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METODIKA PRO AUDITORY – AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC
Tato metodika je určena pro auditory, kteří pro vybrané žadatele Státního zemědělského
intervenčního Fondu budou zpracovávat Zprávu o věcných zjištěních k prokázání statutu
aktivního zemědělce.
Povinnost prokázání statutu aktivního zemědělce pro žadatele o dotaci v rámci přímých plateb
a některých opatření v rámci Programu rozvoje venkova, je legislativně zakotvena v Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/20131 a dále v Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1305/20132.
Žadatel, kterého se týká povinnost prokázání statutu aktivního zemědělce, uvede rámci
Jednotné žádosti údaje o stanovených finančních ukazatelích. Tyto údaje žadatel uvede na
Formuláři „Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání
statutu aktivního zemědělce“ (Formulář je přílohou této metodiky), který předloží auditorovi.
Auditor ověří soulad částek celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů, uvedených v tomto
Formuláři s částkami celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů vyplývajících ze všech
relevantních účetních záznamů žadatele a vypracuje Zprávu o věcných zjištěních v souladu se
standardem ISRS 4400 a metodickými pokyny Komory auditorů ČR.
Nedílnou součástí této Zprávy musí být Formulář „Stanovení celkových a zemědělských příjmů
nebo výnosů“ pro účely prokázání statusu aktivního zemědělce,
Žadatel ve Formuláři „Stanovení celkových a zemědělských příjmy nebo výnosy pro účely
prokázání statutu aktivního zemědělce“ uvede:
o

TYP ÚDAJE v závislosti na typu jím vedené účetní soustavy (příjmy nebo
výnosy),

o

CELKOVÉ PŘÍJMY nebo VÝNOSY (v tis. Kč),

o

PŘÍJMY nebo VÝNOSY ze ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI (v tis. Kč),

o

SPECIFIKACI účetního období, za které údaje deklaruje.

Údaje mají být uvedeny za poslední uzavřené účetní období – tím se rozumí období, za které je
k dispozici účetní závěrka.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/20131 ze dne 17. prosince 2013, kterým se
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/20132 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
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Definice celkových výnosů je součet výnosů účtovaných v účtové třídě 6 - Výnosy v souladu
s Vyhláškou č. 500/20023.

Definice příjmů ze zemědělské činnosti je stanovena v čl. 11, Nařízení Komise v přenesené
pravomoci č. 639/20144.
Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce zahrnuje:
-

rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo
pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,

-

živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských
zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez
současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,

-

prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování
vlastního masa, mléka apod.),

-

výrobu školkařských výpěstků,

-

produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,

-

výroba osiv a sadby

-

poskytování příležitostných prací nebo výkonů za účelem údržby zemědělských ploch,
při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě.

Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce nezahrnuje:
-

prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce,

-

poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo
zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, s výjimkou údržby zemědělských ploch,

-

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,

3

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1911 Sb. O účetnictví,
ve znění pozdějších přepisů

4

Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 639/20143 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé
platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění
příloha X uvedeného nařízení.
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-

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,

-

příjmy z provozu bioplynových stanic.
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