. PROTIKROUPOVÝCH SYSTÉMŮ 
V NOVÝCH VÝSADBÁCH RÉVY VINNÉ

PROTIKROUPOVÉ SYSTÉMY V OPĚTOVNÝCH VÝSADBÁCH RÉVY 
VINNÉ

MOBILNÍ STROJE PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU

ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITOSTI (VČ. PŮDY)

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

SADBA A OSIVA

KRMIVA, HNOJIVA A PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

5



STANDARDNÍ PRODUKCE

výrobní zaměření min. standardní produkce (tis. Kč)

polní výroba 420

zahradnictví 240

vinohradnictví 310

ovocnářství a ostatní trvalé kultury 370

produkce mléka 570

chov skotu (resp. zvířat zkrmujících 

objemnou píci)
240

chov prasat a drůbeže (resp. Zvířat 

zkrmujících jadrná krmiva)
370

smíšená výroba 380

žadatel ke dni podání ŽOD splní minimální a maximální velikost podniku, která je dána 
dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce  (dosažení 
skrze zemědělskou půdu a/nebo VDJ, neověřují se příjmy)
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MINIMÁLNÍ STANDARDNÍ PRODUKCE – PŘÍKLADY SPLNĚNÍ

•10 ha pšenice + 5 ha kukuřice + 5 ha řepkapolní výroba

•5,1 ha sady s ovocemovocnářství

•0,75 ha čerstvá zelenina, melouny, jahody v 
zahradnictví

zelenina a 
zahradnictví

•15 býků + 20 ha trvalé louky a pastvinychov skotu
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VYBRANÉ DALŠÍ PODMÍNKY

podpora omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku

provádění PP musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení 1. splátky 
na účet příjemce dotace

profinancování celé částky dotace  do 24 měsíců od podpisu Dohody

Omezení výše některých výdajů: nákup nemovitosti, stroje, sadby, osiv, hnojiv, krmiv, POR

Žádost o platbu musí být předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody 

po dobu realizace PP je žadatel/příjemce dotace povinen dosahovat minimálně 45 % 
příjmů ze zemědělské prvovýroby (a zároveň činí příjmy z prvovýroby min. 
172 500 Kč)
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ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ

•Menší velikost obce a pobyt/sídlo v místě realizace plánu

•Ekologické zemědělství

•Realizace na „zemědělských brownfieldech“

•Zpracování vlastní zemědělské produkce – sloučení annex+neannex; min. příjmy 
100 tis. Kč za 1 vybraný rok realizace

•Realizace v hospodářsky problémových regionech

•Výdaje nad rámec dotace

•Převzetí půdy/VDJ od jiného zemědělce staršího 55 let

•Realizace v oblastech s přírodními omezeními

•Produkce citlivých komodit – RV: 50 % z celkové výměry; ŽV: 7 VDJ (roční průměr)

Preference

Zavedení sankce P ve výši 50 % dotace u PK se závazkem do budoucna
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http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/redefinice-lfa/pracovni-seznam-k-u-zarazenych-do-anc-od.html


DĚKUJI

ZA POZORNOST

Gestor operace:  Ing. Kristýna Konopásková

kristyna.konopaskova@mze.cz

221 812 773

mailto:kristyna.konopaskova@mze.cz

