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Ministerstvo zemědělství  
Č.j.:  38803/2017-MZE-14112 
 
 

 
PRAVIDLA, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  

(dále jen „Pravidla“) 
 
 

Specifické podmínky 
pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova platné pro 5. kolo příjmu žádostí 
 
 
Opatření 16    Spolupráce 
 
Podopatření 16.3  Ostatní spolupráce mezi malými 

hospodářskými subjekty při organizování 
společných pracovních procesů a sdílení 
zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb 
cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh 

 
 
Operace 16.3.1   Sdílení zařízení a zdrojů 
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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 spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. 
Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem 
společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. 
Podporovány budou společné investice na realizaci projektu. V případě spolupráce v odvětví 
lesnictví jsou podporovány také výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro 
sdružený lesní majetek. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů 
při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již 
probíhají. 

2. Záměry 

a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů 
na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh  

c) Spolupráce v odvětví lesnictví 
 

3. Definice žadatele/příjemce dotace 

Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci 
do společnosti dle § 2716 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
Žadatelem/příjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společníků, který byl 
pověřen správou společných věcí v případě neujednání sdružení majetku. 
 
Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti jsou:  
v případě záměru a) nebo záměru b): 
 

- Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele) a který splňuje definici 
mikropodniku1  
 
nebo 
 

- Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu definovaných zákonem 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů 
a který splňuje definici mikropodniku1. 
  

 
 
 

                                                 
1
 Mikropodnikem se rozumí podnik, který splňuje kritéria stanovená v příloze 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 v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L193, 1. 7. 2014, s. 1). 
Mikropodnik definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat 
a/nebo roční účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. EUR. 
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V záměru a) i b) může být žadatelem jak zemědělský podnikatel, tak i výrobce potravin 
nebo surovin určených pro lidskou spotřebu definovaných zákonem č. 110/1997 Sb. 
(viz kapitola 3. Definice žadatele/příjemce dotace) 
 
v případě záměru c): 

 
- Držitel (vlastník, nájemce, pachtýř, vypůjčitel) lesa, který splňuje definici mikropodniku 

nebo je fyzickou osobou nepodnikající 
 

Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří. (Je vlastníkem lesa 
nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.) 
 
Pro všechny záměry: 
Velikost podniku bude ve všech případech posouzena dle postupů uvedených v Příloze I 
nařízení (EU) č. 702/20142.  
 
Žadatelem/příjemcem dotace/společník ve společnosti nemůže být: 

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

4. Druh a výše dotace 

Druh dotace: přímá nenávratná dotace  
 
V případě záměru a) a b) výše dotace činí 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
V případě záměru c) výše dotace činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
 
Dotace je v případě záměru a) poskytována v rámci oblasti působnosti článku 42 Smlouvy 
o fungování EU.  
 
Dotace je v případě záměru b) poskytována v souladu s podmínkami  
kapitoly 3.10 části II AGRI Pokynů3, s. 92 (viz kapitola 7. Další podmínky těchto Pravidel). 
 
Dotace je v případě záměru c) poskytována v souladu s podmínkami  
kapitoly 2.6 části II AGRI Pokynů, s. 79 (viz kapitola 7. Další podmínky těchto Pravidel). 
 
Pro všechny záměry: 
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 50 000 Kč 
(včetně) a maximálně 7 000 000 Kč (včetně).  
 
Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných výdajů. 
Příspěvek ČR činí 50,5 % veřejných výdajů. 

                                                 
2
 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 (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1). 
3
 Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 

oblastech na období 2014 až 2020, Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1). 
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5. Způsobilé výdaje 

Konkrétní položky (kódy) výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a které se dále 
vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci a závazný přehled maximálních hodnot některých 
výdajů, jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto Pravidel. Dotaci lze poskytnout na investiční 
výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 a 7 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané 
kolo. 
 
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby4 a zpracování5 a uvádění na trh 
zemědělských produktů6: 
 
 

Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu 
spolupráce: 

- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro živočišnou výrobu, 
- společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro rostlinnou výrobu, 
- nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných zemědělských 

nebo potravinářských staveb (včetně nezbytných manipulačních ploch 
a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 

- společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů7, jejich finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Zemědělskou prvovýrobou se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených 

v příloze I Smlouvy o fungování EU (viz příloha č. 10 těchto Pravidel), aniž by byly provedeny jakékoli 
další operace měnící povahu těchto produktů. Jedná se o rostlinnou výrobu a chov hospodářských 
zvířat (skot, prasata, kozy, drůbež, králíci a koně). 
 
5
 Zpracováním zemědělských produktů se rozumí jakékoliv zpracování zemědělského produktu, 

jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem (tj. produkt uvedený v  
příloze I Smlouvy o fungování EU) s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích a 
potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji.  
 
6
 Uváděním zemědělských produktů na trh se rozumí přechovávání nebo vystavování produktu 

za účelem jeho prodeje, nabízení produktu k prodeji, dodávka produktu nebo jakýkoliv další způsob 
umístění produktu na trh s výjimkou prvního prodeje prvovýrobcem dalším prodejcům 
nebo zpracovatelům a jakékoliv činnosti související s přípravou produktu k tomuto prvnímu prodeji; 
prodej od prvovýrobce konečnému spotřebiteli se považuje za uvádění na trh, pokud k němu dochází 
v samostatných prostorách vyhrazených pro tento účel. 
 
7
 Zemědělskými produkty se rozumí produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, 

s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č.1379/2013 ze dne 11. 12. 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu 
a akvakultury.  
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Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby4 a zpracování zemědělských 
produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh8 
 

Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu 
spolupráce: 

- Společné pořízení strojů, technologií a zařízení pro zpracování zemědělských 
a ostatních produktů zemědělského podniku, finální úpravu, balení, značení výrobků 
(včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů),  

- Výstavba, modernizace a rekonstrukce společně využívaných budov 
pro zemědělství a potravinářství (včetně nezbytných manipulačních ploch 
a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu). 

 
Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví 
 

1. Výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek9 
 

2. Přímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského 
plánu spolupráce: 

- společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 
včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků  

 
Konkrétní položky (kódy) výdajů jsou uvedeny v příloze č. 2 (záměr c) Spolupráce v odvětví 
lesnictví) těchto Pravidel. 

 

6. Kritéria přijatelnosti projektu  

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo příjmu žádostí. Kritéria mají 
vylučovací charakter. 
 
Záměr a), b) i c): 
1) Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hlavního města 

Prahy; C. 
2) Podpora je podmíněna předložením podnikatelského  plánu10 spolupráce 

(v  podnikatelském plánu je uveden cíl spolupráce, konkrétní aktivity, identifikováni 
partneři spolupráce a jejich role; plán spolupráce dále stanoví harmonogram a rozpočet 
spolupráce; musí být popsán očekávaný přínos spolupráce); C. 

3) Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako společníci 
do společnosti dle § 2716 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů; C. 

                                                 
8
 Zpracováním zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich 

uvádění na trh se rozumí jakékoliv upravení zemědělských produktů, jehož výsledkem jsou 
zemědělské produkty a/nebo produkty, které nejsou zemědelským produktem a jejich uvádění na trh. 
Nezemědělským produktem, z hlediska této operace, je produkt určený k lidské spotřebě (k požívání), 
který se nenachází v příloze I Smlouvy o fungování EU (např. pečivo, cukrářské výrobky, apod.) 
a s výjimkou krmiv pro ryby a krmiv pro zvířata v zájmových chovech a s výjimkou produktů rybolovu 
a akvakultury uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1379/2013 ze dne 
11. 12. 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury.   
9
  Zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán s pravomocně povolenými výjimkami z lesního 

zákona, jsou-li součástí lesního hospodářského plánu, v digitální formě, předaný do datového skladu 
organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů). 
10

 Podnikatelský plán spolupráce je součástí Žádosti o dotaci. 
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4) Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit vztahujících se k projektu, 
které již probíhají11; C. 

5) Příjemce dotace zveřejní výsledky projektu a zajistí jejich šíření12; D jinak C. 
6) Žadatel13 splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, 

ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a 
výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví zveřejněné 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz);  C.  
Podmínka se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, 
pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických 
osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní 
statky/podniky.  

7) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti14; C.  

8) V případě záměru a) se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování 
zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh. Výrobní proces se 
pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden 
(viz příloha č. 10 těchto Pravidel), projekt se však nesmí týkat výroby a zpracování medu, 
rybolovu a jeho produktů a akvakulury .; C. 

9) V případě záměru b) se projekt týká zpracování nebo uvádění na trh zemědělských 
i nezemědělských produktů, kdy minimálně jeden vstup tvoří zemědělský produkt. Tyto 
činnosti lze kombinovat i s činnostmi uvedenými v záměru a). Projekt se však nesmí týkat 
výroby a zpracování medu, rybolovu a jeho produktů a akvakulury; C. 
 

                                                 
11

 Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením k datu podání Žádosti o dotaci. 
12

 Příjemce dotace při Žádosti o platbu vyplní Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na 
Portálu farmáře umístěného na www.eagri.cz (vzor včetně povinných příloh je uveden v Příručce pro 
publicitu PRV 2014–2020 zveřejněné na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). Další šíření výsledků 
projektu může být zajištěno například článkem v odborném časopise, na internetových stránkách 
žadatele apod. 
13

 Žadatelé – fyzické osoby nepodnikající mohou podat žádost na projekty do 1 000 000 Kč 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
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   
V případě záměru a) i b) bude posouzena na základě vypočtené doby návratnosti investice.  
V případě záměru c) bude efektivnost projektu posouzena prostřednictvím preferenčního  
kritéria č. 1 „Velikost investice v závislosti na velikosti sdruženého obhospodařovaného lesního 
majetku“.  
U způsobilých výdajů na Lesní hospodářský plán bude aspekt efektivnosti  splněn v případě, že LHP 
je schválen orgánem státní správy lesů, případně krajským úřadem. 
Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti u všech záměrů je uvedena v příloze č. 5 těchto 
Pravidel.  
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny zdrojů použitých 
pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno prostřednictvím stanovených limitů 
(viz příloha č. 2 těchto Pravidel) a stanovené výše stavebních výdajů (práce, materiál) dle Katalogu 
ÚRS Praha a.s., RTS a.s. nebo Callida s.r.o., ze kterých je stanovena dotace. 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele. 
Proveditelnost u projektů do 1 000 000 Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 
splněna, pokud žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti není podnikem v obtížích a není na 
něj vystaven inkasní příkaz. 
 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.e-agri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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7. Další podmínky  

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
14 Obecných podmínek těchto Pravidel platných pro dané kolo příjmu žádostí. 
 
Další podmínky platné pro záměr a) nebo b) 
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 7 bodů; C. 
2) Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

dotace; C. 
3) Výsledky projektu musí mít přínos pro venkovské oblasti (území celé ČR kromě hlavního 

města Prahy); C. 
4) Žadatel/společník ve společnosti může v  jednom kole příjmu žádostí podat na daný 

záměr pouze jednu žádost (jedna žádost může zahrnovat pořízení více strojů, 
technologií, zařízení nebo výdajů na spolupráci či jejich kombinaci); C. 

5) Žadatel podá Žádost o dotaci na příslušném RO SZIF, v jehož územní působnosti 
se nachází místo realizace projektu; D jinak C.  

6) Místem realizace je adresa provozovny/en, které/ých se investice týká, jedná se o místo, 
kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie/dopravní prostředky pořizované 
v rámci projektu, které jsou předmětem dotace. (V případě, že je movitý majetek umístěn 
na více místech, žadatel uvede všechna místa); D jinak C. 

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

8)   Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % 
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. V případě pozemku pod stavbou je přípustný 
také nájem.  
Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou 
umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví 
s min. 50 % spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. Příjemce dotace prokazuje 
uspořádání právních vztahů k nemovitostem při kontrole na místě předložením 
příslušných dokumentů. 
-  Vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel/příjemce dotace 

uveden jako vlastník nemovitosti. 
- Spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel/příjemce dotace 

uveden jako vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem spoluvlastníků 
nemovitosti (v případě SJM manžela/manželky) s realizací projektu. 

- Věcné břemeno - smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 
do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel; věcné břemeno musí být zároveň 
zaneseno u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí. 

- Nájem – nájemní smlouvou na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu 
na účel, případně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let od data převedení 
dotace příjemci na účet.  

V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví 
či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací 
projektu; D jinak K. 

9)  Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti musí splňovat definici mikropodniku 
od data podání Žádosti o dotaci, i ke dni podání Žádosti o platbu; C. 

10)  Podpora musí mít motivační účinek15 v souladu s kapitolou 3.4 části I AGRI Pokynů; C.  

                                                 
15

 Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, 
pokud žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti před zahájením prací na projektu předložil 
Žádost o dotaci. Zahájením prací na projektu se rozumí buď zahájení činnosti, nebo stavebních 
prací v rámci investice nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby 
či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou.  
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11) Dotace nebude vyplacena, pokud vůči kterémukoli ze společníků je vystaven inkasní 
příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její 
neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. U této podmínky se žadatel 
(podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle Přílohy I nařízení 
(EU) č. 702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční subjekty16; C. 

12) Žadatel/příjemce dotace/ společník ve společnosti nesmí být podnikem v obtížích 
ve  smyslu bodu 35 odst. 15 AGRI Pokynů17; C. 

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

14)  Spolupracující subjekty podepíší Společenskou smlouvu nejpozději k datu podání 
Žádosti o dotaci; C. 

