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Hodnocení aspektu efektivnosti

Kapitola 6 Kritéria přijatelnosti projektu, specifická část Pravidel
Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti,
potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti
(1.1.1; 1.2.1; 4.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 8.4.2; 8.5.2; 8.5.3; 8.6.2; 16.2.1; 16.4.1)

Kapitola 7 Další podmínky, specifická část Pravidel
(6.1.1)

Přehled Operací a hodnocení efektivnosti
Operace
1.1.1

Hodnocení efektivnosti
Preferenční kritérium č.1 "Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka

1.2.1

Preferenční kritérium č.1 "Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka
Vyjádření ÚHÚL – podíl celkové délky lesních cest kategorie 1L/2L a výměry lesního majetku žadatele; v případě projektu rekonstrukce cesty bez
zvýšení třídy, jsou považovány za efektivní na základě zlepšení kvality lesní cesty

4.3.2
6.1.1

Minimální a maximální velikost podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce

6.4.1

Porovnání vypočtené doby návratnosti s dobou odpisování pořizovaného majetku (Žádost o dotaci)

6.4.2

8.6.2
16.2.1

Porovnání vypočtené doby návratnosti s dobou odpisování pořizovaného majetku (Žádost o dotaci)
Záměr a) Preferenční kritérium č. 1 Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv –
nedřevní pelety (podíl je zaokrouhlován na celé koruny) nebo Preferenční kritérium č. 2 Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového
výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní a směsné pelety (podíl je zaokrouhlován na celé koruny) nebo Preferenční kritérium č. 3 Podíl
výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní brikety (podíl je zaokrouhlován na
celé koruny)
Souhlas OLH s technickým řešením projektu a splnění podmínek výběrového řízení. Za předpokladu, že technické řešení je odsouhlaseno OLH a žadatel
vybral nejvýhodnější nabídku, lze vynaložení výdajů na projekt považovat za efektivní.
Věcný popis projektové vize a plánů žadatele, které jsou součástí Žádosti o dotaci
Souhlas OLH s technickým řešením projektu a splnění podmínek výběrového řízení. Za předpokladu, že technické řešení (skladba a počty sazenic) je
odsouhlaseno OLH a žadatel vybral nejvýhodnější nabídku, lze vynaložení výdajů na projekt považovat za efektivní.
Poměrový ukazatel – desetiletý odhad tržeb (Žádost o dotaci)
Hodnotitelská komise

16.4.1

Porovnání vypočtené doby návratnosti s dobou odpisování pořizovaného majetku (Žádost o dotaci)

6.4.3

8.4.2
8.5.2
8.5.3

Hodnocení aspektu efektivnosti – operace 6.4.1; 6.4.2
operace 16.4.1

Hodnocení aspektu efektivnosti externím hodnotitelem
•

hodnocená kritéria:
• zařazení majetku do odpisové skupiny
• příjmy z tržeb za rok (rozsah výroby, jednotková cena, příjmy z tržeb)
• provozní výdaje za rok (rozsah výroby, jednotkové výdaje, celkové výdaje,
provozní výdaje za rok)

Finanční zdraví (FZ)

4. kolo příjmu žádostí
FZ se nehodnotí u operací:
1.1.1
1.2.1
6.1.1
8.4.2
8.5.2
8.5.3

Vzdělávací akce
Informační akce
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Odstraňování škod způsobených povodněmi
Neproduktivní investice v lesích
Přeměna porostů náhradních dřevin

Finanční zdraví (FZ)

• Novela zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví s účinností k 1.1.2016
Nová podoba účetních výkazů (rozvaha a VZZ), tj. nové uspořádání a označení položek

=>
Aktualizace pdf formuláře pro výpočet finančního zdraví za
období 2016 (účetnictví v plném/zkráceném rozsahu)

Finanční zdraví (FZ) – pdf formulář 2016
Účetnictví v plném/zkráceném rozsahu
Účetní závěrka dle zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví s účinností k 1.1.2016:
-> nová struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty
-> struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty odpovídá roku 2015

Finanční zdraví (FZ) – kontrola příloh
Rovná se výsledek hospodaření běžného účetního období (pole A.V.1 nebo pole A.V.)
v rozvaze s výsledkem hospodaření za účetní období (pole ***) z výkazu zisku a
ztráty – účetnictví

Finanční zdraví (FZ) – kontrola příloh
Je průměrná výše součtu tržeb za prodej zboží a výkonů, resp. tržeb z prodeje výrobků a
služeb, změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace nenulová (účetnictví) nebo je
průměrná výše příjmů nenulová (daňová evidence)
Ve VZZ v plném / zkráceném rozsahu
jsou včetně tržeb za prodej zboží
(označení II.) nově kontrolovány
položky:
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti
(+/-)
C. Aktivace (-)

Provázanost finančních formulářů od roku 2016
Provázanost formulářů FZ na:
1. Formulář prokázání podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby
2. Formulář prokázání podílu příjmů z výroby krmiv

Účetnictví
Výkaz zisku a ztráty
− Řádek „Čistý obrat za účetní
období“

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby

• Za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období bez ohledu na předložení
daňového přiznání a bez ohledu zda bylo období schváleno např. valnou
hromadou

• Zemědělská prvovýroba nezahrnuje:
• Dotace poskytované PGRLF
• Vratky spotřební daně při nákupu nafty a bionafty – „zelená nafta“
• Služby

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby

• Novela zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví s účinností k 1.1.2016
Změna vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci

=>
Nová podoba formuláře prokázání příjmů ze zemědělské
prvovýroby u žadatele, který vede účetnictví

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby
Účetnictví

Hodnota musí
činit alespoň
118 800 Kč.

Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby
Daňová evidence

Hodnota musí
činit alespoň
118 800 Kč.

Děkuji za pozornost