15)  Změny subjektů společnosti nejsou povoleny; C. 
16) U všech spolupracujících subjektů jsou ve Společenské smlouvě jednoznačně 

stanovené činnosti, které budou provádět v rámci projektu; D jinak C. 
17)  Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty. Všechny 

spolupracující subjekty musí využívat předmět dotace; C. 
18) Podpořené stavby, stroje a technologie nesmí být pronajímány či provozovány jiným 

subjektem, který není součástí společnosti spolupracujících subjektů žádájící o dotaci. 
Ve výjimečných případech a po posouzení může SZIF další pronájem či provozování 
jiným subjektem povolit; C. 

19) Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C. 
20)  Dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy; K. 
21) Dotaci nelze poskytnout na činnosti spadající do oddílu 12 “Výroba tabákových výrobků“, 

oddlílu 56 „Pohostinství a stravování“, třídy 11.01 „Destilace, rektifikace a míchání 
lihovin“ v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE); K.  

22)  Projekt se nesmí týkat výroby a zpracování medu, rybolovu/akvakultury  a jeho produktů, 
nosných konstrukcí ve stávajících výsadbách révy vinné, oplocení vinic a oplocení 
sadů; C. 

23) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru 
se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího 
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasného 
stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí; C.  
V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení 
žadatele, které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Doporučuje se toto čestné 
prohlášení zkonzultovat s příslušným úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu 
nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný 
projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není 
zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí a to ani podlimitně. 

24) Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé18 a spolupracující 
subjekty nesmí být osobami blízkými (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů) nebo osobami, které jsou personálně propojeny – 
uvedené platí i ve vztahu subjektů spolupráce FO a PO (kdy je osobou blízkou člen 
statutárního orgánu); C. 

25)  V případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány technologie, které obsahují: 
a. dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 

600 litrů; K. 

                                                 
16

 Žadatel/společník ve společnosti potvrzují tuto skutečnost čestným prohlášením. 
17

 Žadatel/ společník ve společnosti potvrzují tuto skutečnost čestným prohlášením. 
18

 Podniky se považují za nezávislé podniky ve smyslu přílohy I nařízení nařízení (EU) č. 702/2014. 



11 
 

b. speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu 
červených vín (tzv.vinifikátor); K. 

c. cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně 
a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél 
membrány s odfiltrovanými nečistotami; K. 

26) V případě podpory přesahující svou výší korunový ekvivalent 60 000 EUR (v případě 
žadatele z oblasti zemědělské prvovýroby) nebo 500 000 EUR (žadatel nepůsobící 
v oblasti zemědělské prvovýroby) budou v souladu s podmínkou transparentnosti 
veřejných podpor uvedenou v čl. 3.7 AGRI Pokynů zveřejněny do 6 měsíců 
od poskytnutí podpory poskytovatelem podpory informace o podpoře a o jejím příjemci 
na souhrnné webové stránce věnované veřejným podporám. 

27) Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie; D jinak K. 
Za technologie sloužící výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou 
použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, 
vč. vnitropodnikových. 

28) Dotaci nelze poskytnout na nákup všech druhů traktorů, valníku, přípojných zařízení pro 
přepravu (vlečky) a kombajnu pro sklizeň obilnin; K. Tato podmínka se nevztahuje na 
způsobilé výdaje uvedené v záměru c) Spolupráce v odvětví lesnictví. 

 
 
Další podmínky platné pro záměr c): 
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 5 bodů; C. 
2) Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

dotace; C. 
3) Žadatel/ společník ve společnosti může v  jednom kole příjmu žádostí podat na daný 

záměr pouze jednu Žádost o dotaci; (jedna žádost může zahrnovat pořízení více strojů, 
technologií, zařízení nebo výdajů na spolupráci či jejich kombinaci); C. 

4) Žadatel/společník ve společnosti podá Žádost o dotaci na příslušném RO SZIF, v jehož 
územní působnosti se nachází místo realizace projektu; D jinak C.  

5) Místem realizace projektu se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
na kterých je stroj využíván. V případě způsobilého výdaje “Vypracování lesního 
hospodářského plánu” se místem realizace rozumí pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
pro které je plán zpracováván. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou 
nebo více RO SZIF, je příslušný ten RO SZIF, v jehož působnosti se nachází největší 
část lesního hospodářského celku, pro který je zpracováván LHP; D jinak C. 

6) Žadatel je vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků 
a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní 
hospodářské osnovy) C. Podmínka se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje kód 001 (lesní hospodářský plán); 

7) Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k půdě a zdrojům; C. 
8) Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa; C. 
9) Žadatel/příjemce dotace/společník ve společnosti musí splňovat definici mikropodniku 

od data podání Žádosti o dotaci, i ke dni podání Žádosti o platbu (podmínka se netýká 
žadatele/příjemce dotace/společníka ve společnosti - fyzické osoby nepodnikající; C. 

10) Podpora musí mít motivační účinek19 v souladu s kapitolou 3.4 části I AGRI Pokynů, C.  
11) Dotace nebude vyplacena, pokud vůči kterémukoli ze spolupracujících subjektů 

ve společnosti je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise 
o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. 

                                                 
19

 Podpora se podle tohoto nařízení považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud  žadatel/  
společník ve společnosti před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci. Zahájením 
prací na projektu se rozumí buď zahájení činnosti, nebo stavebních prací v rámci investice 
nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož 
důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou.  
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U této podmínky se žadatel/společník ve společnosti (podnik) chápou jako skupina 
propojených a partnerských podniků dle Přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014, včetně jeho 
vazeb na zahraniční subjekty20; C 

12) Žadatel/příjemce dotace/ společník ve společnosti nesmí být podnikem v obtížích 
ve smyslu bodu (35) odst. 15 AGRI Pokynů21, C. 

13) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu; D jinak A. 
14) Spolupracující subjekty podepíší Společenskou smlouvu nejpozději k datu podání 

Žádosti o dotaci; D jinak C. 
15) Změny subjektů společnosti nejsou povoleny; C 
16) U všech spolupracujících subjektů jsou ve Společenské smlouvě jednoznačně 

stanovené činnosti, které budou provádět v rámci projektu; C. 
17) Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty; C. 
18) Podpořené stroje a technologie nesmí být pronajímány či provozovány jiným subjektem, 

který není členem společnosti spolupracujících subjektů  žádájící o dotaci. 
Ve výjimečných případech a po posouzení může SZIF další pronájem či provozování 
jiným subjektem povolit; C. 

19)  Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C. 
20) Žadateli/přijemci dotace může být poskytnuta dotace pouze v případě, že na stejné 

způsobilé výdaje nezískal dotaci v rámci operace 8.6.1; C. 
21)  V případě způsobilého výdaje „vypracování LHP“ není platnost schváleného lesního 

hospodářského plánu kratší než 10 let, při zpracovávání lesního hospodářského plánu 
byl dodržen soulad výstupů s Informačním standardem lesního hospodářství 
vydávaným Ministerstvem zemědělství, v rozsahu povinných položek dat lesních 
hospodářských plánů a povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství 
pro vykreslení porostní mapy a schválený lesní hospodářský plán byl v digitální formě 
předán do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství; 
D jinak C. 

22) V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na velikosti 
obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat minimálně 2 body (kritérium 
se nevztahuje na vypracování LHP); C. 

23) V případě preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice v závislosti na velikosti 
obhospodařovaného lesního majetku“ se žadatel/příjemce dotace zavazuje, že všechny 
spolupracující subjekty (společníci) ve společnosti budou držet ve svém 
vlastnictví/nájmu/pachtu/výpůjčce pozemky určené k plnění funkce lesa o celkové 
výměře tak, aby nedošlo po dobu vázanosti projektu na účel ke snížení výměry, 
které by vedlo ke snížení bodového zisku za dané preferenční kritérium; C. 
Zároveň se žadatel/příjemce dotace  zavazuje, že při kontrole na místě předloží doklady 
o vlastnictví pozemků a/nebo  nájemní/pachtovní/ smlouvy či smlouvy o výpůjčce 
na příslušné pozemky na dobu nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné platby) 
na účet příjemce dotace nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data převedení 
dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace; D jinak C. 

24) Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé22 a spolupracující 
subjekty nesmí být osobami blízkými (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů) nebo osobami, které jsou personálně propojeny - 
uvedené platí i ve vztahu subjektů spolupráce FO a PO (kdy je osobou blízkou člen 
statutárního orgánu); C. 

25) Žadateli/příjemci dotace může být poskytnuta dotace na traktor pro práci v lese pouze 
jednou za celé programové období 2014 – 2020; C.  

26) V případě způsobilého výdaje „plošinový jednoosý/víceosý vlek za traktor“ je velikost 
sdruženého lesního majetku větší než 50 ha; C. 

                                                 
20

 Žadatel/společník ve společnosti potvrzují tuto skutečnost čestným prohlášením. 
21

 Žadatel/ společník ve společnosti potvrzují tuto skutečnost čestným prohlášením. 
22

 Podniky se považují za nezávislé podniky ve smyslu přílohy I nařízení nařízení (EU) č. 702/2014. 
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8. Seznam předkládaných příloh  

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

a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

 
Pro všechny záměry: 
Veškeré přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci jsou součástí tohoto formuláře. 
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.  
 
1) V případě záměru c) Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků, 

dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 9 těchto Pravidel. 
 
 

b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci; C  
 
Pro všechny záměry: 
1) Prohlášení o zařazení všech společníků ve společnosti do kategorie mikropodniků 

dle vzoru v příloze č. 4 těchto Pravidel - elektronický formulář ke stažení 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz  V případě fyzických osob 
nepodnikajících (záměr c)) se tato příloha nedokládá.  

2) Společenská smlouva podepsaná v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné 
jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty - prostá kopie. Společenská 
smlouva musí obsahovat minimálně následující údaje: 

- Název projektu, 

- Identifikace žadatele (IČO, bylo-li přiděleno, RČ u fyzických osob 
nepodnikajících, adresa, kontakty, zastoupení) – ve společenské smlouvě bude 
jednoznačně stanoveno, zda je žadatel vlastník majetku nebo jeden 
ze společníků, který byl pověřen správou společných věcí v případě neujednání 
sdružení majetku (viz kapitola 3. Definice žadatele/příjemce dotace) 

- Identifikace spolupracujících subjektů sdružených do společnosti (IČO, adresa, 
kontakty, zastoupení), 

- Stručný a jasný popis projektu spolupráce, 

- Přibližný časový plán, 

- Rozpočet, 

- Jmenování správce společných věcí, 

- Soupis vkladů, 

- U všech společníků jednoznačné stanovení činností, které budou pro společnost 
vykonávat, 

- Způsob řešení sporů, rozhodné právo a příslušný soud (pro případ sporu 
mezi stranami, který nelze urovnat smírem), 

- Prohlášení spolupracujících subjektů v uskupení, že jsou vzájemně nezávislé, 

- Postup umožňující pozměnění smlouvy. 

3) Formuláře23 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání 
vyžadováno.   

4) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání 
Žádosti o dotaci platné a ke dni předložení přílohy pravomocné (v případě veřejnoprávní 
smlouvy ke dni podání Žádosti o dotaci platné a ke dni předložení přílohy účinné) 
odpovídající povolení stavebního úřadu (dle Obecných podmínek Pravidel platných pro 

                                                 
23

 Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů 
v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
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dané kolo, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt realizovat 
– prostá kopie. 

5) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním 
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – 
prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).24 

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

7) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, 
ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název příslušného katastrálního 
území a měřítko mapy (netýká se mobilních strojů a celého záměru c) ) – prostá kopie.  

8) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr 
nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu 
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí – prostá kopie. 

9) V případě záměru c) údaj o velikosti sdruženého lesního majetku v držení společníků 
dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 9 těchto Pravidel. 

10) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace 
k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a 
dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v případě, že smlouva musí být dle zákona o 
registru smluv povinně uveřejněna25. Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu 
řízení je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  
V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická dokumentace 
k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet. Podrobné informace jsou uvedeny 
v kapitole 9 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 

c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci  

 
Záměr a) 
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 2 „Podíl příjmů 

ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech alespoň jednoho ze spolupracujících 
subjektů” - doloží žadatel Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
dle přílohy č. 11 těchto Pravidel, který je součástí Žádosti o dotaci. 

2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 6 „Vklad 
vlastního majetku do společného podnikání” - doloží žadatel v soupisu vkladů 
podepsaný spolupracujícími subjekty. 
 

                                                 
24

 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. 
25

 Při uveřejnění smlouvy se doporučuje postupovat v souladu s Metodickým návodem k aplikaci 
zákona o registru smluv a Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní 
část), které vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému registru 
smluv.  Tyto metodické návody jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d 

http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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Záměr b) 
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 2 „ Alespoň jeden 

ze spolupracujících subjektů uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti 
potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního prostředí “, doloží 
certifikát platný ke dni podání Žádosti o dotaci vydaný certifikačním orgánem, který je 
akreditován pro příslušný systém – prostá kopie. 

2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 6 „Vklad 
vlastního majetku do společného podnikání” - doloží žadatel v soupisu vkladů podepsaný 
spolupracujícími subjekty. 

 
Záměr c) 
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 10 „Vklad 

vlastního majetku do společného podnikání” - doloží žadatel v soupisu vkladů podepsaný 
spolupracujícími subjekty. 

d) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 

 
Pro všechny záměry: 
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. 

e) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu 

 
Pro všechny záměry: 
1) Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu - prostá kopie (je-li 

oprávněním výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo evidence 
zemědělského podnikatele, oprávnění se nepředkládá). Tato podmínka se nevztahuje na 
projekty předkládané v rámci záměru c) Spolupráce v odvětví lesnictví; D jinak C. 

2) 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/příjemce dotace doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo 
účtu zůstává stejné, doklad se nepředkládá. 

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

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

5) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury včetně výrobních 
čísel strojů, technologií či zařízení, paragony)  - prostá kopie; D jinak K. 

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

7) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů – 
prostá kopie; D jinak C. 

8) 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 K. 

9) Prohlášení o zařazení všech společníků ve společnosti do kategorie mikropodniků 
dle vzoru v příloze č. 4 těchto Pravidel (softwarový nástroj pro vyplňování je zveřejněn 
na internetových stránkách www.szif.cz) – prostá kopie; D jinak C. V případě fyzických 
osob nepodnikajících (záměr c)) se tato příloha nedokládá.  

10) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení 
o shodě (při kontrole na místě musí příjemce dotace předložit technickou dokumentaci 
k výrobku k nahlédnutí), technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, 

http://www.szif.cz/


16 
 

že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních 
komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál – prostá kopie; D jinak K. 

11) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační 
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou 
v užívání stavby, 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. 

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

13)  V případě, že v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní 
dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním 
úřadem předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a příslušnými prováděcími předpisy26 – prostá kopie; D jinak C.. 

14) Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020, včetně elektronických příloh dle závazného vzoru, uvedeného 
v Příručce pro publicitu PRV 2014 – 2020 (zveřejněné na www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz), elektronicky v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na Portálu 
farmáře (umístěného na www.eagri.cz); D jinak C. 

15) Vyplněné a podepsané licenční ujednání a Souhlas se zpracováním a zveřejněním 
osobních údajů uvedených v přílohách Příručky pro publicitu PRV 2014 –2020 – v listinné 
podobě, originál; D jinak C. 

16) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu 

výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen 

(fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou 
identifikovatelnost) – prostá kopie; neplatí pro zůsobilý výdaj „vypracování LHP“; D jinak 
K. 

17) V případě způsobilého výdaje „vypracování LHP“ (záměr c)) vyplněný a potvrzený 
formulář v příloze č. 12 těchto Pravidel; D jinak C. 

f) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu  

1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva je 
odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel; 
D jinak A. 

                                                 
26

 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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9. Seznam příloh Pravidel 

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

výdajů  
3) Definice mikropodniků, malých a středních podniků 
4) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků  
5) Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti 
6) Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace, v případě využití části 

objektu, který je předmětem projektu,  pro jiné účely než jsou cíle a účel operace 

7) Průměr podílu nezaměstnaných osob 15 – 64 k obyvatelstvu stejného věku za 

rok 2015 v jednotlivých okresech  
8) Seznam hospodářsky problémových regionů definovaných v příloze usnesení vlády ČR 

č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
9) Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků  
10) Příloha I. Smlouvy o fungování EU průběžně aktualizovaná dle celního sazebníku 
11) Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
12) Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu 
 
 
 
 

10. Platnost a účinnost 

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

 
 
 
V Praze dne   2. 8. 2017                                  Ing. Marian Jurečka  v. r. 
                                 ministr zemědělství 
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Příloha č. 1 
 
Preferenční kritéria 

 
 
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, 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 
Pravidel; C. 
 
Preferenční kritéria mají hodnotící charakter. (S výjimkou preferenčního  
kritéria č. 1 v záměru c) Spolupráce v odvětví lesnictví, které má vylučovací charakter). 
 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 2.2).  
 
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace, tzn., Žádosti o dotaci s nižší 
požadovanou dotací mají přednost. 
 
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů  

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1.  
Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká alespoň 3 roky 
v zemědělství nebo potravinářství  

3  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které jsou uvedeny v Žádosti o dotaci. 
Rozhoduje předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby 
uvedené v Evidenci zemědělského podnikatele nebo datum registrace 
v obchodním nebo živnostenském rejstříku v oboru potravinářství. 

 

2.  
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech 
alespoň jednoho ze spolupracujících subjektů činí: 

 

2.1. 60 % a více  4  

2.2. 50–59 %  3  

2.3. 40–49 %  2  

 

Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání příjmů 
ze zemědělské prvovýroby (příloha č. 11 těchto Pravidel). Splnění kritéria se 
prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Příjmy ze zemědělské 
prvovýroby musí dosahovat alespoň částky 118 800,- Kč. Hodnoty se vypočítají 
za uzavřené účetní (zdaňovací) období k datu podání Žádosti o dotaci. Kontrola 
se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. 

 

3.  Počet spolupracujících subjektů  

3.1. Na projektu spolupracují minimálně 3 subjekty 1  

3.2. Na projektu spolupracují minimálně 4 subjekty 2  

3.3. Na projektu spolupracuje minimálně 5 subjektů 3  

 
Hodnocení se provádí k datu registrace Žádosti o dotaci. Minimální počet 
spolupracujících subjektů v dané kategorii preferenčního kritéria, musí být 
dodržen po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. 

 

4.  

Projekt 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. 

3  
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace projektu bude 
nacházet v některém z regionů uvedeném v Seznamu hospodářsky 
problémových regionů v příloze č. 8 těchto Pravidel. Kritérium bude kontrolováno 
k datu podání Žádosti o dotaci, případně k datu podání Hlášení o změnách 
ke změně místa realizace projektu. 

 

5.  
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů je mladý zemědělec do 
40 let. 

2  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního 
rejstříku, či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Body budou uděleny 
pokud:  
- v případě fyzické osoby:  

 osoba, která ke dni podání Žádosti o dotaci nedosáhla věku 41 let,  
- v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která:  

 ke dni podání Žádosti o dotaci nedosáhla věku 41 let,  

 v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a má obchodní podíl 
100 % z majetku právnické osoby, a to po celou dobu lhůty vázanosti 
projektu na účel  

je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně, po celou dobu 
lhůty vázanosti projektu na účel  

 

6.  Vklad vlastního majetku do společného podnikání  

6.1. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti vlastní 
majetek minimálně ve výši 100 000 Kč. 

5  

6.2. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti vlastní 
majetek minimálně ve výši 300 000 Kč. 

8  

 

Hodnocení se provádí k datu registrace Žádosti o dotaci na základě údajů 
uvedených v soupisu vkladů podepsaných spolupracujícími subjekty. Toto 
preferenční kritérium je třeba plnit po celou dobu lhůty vázanosti projektu na 
účel. 

 

7. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém 
zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a nehospodaří souběžně 
v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě, s níže 
uvedenými výjimkami.  Kritérium musí být naplňováno od data 
podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na 
účel. 

2  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí na základě údajů v Registru ekologických podnikatelů a 
LPIS, podle kterého bude mít žadatel/příjemce dotace všechny zemědělské 
pozemky, kromě pozemků s rychlerostoucími dřevinami, rybníků, zalesněné 
půdy, mimoprodukčních ploch a jiných kultur, evidovány ve stanoveném období 
v  režimu ekologického zemědělství (EZ) nebo přechodného období (PO). 
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Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 
produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1.  
Žadatel podniká k datu podání Žádosti o dotaci alespoň 3 roky 
v zemědělství nebo potravinářství 

3  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Rozhoduje předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby 
uvedené v  Evidenci zemědělského podnikatele nebo datum registrace 
v obchodním nebo živnostenském rejstříku v oboru potravinářství. 

 

2.  
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů uplatňuje certifikovaný 
systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem 
certifikátu Management životního prostředí.  

2  

 

Hodnocení se provádí na základě předloženého certifikátu platného ke dni 
podání ŽOD (souvisí a předmětem dotace) vydaný certifikačním orgánem 
(např. BRC, IFS), který je akreditován pro certifikaci příslušného systému. 
V případě ISO je uznatelný pouze certifikát ISO 22000 a FSSC 22000 (systém 
bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv) a ISO 14000 (skupina mezinárodních 
standardů zaměřená na management životního prostředí v organizacích). 

 

3.  Počet spolupracujících subjektů  

3.1. Na projektu spolupracují minimálně 3 subjekty 1  

3.2. Na projektu spolupracují minimálně 4 subjekty 2  

3.3. Na projektu spolupracuje minimálně 5 subjektů 3  

 
Hodnocení se provádí k datu registrace Žádosti o dotaci. Minimální počet 
spolupracujících subjektů v dané katergirii preferenčního kritéria, musí být 
dodržen po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. 

 

4.  

Projekt 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. 
3  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Body budou uděleny pouze v případě, kdy se všechna místa realizace projektu 
budou nacházet v některém z regionů uvedeném v Seznamu hospodářsky 
problémových regionů v příloze č. 8 těchto Pravidel. Kritérium bude kontrolováno 
k datu podání Žádosti o dotaci, případně k datu podání Hlášení o změnách ke 
změně místa realizace projektu. 

 

5.  
Nejméně jeden ze spolupracujících subjektů je mladý zemědělec do 
40 let 

2  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního 
rejstříku, či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Body budou uděleny 
pokud:  
- v případě fyzické osoby:  

 osoba, která ke dni podání Žádosti o dotaci nedosáhla věku 41 let ,  
- v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která: 

 ke dni podání Žádosti o dotaci nedosáhla věku 41 let, 

 v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a má obchodní podíl 
100 % z majetku právnické osoby, a to po celou dobu vázanosti projektu 
na účel 
je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně, po celou dobu 
vázanosti projektu na účel 

 

6.  Vklad vlastního majetku do společného podnikání  

6.1. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti vlastní 
majetek minimálně ve výši 100 000 Kč. 

5  

6.2. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti vlastní 
majetek minimálně ve výši 300 000 Kč. 

8  
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Hodnocení se provádí k datu registrace Žádosti o dotaci na základě údajů 
uvedených v soupisu vkladů podepsaných spolupracujícími subjekty. Toto 
preferenční kritérium je třeba plnit po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. 

 

7. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající o v ekologickém 
zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a nehospodaří souběžně 
v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě, s níže 
uvedenými výjimkami. Kritérium musí být naplňováno od data 
podání Žádosti o dotaci minimálně po dobu vázanosti projektu na 
účel. 

2  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí na základě údajů v Registru ekologických podnikatelů a 
LPIS, podle kterého bude mít žadatel/příjemce dotace všechny zemědělské 
pozemky, kromě pozemků s rychlerostoucími dřevinami, rybníků, zalesněné 
půdy, mimoprodukčních ploch a jiných kultur, evidovány ve stanoveném období 
v  režimu ekologického zemědělství (EZ) nebo přechodného období (PO). 

 

 

 
Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví 
 
Pro preferenční kritérium 1. Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného 
lesního majetku platí: 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného 
lesního majetku, které způsobí posun o jednu bodovou kategorii směrem dolů; B. 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného 
lesního majetku, které způsobí posun o více než jednu bodovou kategorii směrem dolů; C. 
Případné dodatečné snížení velikosti investice či zvýšení velikosti obhospodařovaného 
lesního majetku sankci nepodléhá. 
Toto preferenční kritérium je třeba plnit po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. 
 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1.  

Velikost investice v závislosti na velikosti sdruženého obhospodařovaného 
majetku 

Při výpočtu se použije součet výměr pozemků určených k plnění funkcí lesa, na 
kterých spolupracující subjekty hospodaří 

Velikost 
investice 
(celkové 
výdaje 

projektu) 
v Kč 

Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha (vlastnictví či 
nájem/pacht/výpůjčka) 

 
do 10 
(vč.) 

nad 10 
do 25 ha 

(vč.) 

nad 25 
do 50 ha 

(vč.) 

nad 50 
do 100 
ha (vč.) 

nad 100 
do 250 
ha (vč.) 

nad 250 
do 500 
ha (vč.) 

nad 500 ha 
(vč.)  

do 500 tis. 
(vč.) 

5 b. 5 b. 5 b. 5 b.  5 b. 5 b. 5 b. 

nad 500 tis. 
do  

1,0 mil. (vč.) 
2 b. 3 b. 4 b. 4 b. 5 b. 6 b. 7 b. 

nad 1,0 mil. 
do  

1,5 mil. (vč.) 
0 b. 2 b. 3 b. 4 b. 5 b. 6 b. 7 b. 

nad 1,5 mil. 
do  

2,5 mil. (vč.) 
0 b. 0 b. 3 b. 4 b. 5 b. 6 b. 7 b. 
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nad 2,5 mil. 
do  

5 mil. (vč.) 
0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 4 b. 5 b. 6 b. 

nad 5 mil.  
 do  

7 mil. (vč.) 
0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 4 b. 5 b. 6 b.  

 

Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(uvedených v Žádosti o dotaci) a celkových výdajů projektu. Pokud společníci hospodaří 
dle platných LHO/LHP a současně vlastní/mají v nájmu, pachtu či výpůjčce i pozemky, které 
jsou zalesněny dle „Projektu zalesnění zemědělské půdy“, lze tyto pozemky zahrnout 
do velikosti obhospodařovaného lesního majetku v ha v rámci preferenčního kritéria. Pokud 
budou tyto pozemky společníky zahrnuty, jsou společníci povinnni doložit při kontrole na místě 
Projekt zalesnění zemědělské půdy a výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců, kterým 
prokáže, že předmětné pozemky jsou vedené jako pozemky určené k plnění funkce lesů 
(PUPFL). Výpůjčka je možná pouze v případě vypůjčení lesních majetků obcí jejich 
příspěvkovým organizacím. 
V rámci daného preferenčního kritéria musí společníci získat min. 2 body. Toto kritérium se 
nevztahuje na způsobilý výdaj „lesní hospodářský plán“. 

2.  Počet spolupracujících subjektů  

2.1. Na projektu spolupracují minimálně 3 subjekty 1  

2.2. Na projektu spolupracují minimálně 4 subjekty 2  

2.3. Na projektu spolupracuje minimálně 5 subjektů 3  

 
Hodnocení se provádí k datu registrace Žádosti o dotaci. Minimální počet 
spolupracujících subjektů musí být dodržen po celou dobu lhůty vázanosti projektu 
na účel. 

 

3.  

Projekt 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. 
3  

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude 
nacházet v některém z regionů uvedeném v Seznamu hospodářsky problémových 
regionů v příloze č. 8 těchto Pravidel. Kritérium bude kontrolováno k datu podání 
Žádosti o dotaci, případně k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa 
realizace projektu 

 

4.  
Předmětem projektu je vyhotovení lesního hospodářského plánu pro 
sdružený lesní majetek  

8  

 

Body budou uděleny na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci 
(předmět dotace). Kontroluje se při podání žádosti o proplacení dotace na základě 
doložení schválení LHP orgánem SSL a potvrzení předání LHP do datového 
skladu ÚHÚL. 

 

5. Vklad vlastního majetku do společného podnikání  

5.1. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti vlastní 
majetek minimálně ve výši 100 000 Kč. 

4  

5.2. 
Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti vlastní 
majetek minimálně ve výši 300 000 Kč. 

7  

 
Hodnocení se provádí k datu registrace Žádosti o dotaci na základě údajů 
uvedených v soupisu vkladů podepsaných spolupracujícími subjekty. Toto 
preferenční kritérium je třeba plnit po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. 

 

6.  Velikost sdruženého lesního majetku (ha)  

6.1. 10–50 1  

6.2. 51–100 2  

6.3. 101–250  3  

6.4. Nad 250 5  

 
Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění 
funkce lesa uvedených v Žádosti o dotaci. 
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7.  Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován  

7.1. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 100,1–
125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

1  

7.2. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 125,1–
150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

2  

7.3. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více než 
150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

3  

 

Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky Průměru podílu 
nezaměstnaných osob 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku za rok 2016 v 
jednotlivých okresech dle přílohy č. 7 těchto Pravidel.  V případě místa realizace, 
které zasahuje do více okresů, bude konečná míra nezaměstnanosti vypočtena 
jako aritmetický nevážený průměr dotčených okresů. Kritérium bude kontrolováno k 
datu podání Žádosti o dotaci, případně k datu podání Hlášení o změnách ke 
změně místa realizace projektu. 
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Příloha č. 2 
 
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty 
některých výdajů 

 
Konkrétní výdaje, na které může být poskytnuta dotace a které jsou obsahem jednotlivých 
kódů, jsou uvedeny v kapitole 5. Způsobilé výdaje.  
 
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace 
 
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 
 

Kód Popis výdaje 

Doba životnosti 
stanovená pro 

účely hodnocení 
aspektu 

efektivnosti 

001 
Společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro 
živočišnou výrobu 

12 

002 
Společné pořízení zemědělských strojů a technologie pro 
rostlinnou výrobu 

12 

003 

Nová výstavba, modernizace a rekonstukce společně 
využívaných zemědělských nebo potravinářských staveb 
(včetně nezbytných manipulačních ploch a bouracích prací 
nezbytně nutných pro realizaci projektu) 

30 

004 

Společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, jejich finální úpravu, 
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících 
s dohledatelností produktů)  

30 

 
 
 
 
Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 
produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh 
 

Kód Popis výdaje 

Doba životnosti 
stanovená pro 

účely hodnocení 
aspektu 

efektivnosti 

001 

Společné pořízení strojů, technologie a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů i ostatních produktů 
zemědělského podniku, finální úpravu, balení, značení 
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů)  

12 

002 

Výstavba, modernizace a rekonstrukce společně 
využívaných budov pro zemědělství a potravinářství (včetně 
nezbytných manipulačních ploch a bouracích prací 
nezbytně nutných pro realizaci projektu) 

30 
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Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví 
 

Kód Popis výdaje 

001 Vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek 

002 

Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 
porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních 
zbytků: 
 
- Traktor 50 – 150 kW (včetně) pro práci v leseI (= zemědělský traktor 

s lesnickou nástavbouII nebo lesnický traktor), s čelním rampovačem a 
lanovým navijákem pro soustřeďování dříví 

- Traktor do 50 kW (včetně) pro práci v leseI (= zemědělský traktor 
s lesnickou nástavbouII nebo lesnický traktor), s lanovým navijákem pro 
soustřeďování dříví 

- Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem pro nakládání 
dříví 

- Samochodný naviják („železný kůň“, „motorový kůň“) 
- Lanový naviják pro soustřeďování dříví (pouze jako součást traktoru pro 

práci v lese) 

- Rampovací radlice / nakládací lžíce traktoru 

- Štěpkovač klestuIII 

- Štípací a krátící stroje na palivové dřevoIII 

- Zatloukač / zatlačovač / zapichovač kůlů a sloupkůIII 
- Drobná technika – řetězová pila, křovinořez, zádový postřikovač, 

jamkovač 
- Plošinový jednoosý vlek za traktor 
- Plošinový víceosý vlek za traktor  

 
I Pouze stroje šetrné k půdě a zdrojům = traktory s největší technicky přípustnou hmotností 
na jakoukoliv nápravu nižší než 6,0 t (včetně, podle údajů v technickém průkazu vozidla); při 
největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu vyšší než 6,0 t musí být kola na této 
nápravě opatřena pneumatikami širšími než 450 mm. 
 
II Lesnickou nástavbou se rozumí venkovní rám kolem kabiny a drátěná síť pro ochranu 
zadního skla a bočních skel (nevyžaduje se na dveřích kabiny). 
 
III Pouze nesené adaptéry k traktoru = stroje a zařízení, které jsou nedílnou součástí traktoru 
nebo jsou během přepravy traktorem neseny (tedy bez kol nebo podobného spojení 
s povrchem země) a jejichž pracovní části jsou poháněny motorem traktoru (pokud pohon 
pro svou funkci vyžadují). 
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Maximální hodnoty některých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
 
 
Záměr a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 
 

Kód Popis výdaje Maximální hodnota některých výdajů 

001 

Společné pořízení 
zemědělských strojů a 
technologie pro živočišnou 
výrobu 

 zem. stroje přívěsné - max. 1 200 000 Kč/ks 

 zem. stroje nesené -  max. 500 000 Kč/ks 
 

002 

Společné pořízení 
zemědělských strojů a 
technologie pro rostlinnou 
výrobu 

 zem. stroje přívěsné - max. 1 200 000 Kč/ks 

 zem. stroje nesené -  max. 500 000 Kč/ks 

 samojízdné zemědělské stroje na sklizeň 
zeleniny - max. 4 000 000 Kč/ks 

 nosné konstrukce sadů - max. 330 000 
Kč/ha (limit se nevztahuje na protikroupové 
systémy) 

 nosné konstrukce chmelnic - max. 1 000 000 
Kč/ha 

003  

Nová výstavba, modernizace a 
rekonstukce společně 
využívaných zemědělských 
nebo potravinářských staveb 
(včetně nezbytných 
manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytně 
nutných pro realizaci projektu) 

 sklady pro potřeby RV - max. 8 000 Kč/m3 

(limit se nevztahuje na technologie čištění 
technologických vod) 

 sklady pro potřeby ŽV - max. 4 000 Kč/m3 
 

004 

Společné pořízení strojů, 
technologie a zařízení pro 
zpracování zemědělských 
produktů, jejich finální úpravu, 
balení, značení výrobků 
(včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností 
produktů) 

 dopravní prostředek, jehož největší 
přípustná hmotnost (vč. chladící/mrazící 
jednotky) 
- nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč 
-   je v rozmezí 3,5 t – 12 t – 1 500 000 Kč 
- převyšuje 12 t – 2 000 000 Kč 

 chladící jednotka – 500 000 Kč 

 mrazící jednotka  - 700 000 Kč 
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Záměr b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských 
produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh 
 
 

Kód Popis výdaje Maximální hodnota některých výdajů 

001 

Společné pořízení strojů, 
technologie a zařízení pro 
zpracování zemědělských 
produktů i ostatních produktů 
zemědělského podniku, 
finální úpravu, balení, 
značení výrobků (včetně 
technologií souvisejících 
s dohledatelností produktů) 

 dopravní prostředek, jehož největší 
přípustná hmotnost (vč. chladící/mrazící 
jednotky) 
- nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč 
- je v rozmezí 3,5 t – 12 t – 1 500 000 Kč 
- převyšuje 12 t – 2 000 000 Kč 

 chladící jednotka - 500 000 Kč 

 mrazící jednotka  - 700 000 Kč 

002 

Výstavba, modernizace a 
rekonstrukce společně 
využívaných budov pro 
zemědělství a potravinářství 
(včetně nezbytných 
manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytně 
nutných pro realizaci 
projektu) 

 sklady pro potřeby RV - max. 8 000 Kč/m3  

 sklady pro potřeby ŽV –  
max. 4 000 Kč/m3 
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Záměr c) Spolupráce v odvětví lesnictví 
 

Kód 
Popis výdaje a technická specifikace  Maximální hodnota některých 

výdajů 

001 
Vypracování lesního hospodářského plánu 
pro sdružený lesní majetek 

Max. 500 Kč/ha sdruženého 
lesního majetku 

002 

Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 
porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních 
zbytků 

Traktor 50 – 150 kW (včetně) pro práci v 
lese, s čelním rampovačem a lanovým 
navijákem pro soustřeďování dříví  

4 000 000 Kč 

Traktor do 50 kW (včetně) pro práci v lese, s 
lanovým navijákem pro soustřeďování dříví  

1 500 000 Kč 

Klanicový vyvážecí vlek za traktor s 
s hydraulickým jeřábem pro nakládání dříví 

3 000 000 Kč 

Samochodný naviják  600 000 Kč 

Lanový naviják pro soustřeďování dříví 500 000 Kč 

Rampovací radlice, nakládací lžíce 450 000 Kč 

Štěpkovač klestu 800 000 Kč 

Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo 700 000 Kč 

Zatloukače / zatlačovače / zapichovače kůlů 
a sloupků 

320 000 Kč 

Drobná technika – řetězová pila, křovinořez, 
zádový postřikovač, motorový jamkovač 

35 000 Kč 

Plošinový jednoosý vlek za traktor 300 000 Kč 

 Plošinový víceosý vlek za traktor 500 000 Kč 
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Příloha č. 3 
 
Definice mikropodniků, malých a středních podniků 
 

Příloha 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 

 
 

Článek 1 
Podnik 

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou 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 obchodní společnosti nebo sdružení, 
která běžně vykonávají hospodářskou činnost. 

 
Článek 2 

Počet zaměstnanců a finanční stropy vymezující kategorie podniků 

1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, 
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů 
EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají 
méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 
10 milionů EUR. 

3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají 
méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 
2 miliony EUR. 

 
Článek 3 

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

1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské 
podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3. 

2. „Partnerskými podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené 
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský 
podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu 
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného 
podniku (dceřiný podnik). 

Podnik však může být zařazen mezi nezávislé podniky, tedy jako podnik, který nemá žádné 
partnerské podniky, i když je tento 25 % práh dosažen nebo překročen níže uvedenými 
investory, pokud tito investoři nejsou s dotyčným podnikem jednotlivě ani společně propojeni 
ve smyslu odstavce 3: 

a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny 
jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu 
(business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, 
za předpokladu, že celkové investice těchto business angels do stejného podniku 
nepřekročí 1 250 000 EUR; 
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b) univerzity nebo nezisková výzkumná střediska; 

c) institucionální investoři včetně fondů pro regionální rozvoj; 

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

3. „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících 
vztahů: 

a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv akcionáře nebo společníka v jiném 
podniku; 

b) podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu jiného podniku; 

c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy 
uzavřené s daným podnikem nebo na základě ustanovení v zakladatelské 
listině, společenské smlouvě, nebo ve stanovách tohoto podniku; 

d) podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, 
v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného 
podniku, většinu hlasovacích práv akcionáře nebo společníka v daném 
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 akcionářů nebo společníků. 

Podniky, jež mezi sebou mají některých ze vztahů popsaných v prvním pododstavci 
prostřednictvím jednoho či více dalších podniků nebo prostřednictvím některého z investorů 
uvedených v odstavci 2, jsou rovněž považovány za propojené. 

Podniky, které mají jeden či více takových vztahů prostřednictvím fyzické osoby 
nebo prostřednictvím skupiny fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány 
za propojené podniky, pokud svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném 
relevantním trhu nebo na sousedních trzích. 

Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který bezprostředně navazuje 
na relevantní trh nebo mu předchází. 

4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik 
považován za malý nebo střední podnik, jestliže je 25 % nebo více procent základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, 
jedním či více veřejnými subjekty. 

5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského 
podniku nebo propojeného podniku s uvedením údajů týkajících se prahů vymezených 
v článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že základní kapitál je rozdělen 
způsobem, který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto případě může 
podnik v dobré víře prohlásit, že může oprávněně předpokládat, že není vlastněn z 25 % 
či z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou 
propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šetření 
prováděná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Unie. 
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Článek 4 
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období 

 

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

2. V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané 
roční období překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků 
nebo finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání 
postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou 
překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období. 

3. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, 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 (RPJ), 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 se započítává 
jako zlomky RPJ. Počet zaměstnanců tvoří: 

4. zaměstnanci; 

5. osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 
za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem; 

6. vlastníci-vedoucí pracovníci; 

7. 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. Délka 
mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. 

 
Článek 6 

Sestavování údajů o podniku 

1. V případě nezávislého podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny výlučně 
na základě účtů daného podniku. 

2. Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené 
podniky, jsou sestaveny na základě účetní závěrky a dalších údajů podniku nebo 
na základě konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované 
účetní závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace. 

S údaji uvedenými v prvním pododstavci jsou agregovány údaje o všech partnerských 
podnicích daného podniku, které na něj přímo navazují jak na nižší, tak na vyšší úrovni. 
Agregace odpovídá procentuálnímu podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech 
(podle toho, která z hodnot je vyšší). V případě vzájemného vlastnictví se použije vyšší 
procentuální podíl. 
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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. 

3. Pro účely použití odstavce 2 se údaje o partnerských podnicích daného podniku zjišťují 
z účetní závěrky a z ostatních jejich údajů, případně v konsolidované formě, je-li 
k dispozici. S těmito údaji je agregováno 100 % údajů o podnicích, které jsou s těmito 
partnerskými podniky propojeny, ledaže jejich účetní údaje již byly zahrnuty 
do konsolidované účetní závěrky. 

Pro účely použití odstavce 2 se údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny, 
zjišťují z jejich účetní závěrky a z ostatních jejich údajů, případně v konsolidované formě, je-li 
k dispozici. S těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných 
partnerských podnicích propojených podniků, které na ně bezprostředně navazují jak 
na nižší, tak na vyšší úrovni, ledaže jejich účetní údaje již byly zahrnuty do konsolidované 
účetní závěrky v podílu odpovídajícím alespoň procentuálnímu podílu určenému v odst. 2 
druhém pododstavci. 

4. Není-li počet zaměstnanců daného podniku uveden v konsolidované účetní závěrce, 
provede se jeho výpočet poměrnou agregací údajů za jeho partnerské podniky 
a přičtením údajů za podniky, se kterými je daný podnik propojen. 
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Příloha č. 4 
 
 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků 
 

VZOR PROHLÁŠENÍ 
 
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost 

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

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

IČO..............................................................................................................................................
......................... 

Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních 
ředitelů27......................................................................................................................................
................................ 
 
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. 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. 

 

 

                                                 
27

 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,                 Ne 
která by mohla vést ke změně kategorie podniku podávajícího žádost           Ano (v tomto 

případě vyplňte a přiložte 
prohlášení týkající se 
předchozího účetního 
období28 

 (mikropodnik). 
 
 
 
Datum vyplnění přílohy: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 Definice, čl. 4 odst. 2 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. 
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VYSVĚTLIVKA 

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

 

I. DRUHY PODNIKŮ 

Definice malého a středního podniku29 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými 
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva 
uplatňovat rozhodující vliv30. 

 
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 %31 nebo více v žádném jiném podniku, 

- a není z 25 %31 nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem nebo 
společně několika propojenými podniky nebo veřejnými subjekty kromě určitých 
výjimek32, 

- a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky 
jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, a není tudíž 
propojeným podnikem33. 

                                                 
29

   Dále v textu  odkazuje  výraz „definice“  na  Přílohu  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. 

30
    Definice, čl. 3. 

31
    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). 

32
   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. 

33
  -  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 propojeného33. 

                                                                                                                                                         
–  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 závěrkách34, 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 33 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 JEDNOTEK35 

 

Počet zaměstnanců podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ). 
 
Kdo se započítává do počtu zaměstnanců? 
a) Zaměstnanci podniku podávajícího žádost, 
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 

za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem, 
c) vlastníci-vedoucí pracovníci, 
d) 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.

                                                 
34

 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). 
35

 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 podnik36 (viz vysvětlivka) 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 37 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční 
obrat* 

Bilanční 
suma* 

1. Údaje37 podniku podávajícího 
žádost nebo konsolidovaná 
účetní závěrka /opište údaje 
z rámečku B(1) v příloze B38 

   

2. Poměrně agregované údaje37 
všech partnerských podniků 
(pokud existují) (opište údaje z 
rámečku A v příloze A) 

   

3. Sečtené údaje37 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. 

 

 

                                                 
36

 Definice,čl. 6 odst. 2 a 3. 
37

 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). 
38

 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. 

(popřípadě 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) 
....................................................................................................................................................
........ 
 
IČO/DIČ 
....................................................................................................................................................
.................. 
 
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů39 
................................................................................................ 
 

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 

e) Uveďte přesně podíl40 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): 

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

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

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

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

                                                 
39

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
40

 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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f) 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 konsolidace41. 
 
 
 
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) IČO 
Jména a tituly 
hlavního ředitele / 
hlavních ředitelů* 

A.    

B.    

C.    

D.    

E.    

* Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 

                                                 
41

 Definice, čl. 6 odst. 3, pododst. 2 
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Důležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které  nejsou   dosud   zahrnuty 
v  rámci konsolidace,  jsou  považovány   za  přímé   partnerské podniky  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) 
.................................................................................................................................................... 
IČO..............................................................................................................................................
.. 
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních 
ředitelů42...................................................................................................................................... 
 
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 
konsolidace43. 
 
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího 
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
42

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
43

 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. 5 
 
Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti  
 

I. Záměr a) i záměr b) 
 

Aspekt efektivnosti je hodnocen u každého spolupracujícího subjektu zvlášť. Následně se 
provede společné hodnocení aspektu efektivnosti za všechny spolupracující subjekty. 
 
Pro posouzení aspektu efektivnosti slouží indikátor doby návratnosti projektu. Jedná se o 
ukazatel poměřující investiční výdaje a Cash Flow projektu. Výpočet se provede na základě 
zjednodušeného finančního plánu, který bude součástí formuláře Žádosti o dotaci.  
 
Výpočet doby návratnosti investice: 
 

1. Investiční výdaje 
2. Příjmy za rok (Kč) 
3. Rentabilita příjmů (%) 
4. Cash Flow (peněžní tok, CF) za rok = řádek 2. * řádek 3. 
5. Doba návratnosti investice (počet let) = řádek 1. / řádek 4. 

 
Za Investiční výdaje jsou považovány celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace, po 
odečtení dotace na projekt. 
 
Příjmy za rok, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje, se vyčíslí pro výstupy 
realizovaného projektu. Příjmy se stanoví v závislosti na typu výroby, tj. živočišná a rostlinná 
výroba, živé rostliny a květinářské produkty, potravinářství.  
 

Živočišná a rostlinná výroba:  
 

Příjmy za rok (Kč) = rozsah výroby * intenzita výroby * jednotková cena  
 
Živé rostliny a květinářské produkty, potravinářství:  
 

Příjmy za rok (Kč) = rozsah výroby * jednotková cena 
 
Rozsahem výroby se rozumí např. počty ustájovacích míst pro zvířata, počet hektarů 
obhospodařované plochy, počty dřevin, zpracované maso v kg atd. Jedná se rozsah vlastní 
výroby, který souvisí s realizovanou investicí. Do výpočtu lze zahrnout pouze rozsah vlastní 
výroby, rozsah poskytování služeb se do výpočtu nezahrnuje. (Př. Žadatel chová 800 ks 
dojnic. Rozhodl se vybudovat novou stáj s kapacitou 160 UM. Pro výpočet se využije 
hodnota max. 160 UM.)  
 
Jednotková cena představuje tržní ocenění naturální produkce odpovídající výstupům 
projektu (Kč/t; Kč/l; Kč/kg; Kč/ks; atd.). Ve výpočtu se vychází z pevně stanovených hodnot, 
které jsou uvedeny v tabulkách níže. 
 
Intenzitou výroby se pro potřeby výpočtu rozumí množství prodané komodity za rok 
na jedno ustájovací místo (tzn. užitkovost zvířat v l/ks, kg/ks, atd.) nebo výnos plodin (t/ha). 
Ve výpočtu se vychází z pevně stanovených hodnot, které jsou uvedeny v tabulkách níže. 
V případě posouzení investičních výdajů do skleníků, fóliovníků a kontejneroven se hodnoty 
intenzity výroby ve výpočtu násobí koeficientem 25. 
 
V případě, že komodita související s realizovanou investicí není obsažena v databázi, zvolí 
žadatel možnost „Vlastní komodita RV“, „Vlastní komodita ŽV“ nebo „Kapitola ostatní “. 
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V tomto případě žadatel vyplní kompletní informace (rozsah výroby, intenzitu výroby, 
jednotkovou cenu). 

 
Prostřednictvím stanovených rentabilit příjmů kalkulátor ve zjednodušeném finančním 
plánu projektu vypočte roční cash flow. Ve výpočtu se vychází z pevně stanovených rentabilit 
příjmů, které jsou uvedeny v tabulkách níže. 
 
Dále se stanoví hodnota ukazatele doby návratnosti projektu, tzn. poměr investičních 
výdajů projektu a zjištěného cash flow. 
 
Vypočtenou dobu návratnosti investice kalkulátor porovná se stanovenou dobou životnosti 
příslušného pořizovaného investičního majetku. Doba životnosti, která je stanovena 
pro účely hodnocení aspektu efektivnosti, je pro jednotlivé investiční výdaje vymezena u 
jednotlivých kódů způsobilých výdajů v příloze č. 2 těchto Pravidel 
 
Doba životnosti příslušného pořizovaného investičního majetku je počítána automaticky 
na základě zvolených kódů/podkódů/limitů způsobilých výdajů projektu. Jestliže žadatel 
pořizuje majetek s různou dobou životnosti, pak kalkulátor propočítá vážený aritmetický 
průměr dob životností majetku. Váhy jsou stanoveny poměrem části investičních výdajů 
připadajících na majetek zařazený do konkrétní skupiny životnosti a celkových investičních 
výdajů projektu.  
 
 
Projekt bude posouzen jako efektivní, pokud jsou splněny následující podmínky: 
 

 vypočtená doba návratnosti za všechny spolupracující subjekty bude kratší 
(nebo rovna) než průměrná doba životnosti 

 u všech  spolupracujících subjektů bude projekt hodnocen jako neefektivní. 
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Živočišná výroba:  

Druh zvířat Kategorie zvířat 
Rozsah výroby Intenzita výroby Jednotková cena 

Rentabilita (%) 
Počet Jednotka Komodita Množství Jednotka Cena Jednotka 

Skot 

Býci jateční vyplní žadatel UM maso  397,5 Kg/UM 47 Kč/kg 17,0 % 

Dojnice vyplní žadatel UM mléko kravské  I. I a Q tř.j. 7 512,0 l/UM 8 Kč/l 13,9 % 

KBTPM – 
odchované tele  

vyplní žadatel UM maso 205,0 Kg/UM 55 Kč/kg 86,8 % 

Odchov telat vyplní žadatel UM tele 400,0 Kg/UM 65 Kč/kg 14,1 % 

Býci chovní 
masných plemen 

vyplní žadatel UM plem. Býk 1,0 Ks/UM 100 000 Kč/ks 14,1 % 

Jalovice chovné vyplní žadatel UM jalovice 1,0 Ks/UM 37 000 Kč/ks 14,1 % 

Prasata 

Prasata jatečná  vyplní žadatel UM 
maso tř. j. I. v živém;  tř.j. 

SEU v živém  
233,3 Kg/UM 31 Kč/kg 6,0 % 

Prasnice - 
odchovaná selata 

vyplní žadatel UM sele 25 ks 1 305 Kč/ks 6,0 % 

Odchov prasniček vyplní žadatel UM prasnička 2,0 Ks/UM 4 455 Kč/ks 6,0 % 

Plemenní kanci vyplní žadatel UM kaneček 2,0 Ks/UM 22 275 Kč/ks 10,0 % 

Ovce 

Ovce dojné vyplní žadatel UM mléko 150,0 l/UM 30  Kč/l 10,0 % 

Ovce - odchovaná 
jehňata 

vyplní žadatel UM maso 80,0 Kg/UM 51 Kč/kg 10,0 % 

Beránci chovní vyplní žadatel UM beránek 1,5 Ks/UM 6 000 Kč/ks 10,0 % 

Jehnice chovné vyplní žadatel UM bahnice 1,5 Ks/UM 3 000 Kč/ks 10,0 % 

Kozy 

Kozy dojné - mléko  vyplní žadatel UM mléko 200,0 l/UM 25 Kč/l 18,0 % 

Kozy - jatečná 
kůzlata 

vyplní žadatel UM maso 34,0 Kg/UM 70  Kč/kg 18,0 % 

Kozičky chovné vyplní žadatel UM kozička 2,0 Ks/UM 5 500 Kč/ks 10,0 % 

Kozlíci chovní vyplní žadatel UM kozlík 2,0 Ks/UM 5 500 Kč/ks 10,0 % 

Drůbež 
Rozmnožovací chov 
slepic 

vyplní žadatel UM vejce nás. 200,0 
Vejce 

nás./UM 
6 

Kč/vejce 
nás. 

10,0 % 
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Odchov drůbeže vyplní žadatel UM kuřice 3,0 Ks/UM 150 Kč/ks 6,2 % 

Kuřata jatečná   vyplní žadatel UM maso I.  v živém I. tř. j. 15,2 Kg/UM 23,5 Kč/kg 6,2 % 

Rozmnožovací chov 
krůt 

vyplní žadatel UM vejce nás. 60,0 Ks/UM 20 Kč/ks 10,0 % 

Výkrm krůt vyplní žadatel UM maso 45,0 Kg/UM 33 Kč/kg 6,2 % 

Výkrm ostatní 
drůbeže (bez kuřat 
a krůt) 

vyplní žadatel UM maso 15,0 Kg/UM 28 Kč/kg 6,2 % 

Rozmnožovací chov 
ostatní drůbeže 

vyplní žadatel UM vejce nás. 200 Ks/UM 5 Kč/ks 10,0 % 

Vejce slepičí 
konzumní 

vyplní žadatel UM vejce 304,7 KS/UM 1,93 Kč/ks 5,8% 

Koně Chovné vyplní žadatel UM hříbě, kůň 1,0 Ks/UM 50 000 Kč/ks 10,0 % 

Králíci 
Jateční vyplní žadatel UM maso 10,0 Kg/UM 80  Kč/kg 10,0 % 

Chovní vyplní žadatel UM chov. zvíře 42,0 Ks/UM 140 Kč/ks 10,0 % 

Vlastní komodita ŽV  vyplní žadatel UM vyplní žadatel 
vyplní 

žadatel 

vyplní 
žadatel/ 

UM 

vyplní 
žadatel 

Kč/ vyplní 
žadatel 

10,0 % 

 
 
Rostlinná výroba 
 

Komodita Plodina 
Rozsah výroby Intenzita výroby Jednotková cena Rentabilita 

(%) Počet Jednotka Množství Jednotka Cena Jednotka 

Obiloviny 

Pšenice potravinářská vyplní žadatel ha 5,8 t/ha 4 836 Kč/t 35,50 % 

Pšenice krmná                       vyplní žadatel ha 5,6 t/ha 4 375 Kč/t 28,70 % 

Ječmen sladovnický vyplní žadatel ha 5 t/ha 5 119 Kč/t 39,80 % 

Ječmen krmný vyplní žadatel ha 4,9 t/ha 4 127 Kč/t 27,40 % 

Žito  vyplní žadatel ha 4,9 t/ha 4 461 Kč/t 43,20 % 

Žitovec (tritikale) vyplní žadatel ha 4,6 t/ha 3 998 Kč/t 42,00 % 
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Oves krmný vyplní žadatel ha 3,5 t/ha 3 759 Kč/t 28,20 % 

Kukuřice průmyslová vyplní žadatel ha 7,7 t/ha 4 293 Kč/t 22,00 % 

Kuřice na zrno vyplní žadatel ha 7,5 t/ha 4 504 Kč/t 23,60 % 

Ostatní obiloviny vyplní žadatel ha 5,6 t/ha 4 388 Kč/t 26,70 % 

Luštěniny 

Hrách jedlý vyplní žadatel ha 2,7 t/ha 6 075 Kč/t 8,10 % 

Sója vyplní žadatel ha 2,1 t/ha 9 889 Kč/t 10,00 % 

Ostatní luštěniny vyplní žadatel ha 2,3 t/ha 6 500 Kč/t 8,10 % 

Olejniny 

Semeno řepky olejné vyplní žadatel ha 3,3 t/ha 10 717 Kč/t 27,50 % 

Semeno makové vyplní žadatel ha 0,8 t/ha 42 758 Kč/t 25,70 % 

Semeno slunečnice vyplní žadatel ha 2,4 t/ha 9 772 Kč/t 6,70 % 

Semeno hořčice bílé a černé vyplní žadatel ha 1 t/ha 17 046 Kč/t 7,00 % 

Trávy pěstované na 
semeno 

Trávy pěstované na semeno vyplní žadatel ha 1,8 t/ha 12 500 Kč/t 17,00 % 

Houby Houby vyplní žadatel ha 320 t/ha 60 000 Kč/t 17,00 % 

Jádrové ovoce 

Jablka česaná/konzumní vyplní žadatel ha 19,2 t/ha 9 635 Kč/t 15,00 % 

Hrušky vyplní žadatel ha 9,2 t/ha 10 807 Kč/t 7,00 % 

Ostatní jádrové ovoce vyplní žadatel ha 20 t/ha 11 000 Kč/t 15,00 % 

Peckové ovoce 

Broskve vyplní žadatel ha 2,6 t/ha 13 758 Kč/t 7,00 % 

Meruňky vyplní žadatel ha 2,2 t/ha 22 249 Kč/t 7,00 % 

Švestky vyplní žadatel ha 3,6 t/ha 9 941 Kč/t 7,00 % 

Třešně vyplní žadatel ha 2,1 t/ha 34 121 Kč/t 7,00 % 

Višně vyplní žadatel ha 3,5 t/ha 12 200 Kč/t 7,00 % 

Ostatní peckové ovoce vyplní žadatel ha 6 t/ha 20 000 Kč/t 7,00 % 

Bobulové ovoce 

Rybíz červený a bílý vyplní žadatel ha 2,1 t/ha 8 100 Kč/t 7,00 % 

Rybíz černý vyplní žadatel ha 2 t/ha 14 000 Kč/t 7,00 % 

Jahody zahradní tříděné vyplní žadatel ha 14,2 t/ha 53 158 Kč/t 7,00 % 

Vinné hrozny moštové/čerstvé vyplní žadatel ha 4,8 t/ha 16 439 Kč/t 18,80 % 

Ostatní bobulové ovoce vyplní žadatel ha 2 t/ha 60 000 Kč/t 7,00 % 

Skořápkové ovoce Skořápkové ovoce vyplní žadatel ha 0,5 t/ha 40 000 Kč/t 7,00 % 
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Technické plodiny 

Chmel sušený vyplní žadatel ha 1,4 t/ha 189 675 Kč/t 14,00 % 

Cukrovka technická vyplní žadatel ha 64 t/ha 802 Kč/t 39,60 % 

Brambory rané (bez sadby) vyplní žadatel ha 18 t/ha 6 501 Kč/t 14,00 % 

Brambory pozdní konzumní (vč. 
sadbových a škrobárenských) 

vyplní žadatel ha 28 t/ha 4 641 Kč/t 23,40 % 

Kořenová zelenina 

Celer bez natě vyplní žadatel ha 25,7 t/ha 8 815 Kč/t 14,30 % 

Mrkev bez natě vyplní žadatel ha 36,5 t/ha 5 747 Kč/t 26,20 % 

Petržel bez natě vyplní žadatel ha 13,9 t/ha 16 981 Kč/t 12,00 % 

Ředkvičky vyplní žadatel ha 7,9 t/ha 25 961 Kč/t 12,00 % 

Ostatní kořenová zelenina vyplní žadatel ha 15 t/ha 18 000 Kč/t 12,00 % 

Cibulová zelenina 

Cibule s natí vyplní žadatel ha 15 t/ha 13 500 Kč/t 12,00 % 

Cibule suchá kuchyňská vyplní žadatel ha 21,4 t/ha 5 800 Kč/t 12,00 % 

Česnek vyplní žadatel ha 3,5 t/ha 122 113 Kč/t 12,00 % 

Pór vyplní žadatel ha 15,9 t/ha 14 500 Kč/t 12,00 % 

Ostatní cibulová zelenina vyplní žadatel ha 7 t/ha 25 000 Kč/t 12,00 % 

Košťálová zelenina 

Kedlubny bez natě vyplní žadatel ha 16,8 t/ha 21 297 Kč/t 12,00 % 

Kapusta hlávková vyplní žadatel ha 18 t/ha 9 091 Kč/t 12,00 % 

Květák vyplní žadatel ha 13,2 t/ha 12 938 Kč/t 12,00 % 

Zelí bílé hlávkové vyplní žadatel ha 41,1 t/ha 4 624 Kč/t 12,00 % 

Ostatní košťálová zelenina vyplní žadatel ha 15 t/ha 14 000 Kč/t 12,00 % 

Plodová zelenina 

Okurky nakládačky vyplní žadatel ha 30,9 t/ha 13 000 Kč/t 12,00 % 

Okurky salátové vyplní žadatel ha 67,5 t/ha 18 011 Kč/t 12,00 % 

Paprika zeleninová vyplní žadatel ha 55 t/ha 20 401 Kč/t 12,00 % 

Rajčata vyplní žadatel ha 23,7 t/ha 19 532 Kč/t 12,00 % 

Ostatní plodová zelenina vyplní žadatel ha 60 t/ha 7 000 Kč/t 12,00 % 

Listová zelenina 

Salát  vyplní žadatel ha 25 t/ha 27 626 Kč/t 12,00 % 

Špenát na průmyslové zpracování vyplní žadatel ha 14 t/ha 2 600 Kč/t 12,00 % 

Chřest  vyplní žadatel ha 6,5 t/ha 65 000 Kč/t 12,00 % 

Ostatní listová zelenina vyplní žadatel ha 7 t/ha 50 000 Kč/t 12,00 % 
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Kořeninová zelenina Kořeninová zelenina vyplní žadatel ha 5 t/ha 70 000 Kč/t 12,00 % 

LAKR LAKR vyplní žadatel ha 0,5 t/ha 31 048 Kč/t 17,00 % 

Krmné plodiny 

Kukuřice na siláž vyplní žadatel ha 37,9 t/ha 723 Kč/t 23,20 % 

Sláma vyplní žadatel ha 3,3 t/ha 848 Kč/t 10,00 % 

Senáž vyplní žadatel ha 4,3 t/ha 680 Kč/t 10,00 % 

Seno 1. jakost (luční)  vyplní žadatel ha 3,3 t/ha 1 689 Kč/t 10,00 % 

Seno 2. jakost vyplní žadatel ha 3,3 t/ha 1 122 Kč/t 10,00 % 

Ostatní krmné plodiny vyplní žadatel  ha 40 t/ha 700 Kč/t 10,00 % 

Vlastní komodita RV  vyplní žadatel ha 
vyplní 

žadatel 
vyplní 

žadatel /ha 
vyplní 

žadatel 

Kč/ 
vyplní 

žadatel 
10,00 % 

 
 
Živé rostliny a květinářské produkty: 
 
 

Komodita Kategorie  
Rozsah výroby Jednotková cena 

Rentabilita (%) 
Počet Jednotka Cena Jednotka 

Dřeviny 

Snadno množitelné (semenem) mladé vyplní žadatel ks 3 Kč/ks 17,0 % 

Obtížněji množitelné (řízkováním) mladé vyplní žadatel ks 4 Kč/ks 17,0 % 

Obtížněji množitelné (roubováním) vyplní žadatel ks 60 Kč/ks 17,0 % 

Kontejnerované  - do  5 l kontejneru řízkované  vyplní žadatel ks 150 Kč/ks 17,0 % 

Kontejnerované  - do  5 l kontejneru roubované  vyplní žadatel ks 270 Kč/ks 17,0 % 

Kontejnerované  - nad 5 l kontejneru řízkované  vyplní žadatel ks 250 Kč/ks 17,0 % 

Kontejnerované  - nad  5 l kontejneru roubované  vyplní žadatel ks 500 Kč/ks 17,0 % 

Polohotové vyplní žadatel ks 700 Kč/ks 17,0 % 

Solitérní vyplní žadatel ks 3 800 Kč/ks 17,0 % 

Ostatní okrasný materiál  Matečnice keře vyplní žadatel ks 18 Kč/ks 17,0 % 

 
Matečnice rouby vyplní žadatel ks 580 Kč/ks 17,0 % 

Květiny v květináči  

6 - 9,5 cm, generativně množené  vyplní žadatel ks 11 Kč/ks 17,0 % 

6 - 9,5 cm, vegetativně množené + Cyclamen vyplní žadatel ks 18 Kč/ks 17,0 % 

10 - 11 cm, generativně množené  vyplní žadatel ks 21 Kč/ks 17,0 % 
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10 - 11 cm, vegetativně množené + Cyclamen vyplní žadatel ks 28 Kč/ks 17,0 % 

12 - 13 cm, generativně množené  vyplní žadatel ks 27 Kč/ks 17,0 % 

12 - 13 cm, vegetativně množené + Cyclamen vyplní žadatel ks 35 Kč/ks 17,0 % 

14 - 17 cm (1 - 2 litr)  vyplní žadatel ks 48 Kč/ks 17,0 % 

18 - 20 cm (2 - 3 litr)  vyplní žadatel ks 86 Kč/ks 17,0 % 

21 - 23 cm (4 - 5 litr)  vyplní žadatel ks 130 Kč/ks 17,0 % 

24 - 27 cm (6 -8 litr)  vyplní žadatel ks 210 Kč/ks 17,0 % 

nad 27 cm (8 litr a více)  vyplní žadatel ks 370 Kč/ks 17,0 % 

Květiny v pěstebních 
přenoskách  

 Květiny v pěstebních přenoskách (6-pack, 10-pack, aj.) vyplní žadatel ks 82 Kč/ks 17,0 % 

Řezané květiny 

Růže nad 61cm vyplní žadatel ks 24 Kč/ks 17,0 % 

Cibuloviny vyplní žadatel ks 14 Kč/ks 17,0 % 

Chryzantémy a Karafiáty   vyplní žadatel ks 16 Kč/ks 17,0 % 

Ostatní řezané květiny a řezaná zeleň vyplní žadatel ks 14 Kč/ks 17,0 % 
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Potravinářství: 
 

Název výstupní komodity  
(dle přílohy I. Smlouvy o fungování EU) 

Jednotková cena 

Kapitola 2 

 

Maso a jedlé droby 

 

Oborová rentabilita 

4,41% 

Vepřové maso 70 Kč/kg 

Hovězí maso 100 Kč/kg 

Hovězí svíčková 420 Kč/kg 

Drůbeží maso 60 Kč/kg 

Maso mleté 57 Kč/kg 

Králík domácí 102 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 4 

 

Mléko a mléčné 
výrobky; ptačí 

vejce; přírodní med 

 

Oborová rentabilita 

5,22% 

Eidamská cihla 88 Kč/kg 

Mléko 10,4 Kč/l 

Bio mléko 17,4 Kč/l 

Kondenzované mléko 54 Kč/kg 

Sýry 126 Kč/kg 

Jogurt bílý 30,6 Kč/kg 

Jogurt smetanový ovocný 45Kč/kg 

Bio jogurt ovocný 57 Kč/kg 

Zakysané mléčné výrobky 17,4 Kč/l 

Smetana 58 Kč/l 

Tvaroh 45 Kč/kg 

Máslo 110 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 5 

 

Oborová rentabilita 

4,41% 

Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), 
celé a jejich části, produkty živočišného původu jinde 
neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata 

24 Kč/kg 

Kapitola 7 

 

Jedlá zelenina a 
některé kořeny a 

hlízy 

 

Oborová rentabilita 

9,18% 

Konzumní brambory 8 Kč/kg 

Rajčata 23,4 Kč/kg 

Okurky salátové 22 Kč/kg 

Papriky 36 Kč/kg 

Zelí hlávkové 6,6 Kč/kg 

Květák 20,4 Kč/kg 

Mrkev 10,2 Kč/kg 

Celer 13,2 Kč/kg 

Cibule suchá 8,4 Kč/kg 

Žampiony 52,8 Kč/kg 

Česnek suchý 63,6 Kč/kg 

Brokolice 13,2 Kč/kg 
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Čočka 30 Kč/kg 

Fazole 36 Kč/kg 

Hrách 15 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 8 

 

Jedlé ovoce a 
ořechy; kůra 

citrusových plodů 
nebo melounů 

 

 

 

Oborová rentabilita 

9,18% 

Citrusy 24 Kč/kg 

Banány žluté 18,6 Kč/kg 

Jablka 18 Kč/kg 

Broskve, nektarinky, meruňky 42 Kč/kg 

Hrozny stolní 42 Kč/kg 

Lesní ovoce 72 Kč/kg 

Zahradní ovoce 60 Kč/kg 

Vodní meloun červený 9 Kč/kg 

Kiwi 36 Kč/kg 

Ořechy 168 Kč/kg 

Třešně/višně/švestky 48 Kč/kg 

Rozinky 60 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 9 

 

Káva, čaj, maté a 
koření, kromě maté 

(čísla 09.03) 

Oborová rentabilita 

12,46% 

Káva pražená mletá 200 Kč/kg 

Káva zrnková pražená 300 Kč/kg 

Čaj černý porcovaný 340 Kč/kg 

Čaj zelený porcovaný 350 Kč/kg 

Koření 380 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 10 

 

Obiloviny 

Oborová rentabilita 

5,66% 

Rýže 21 Kč/kg 

Pohanka 42 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 11 

 

Mlýnské výrobky; 
slad; škroby; 

pšeničný lepek; 
inulin 

 

Oborová rentabilita 

5,66% 

 

Mouka 7 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 12 

 

Oborová rentabilita 

5,40% 

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, 
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny 

150 Kč/kg 
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Kapitola 13 

 

Šelak, gumy, 
pryskyřice a jiné 
rostlinné šťávy a 

výtažky 

Oborová rentabilita 

12,46% 

Pektin 420 Kč/kg 

Kapitola 15 

 

Živočišné nebo 
rostlinné tuky a 

oleje 

 

Oborová rentabilita 

5,40% 

Vepřové sádlo 38 Kč/kg 

Olej olivový 161 Kč/l 

Olej rostlinný 25,2 Kč/l 

Olej slunečnicový 29 Kč/l 

Rostlinné máslo 55 Kč/kg 

Rostlinný tuk na pečení 47 Kč/kg 

Ztužený pokrmový tuk 60 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 16 

 

Přípravky z masa, 
ryb, korýšů nebo 

měkkýšů 

 

Oborová rentabilita 

4,41% 

Špekáčky 57 Kč/kg 

Jemné párky 73 Kč/kg 

Gothajský salám 50 Kč/kg 

Šunkový salám 68 Kč/kg 

Papriková klobása 95 Kč/kg 

Poličan 112 Kč/kg 

Šunka vepřová 78 Kč/kg 

Šunka krůtí 92 Kč/kg 

Anglická slanina 86 Kč/kg 

Játrová paštika 64 Kč/kg 

Tlačenka světlá drůbeží 61 Kč/kg 

Uzená vepřová krkovice 80 Kč/kg 

Uzená kuřecí stehna 63 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 17 

 

Cukr 

 

Oborová rentabilita 

12,46% 

Cukr krystal 13,5 Kč/kg 

Cukr moučka 14,4 Kč/kg 

Ovocný sirup 24 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 18 

 

Kakao a kakaové 
přípravky 

 

Oborová rentabilita 

12,46% 

Kakao 180 Kč/kg 

Čokoláda 220 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  



 56 

Kapitola 19 

Přípravky 
z obilovin, mouky, 

škrobu nebo mléka, 
jemné pečivo 

 

Oborová rentabilita 

9,71% 

Těstoviny 40 Kč/kg 

Chléb 15,2 Kč/kg 

Rohlík 26 Kč/kg 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 20 

 

Přípravky ze 
zeleniny, , ovoce, 

ořechů nebo  jiných  
částí rostlin 

 

Oborová rentabilita 

9,18% 

Nakládané zelí 19,2 Kč/kg 

Sterilované okurky 29 Kč/kg 

Špenátový protlak mražený 17,4 Kč/kg 

Hranolky bramborové mražené 20 Kč/kg 

Bramborové knedlíky 31,8 Kč/kg 

Jahodový džem 126 Kč/kg 

Ovocné kompoty 36 Kč/kg 

Pomerančová šťáva 20 Kč/l 

Rajčatová šťáva 21 Kč/l 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 21 

Různé jedlé 
přípravky 

 

Oborová rentabilita 

12,46% 

(zmrzlina 5,22%) 

Zmrzlina 30 Kč/l 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 22 

 

Nápoje, lihoviny a 
ocet 

 

Oborová rentabilita 

18,77% 

(ocet 12,46%) 

Jakostní víno 48 Kč/l 

Šumivé víno 72 Kč/l 

Ocet 6 Kč/l 

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)  

Kapitola 23 

 

Oborová rentabilita 

14,81% 

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; 
připravené krmivo 

7 Kč/kg 

Kapitola ostatní 

 

Průměrná oborová 
rentabilita 

9,14% 

Vyplní žadatel 
Vyplní žadatel 

Kč/jednotka 
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II. Záměr c) 
 
U způsobilých výdajů na „Společné pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu 
lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a zpracování potěžebních zbytků“ 
bude efektivnost posouzena prostřednictvím preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice v 
závislosti na velikosti sdruženého obhospodařovaného lesního majetku”.  
V rámci daného preferenčního kritéria musí žadatel získat min. 2 body.  
 
U způsobilých výdajů na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní 
majetek (LHP) bude aspekt efektivnosti  splněn v případě, že LHP je schválen orgánem 
státní správy lesů, případně krajským úřadem. 
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Příloha č. 6 
 
Metodika stanovení výdajů, na které může být poskytnuta dotace, v případě 
využití části objektu, který je předmětem projektu,  pro jiné účely než jsou cíle a 
účel operace  
 
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle 
a účel operace, je nutné toto uvést ve formuláři Žádosti o dotaci. Výdaje, na které může být 
poskytnuta dotace, se určí následujícím způsobem: 
 
Pro změnu dokončené stavby se použije tato metodika: 
 
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným 
potřebám než účelu a cílům opatření/záměru nelze podpořit - výdaje, na které nemůže být 
poskytnuta dotace  
 
Pokud výdaje projektu (týká se i dílčích konstrukčních částí stavby) na stavební práce, 
materiál, technologie budov, společně slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, pak 
se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zařadit zejména výdaje na 
technická zařízení staveb, technickou infrastrukturu a střešní konstrukce. Při výskytu 
společných výdajů lze postupovat dvěma způsoby: 

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

 

kdezy
xv

v
,


 

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

kdezy
xv

v
,
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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. 
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Příloha č. 7 
 
 
Průměr podílu nezaměstnaných osob 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku 
za rok 2016 v jednotlivých okresech 

 

Okres 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob v % 

 
Okres 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob v % 

Praha 3,9 Jičín 3,3 

Benešov 3,1 Náchod 4,4 

Beroun 4,5 Rychnov nad Kněžnou 2,2 

Kladno 6,5 Trutnov 4,7 

Kolín 6,3 Chrudim 4,3 

Kutná Hora 5,8 Pardubice 3,7 

Mělník 6,1 Svitavy 5,6 

Mladá Boleslav 3,1 Ústí nad Orlicí 4,0 

Nymburk 5,9 Havlíčkův Brod 5,0 

Praha-východ 2,2 Jihlava 4,8 

Praha-západ 3,4 Pelhřimov 3,4 

Příbram 6,7 Třebíč 6,9 

Rakovník 5,1 Žďár nad Sázavou 5,6 

České Budějovice 3,6 Blansko 5,0 

Český Krumlov 6,4 Brno-město 7,2 

Jindřichův Hradec 3,5 Brno-venkov 4,7 

Písek 3,7 Břeclav 5,3 

Prachatice 3,7 Hodonín 7,9 

Strakonice 5,0 Vyškov 4,0 

Tábor 5,7 Znojmo 8,2 

Domažlice 4,4 Jeseník 7,7 

Klatovy 4,0 Olomouc 6,1 

Plzeň-město 3,7 Prostějov 4,2 

Plzeň-jih 3,6 Přerov 7,1 

Plzeň-sever 3,8 Šumperk 6,2 

Rokycany 3,4 Kroměříž 6,2 

Tachov 5,3 Uherské Hradiště 4,6 

Cheb 4,3 Vsetín 6,1 

Karlovy Vary 6,1 Zlín 4,3 

Sokolov 7,9 Bruntál 9,6 

Děčín 8,2 Frýdek-Místek 5,0 

Chomutov 9,1 Karviná 10,7 

Litoměřice 6,7 Nový Jičín 4,5 

Louny 7,5 Opava 5,9 

Most 11,0 Ostrava-město 9,6 

Teplice 7,1 Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za rok 
2016 – 5,6 % 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Ústí nad Labem 9,7 

Česká Lípa 4,6 

Jablonec nad Nisou 5,4 

Liberec 6,4 

Semily 5,6 

Hradec Králové 4,9 
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Příloha č. 8 
 
Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 ze dne 
15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 
 
Hospodářsky problémové regiony tvoří správní obvody těchto obcí s rozšířenou působností: 
 

Obec s rozšířenou 
působností 

Obec s rozšířenou 
působností 

1. Bílina 31. Most 

2. Bílovec 32. Nový Bor 

3. Bohumín 33. Odry 

4. Broumov 34. Orlová 

5. Bruntál 35. Ostrava 

6. Bystřice nad Pernštejnem 36. Ostrov 

7. Česká Třebová 37. Podbořany 

8. Český Těšín 38. Přerov 

9. Děčín 39. Rumburk 

10. Frýdlant 40. Rýmařov 

11. Havířov 41. Sokolov 

12. Hodonín 42. Stříbro 

13. Cheb 43. Svitavy 

14. Chomutov 44. Šternberk 

15. Jeseník 45. Šumperk 

16. Kadaň 46. Tanvald 

17. Karviná 47. Teplice 

18. Konice 48. Uničov 

19. Králíky 49. Ústí nad Labem 

20. Kraslice 50. Valašské Klobouky 

21. Kravaře 51. Varnsdorf 

22. Krnov 52. Veselí nad Moravou 

23. Kyjov 53. Vítkov 

24. Lipník nad Bečvou 54. Vsetín 

25. Litvínov 55. Zábřeh 

26. Louny 56. Znojmo 

27. Mikulov 57. Žatec 

28. Moravská Třebová  

29. Moravské Budějovice  

30. Moravský Krumlov  
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Příloha č. 9 
 
 Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků (bude součástí Žádosti o 
dotaci)1 
 
a )  seznam pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví jednotlivých společníků 
 

Název a kód lesního 
hospodářského celku 

nebo zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní 
hospodářské osnovy 

identifikace 
vlastnického separátu 

Vlastník (jméno 
nebo název, adresa) 

Aktuální výměra 
pozemků určených 

k plnění funkcí lesa2 v 
ha 

    

    

    

    

    

    

    

 
b) seznam pronajatých/propachtovaných/vypůjčenýchpozemků určených k plnění funkcí lesa, na nichž 
hospodaří jednotliví společníci 
 

Název a kód 
lesního 

hospodářského 
celku nebo 

zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní hospodářské 
osnovy identifikace 

vlastnického separátu 

Pronajímatel 
propachtovatel/vypůjči
tel (jméno nebo název, 

adresa ) 
 

Aktuální 
výměra 

pozemků 
určených 

k plnění funkcí 
lesa2 v ha 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Celková výměra v ha (a+b): 
 
 
Žadatel čestně prohlašuje, že bude užívat stroj(e) či technologie, které jsou předmětem Žádosti o 
dotaci, od podání Žádosti o proplacení po dobu lhůty vázanosti projektu na účel na výměře vlastních 
nebo pronajatých/propachtovaných/vypůjčených pozemků určených k plnění funkcí lesa dle platného 
LHP/LHO jednotlivých společníků. Po dobu vázanosti projektu na účel nesmí dojít ke snížení výměry 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, které by vedlo ke snížení bodového zisku v rámci souvisejících 
preferenčních kritérií, za které žadatel získá body. 
 
V…………………………….dne………………………             

 
 
              …………………...………..                                                                         
      Jméno a podpis žadatele (statutárního orgánu) 

                                                 
1
 Přílohu nemusí vyplnit žadatel, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje způsobilý výdaj 

„lesní hospodářský plán“. 
2 

Zahrnuje případné změny od doby schválení LHO/LHP. V případě spoluvlastnictví může žadatel zahrnout 
výměru pozemku určeného k plnění funkcí lesa pouze v případě, že je většinovým vlastníkem nebo je zmocněn 
dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 
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Příloha č. 10 
 
Příloha I Smlouvy o fungování EU průběžně aktualizovaná dle celního sazebníku 

 
SEZNAM  

podle článku 38 Smlouvy  
 

Číslo 
Bruselské 
nomenklatury  

Popis zboží 
Číselný kód 
Kombinované 
nomenklatury46 

Kapitola 1 Živá zvířata  
Kapitola 2 Maso a jedlé droby  
Kapitola 3 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí  

Kapitola 4 
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé 
produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté 

 

Kapitola 5   

05.04 
Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé 
a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve 
slaném nálevu, sušené nebo uzené 

 

05.15 
Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá 
k lidskému požívání 

0511 

Kapitola 6 
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané 
květiny a okrasná zeleň  

 

Kapitola 7 Jedlá zelenina a některé, kořeny a hlízy  
Kapitola 8 Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů  
Kapitola 9 Káva, čaj, maté a koření; kromě maté (čísla 09.03)  
Kapitola 10 Obiloviny  
Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek  

Kapitola 12 
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a 
plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny 

 

Kapitola 13   
ex 13.03 Pektin ex 1302 
Kapitola 15   

15.01 
Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 
nebo 1503 

 

15.02 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503  

15.03 
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, 
oleostearin a oleomargarín a olein z loje, neemulgované, 
nesmíchané ani jinak neupravené 

 

15.04 
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též 
rafinované, avšak chemicky neupravené 

 

15.07 
Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné 
nebo rafinované 

1507 – 1515 

15.12 

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně 
nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, 
reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak 
neupravené 

ex 1516 

15.13 

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo 
rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo 
olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich 
frakce čísla 1516  

ex 1516, 1517 

                                                 
46

 Návrh aktuálního zařazení do Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží – 
Kombinované nomenklatury (KN)  (pozn. Společný celní sazebník pro rok 2017 = Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2016/1821). Uvedeno pouze pro případy, které se odlišují od současného znění KN. 
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15.17 
Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo 
živočišných nebo rostlinných vosků 

1522 

Kapitola 16 
Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných 
vodních bezobratlých 

 

Kapitola 17   

17.01 
Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, 
v pevném stavu   

17.02 

Ostatní cukry; včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, 
glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez 
přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též 
smíšený s přírodním medem; karamel 

 

17.03 Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru  

17.05 
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně 
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv 
s přísadou cukru v jakémkoliv podílu 

ex 1701, 
ex 1703, ex 
2106  

Kapitola 18   
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené  
18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady  
Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin  
Kapitola 22   

22.04 
Vinný mošt částečně kvašený (fermentovaný) nebo se 
zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholu 

ex 2204  

22.05 
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, 
jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu (viz celní 
sazebník a znění čísel 2204 a 2205) 

ex 2204,  
ex 2205  

22.07 

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné 
víno, hruškové víno, medovina, saké); směsi kvašených 
(fermentovaných) nápojů a směsi kvašených 
(fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté 

ex 2206 

ex 22.08 
ex 22.09 

Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli 
obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů 
a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. 
koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů (viz 
celní sazebník a znění čísel 2207 a 2208) 

ex 2207,  
ex 2208 

22.10 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové 2209 

Kapitola 23 
Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené 
krmivo 

 

Kapitola 24   
24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad  
Kapitola 45   

45.01 
Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový 
odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek 

 

Kapitola 54   

54.01 
Len surový nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený; lněná 
koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a 
rozvlákněného materiálu) 

5301 

Kapitola 57   

57.01 
Pravé konopí (Cannabis sativa L.) surové nebo zpracované, 
avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně 
niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) 

5302 

 
Číselným kódem KN se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený ve společném 
celním sazebníku v platném znění*. 
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Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na zboží označené současně kódem KN a 
výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy I Smlouvy o fungování EU. 
 
* Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o 

společném celním sazebníku, v platném znění.  
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Příloha č. 11 
 
Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby 
 
Příjmy ze zemědělské prvovýroby jsou prokazovány za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) 
období. Uzavřeným účetním (zdaňovacím) obdobím se rozumí poslední uzavřené období bez 
ohledu na předložení daňového přiznání na příslušný finanční úřad a bez ohledu na to, zda bylo 
toto období schváleno např. valnou hromadou.  
 
Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby zahrnuje: 

- rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, 
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin  

- 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, úprava produktů k prvnímu prodeji a zpracování vlastní produkce ze zemědělské 
výroby (zpracování vlastního masa, mléka, apod.) 

- výrobu školkařských výpěstků 
- produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu 
- výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin 
- provozní dotace (kromě dotací poskytovaných PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně při 

nákupu nafty a bionafty - tzv. zelená nafta) 
 

Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby nezahrnuje: 

- prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce 
- poskytování prací, výkonů nebo služeb, které souvisejí se zemědělskou výrobou a při 

kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k 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, dotace poskytované PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně při nákupu nafty 
a bionafty - tzv. zelená nafta 

 
 
Žadatel vyplňuje formulář příjmů ze zemědělské prvovýroby v závislosti na způsobu vedení 
účetnictví či daňové evidence.  
 
 
1) Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u žadatele, který vede účetnictví  
 
Žadatel, který vede účetnictví, specifikuje výši obratů účtů nákladů a výnosy, které souvisí se 
zemědělskou prvovýrobou za poslední uzavřené účetní období dle tabulky č. 1 Přehled obratů 
zemědělské prvovýroby.  
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Zemědělská prvovýroba celkem (dle tabulky č. 1) musí činit alespoň 118 800 Kč. Pokud je hodnota 
nižší než 118 800 Kč, nemůže žadatel podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby prokázat.  
 
Tabulka č. 1 Přehled obratů zemědělské prvovýroby 
Syntetický 

účet 
(žadatel 
vyplní 
řádek) 

Analytický 
účet 

(žadatel 
vyplní 
řádek) 

Specifikace 

Obrat 
MD 
(tis. 
Kč) 

Obrat 
Dal 
(tis. 
Kč) 

  Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží   

  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)   

  Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy   

  Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod 
v zemědělské prvovýrobě 

  

  Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné 
události v případě, že byla potvrzena do dne uzavírání 
účetních knih výše náhrady v zemědělské prvovýrobě 

  

  Provozní dotace    

  Tržby z prodeje základního stáda   

Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem (obrat Dal – obrat MD)  

  Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti 
zemědělské prvovýroby 

  

  Změna stavu nedokončené výroby   

  Změna stavu polotovarů   

  Změna stavu výrobků   

  Změna stavu zvířat v rámci zemědělské prvovýroby   

  Účtová skupina 58 - Aktivace zemědělské prvovýroby    

  Aktivace materiálu a zboží   

  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   

Náklady ze zemědělské prvovýroby celkem (obrat Dal – obrat MD)  

Zemědělská prvovýroba celkem (Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem + 
Náklady ze zemědělské prvovýroby celkem) 

 

 
 
Žadatel dále specifikuje příjmy a výnosy. Příjmy se uvádí před zdaněním (např. v případě závislé 
činnosti se jedná o hrubý příjem). Celkové výnosy z podnikání se uvádí jako výnosy celkem za 
účtovou třídu 6 – Výnosy.  
 
Tabulka č. 2 Specifikace příjmů a celkových výnosů 

Specifikace celkových příjmů/výnosů (tis. Kč) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)  

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)  

Celkové výnosy z podnikání   

Příjmy + Výnosy celkem  

 
Pokud žadatel vykazuje výnosy z provozu bioplynové stanice, vyplní tabulku č. 3 Specifikace 
výnosů z bioplynové stanice.  
 
 
Tabulka č. 3 Specifikace výnosů z bioplynové stanice 

Syntetický účet Analytický účet Specifikace 
Obrat MD 
(tis. Kč) 

Obrat Dal 
(tis. Kč) 

  Výnosy z provozu bioplynové stanice   

Výnosy z provozu bioplynové stanice (obrat Dal – obrat MD)  
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Z výše uvedených dat je následně vypočten podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby dle níže 
uvedeného vzorce.  
 

𝑍𝑒𝑚ě𝑑ě𝑙𝑠𝑘á 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑃ří𝑗𝑚𝑦 + 𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 − 𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑏𝑖𝑜𝑝𝑙.  𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑒 𝑧𝑒𝑚. 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (%) 

 
 
2) Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u žadatele, který vede daňovou evidenci 
 
Žadatel, který vede daňovou evidenci, specifikuje výši příjmů ze zemědělské prvovýroby za 
poslední zdaňovací období dle tabulky č.4 Přehled příjmů ze zemědělské prvovýroby.  
 
Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem (dle tabulky níže) musí činit alespoň 118 800 Kč. Pokud 
je hodnota nižší než 118 800 Kč, nemůže žadatel podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby 
prokázat.  
 
Tabulka č. 4 Přehled příjmů ze zemědělské prvovýroby  

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.)  

Ostatní příjmy ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)  

Další příjmy 

Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události 
v zemědělské prvovýrobě 

 

Příjmy z prodeje základního stáda  

Provozní dotace  

Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem  

 
Žadatel dále specifikuje své příjmy. Pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby vyplní 
žadatel příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné činnosti. Příjmy se uvádí před zdaněním 
(např. v případě závislé činnosti se jedná o hrubý příjem). 
 
Tabulka č. 5 Specifikace příjmů 

Specifikace celkových příjmů (tis. Kč) 

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)  

Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)  

Příjmy celkem  

 
Pokud žadatel vykazuje příjmy z provozu bioplynové stanice, vyplní tabulku č. 6 Specifikace příjmů 
z bioplynové stanice.  
 
Tabulka č. 6 Specifikace příjmů z bioplynové stanice 

Specifikace příjmů (tis. Kč) 

Příjmy z provozu bioplynové stanice  

 
 
Z výše uvedených dat je následně vypočten podíl příjmů zemědělské prvovýroby dle níže 
uvedeného postupu.  
 

𝑃ří𝑗𝑚𝑦 𝑧𝑒 𝑧𝑒𝑚ě𝑑ě𝑙𝑠𝑘é 𝑝𝑟𝑣𝑜𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑃ří𝑗𝑚𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 − 𝑃ří𝑗𝑚𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑏𝑖𝑜𝑝𝑙𝑦𝑛𝑜𝑣é 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒
 (%) 
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Příloha č. 12  Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu 

PRŮVODNÍ LIST K LESNÍMU HOSPODÁŘSKÉMU PLÁNU 

Šedé položky vyplňuje pracovník orgánu státní správy lesů schvalujícího lesní hospodářský plán nebo pracovník 
organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (ÚHÚL). 

Informace o lesním hospodářském celku (LHC) a lesním hospodářském plánu (LHP) 

1. název nového LHC  2. kód nového LHC 

 
 

 

3. výměra nového LHC  4. doba platnosti nového LHP 

ha 
 

od  do 

Informace o orgánu státní správy lesů (SSL) schvalujícím LHP 

4. název orgánu SSL  5. adresa sídla orgánu SSL 

 
 

 

Předání náležitostí LHP vlastníkem lesa orgánu SSL 

6. v(e)  
8. člen společnosti pověřený 
správou 

 9. pracovník orgánu SSL 

 
 jméno a příjmení 

 
 
 

podpis 

 jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

7. dne  

 
 

Schválení LHP orgánem SSL 

10. v(e)  12. pracovník orgánu SSL  13. otisk razítka orgánu SSL 

 
 jméno a příjmení 

 
 
 

podpis 

 

 11. dne   

 
  

Potvrzení předání digitální formy LHP do datového skladu pro státní správu lesů, provozovaného 
organizační složkou státu (o.s.s.) zřízenou Ministerstvem zemědělství  (ÚHÚL) 

14. v(e)  16. pracovník o. s. s.  17. otisk razítka o. s. s. 

  
jméno a příjmení 

 
 
 

podpis 

 

 15. dne   

   

Potvrzení souladu výstupů zpracování LHP s informačním standardem lesního hospodářství (ISLH) 
platným v příslušném roce (v rozsahu povinných položek dat LHP a povinné kartografické prezentace 
dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy) 

18. v(e)  19. dne 

 
 

 

20. výstupy (zaškrtněte):  21. pracovník o. s. s.  22. otisk razítka o. s. s. 

 
odpovídají ISLH 
(v uvedeném rozsahu) 

jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

  

    

 
neodpovídají ISLH 
(v uvedeném rozsahu) 

 

Předání (odeslání) Průvodního listu k lesnímu hospodářskému plánu vlastníkovi lesa 

23. v(e)  25. pracovník orgánu SSL  26. otisk razítka orgánu SSL 

  jméno a příjmení 
 
 

podpis 

  

24. dne   

   

 


