Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

/

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)
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Žádost o proplacení výdajů

110 00 Praha 1
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www.szif.cz

B1

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů

Číslo
řádku

Uzavřený účetní rok

Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)

Ukazatel

Náplň ukazatele z výkazu

1.

Příjmy z prodeje vlastních výrobků a služeb

Prodej všech výrobků a služeb.

2.

z toho: Příjmy z prodeje výrobků z RV

Prodej hlavních i vedlejších výrobků RV.

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

3.

Příjmy z prodeje výrobků ze ŽV a zvířat

Prodej nezpracovaných výrobků ŽV, prodej zvířat
ve výkrmu a prodej zvířat základního stáda.

4.

Příjmy z prodeje výrobků z lesnické výroby

Prodej výrobků z vlastní lesnické činnosti.

5.

Příjmy z prodeje služeb ze zemědělské
činnosti

6.

Příjmy z agroturistiky

Příjmy z agroturistiky, ubytování a pronájmů.

7.

Příjmy z prodeje potravinářských výrobků

Příjmy z potravinářské výroby (zpracované výrobky
RV a ŽV).

Příjmy z prodeje ostatních výrobků včetně
přidružené výroby
Příjmy z prodeje služeb z nezemědělské
činnosti

8.
9.

Prodej výrobků z nezemědělské výroby.

10.

Výdaje na nákup materiálu a energie

Nakoupená osiva a sadba. Nakoupená hnojiva pro
RV. Nakoupené prostředky ochrany rostlin pro RV.
Nákup veterinárních prostředků. Nakoupená
krmiva. Nakupované suroviny. Spotřeba PHM a
ostatních energií. Stavební materiál na opravy
budov. Náhradní díly a materiál na opravu strojů.
Ostatní nakoupený materiál.

11.

Výdaje za nakoupená zvířata

Nákup zvířat, včetně zvířat základního stáda.
Externě zajišťované opravy a údržba budov a
strojů. Agrotechnické a agrochemické služby.
Plemenářské a veterinární služby. Ostatní služby
(poradenské, servisní, apod.). Nájemné strojů.
Zemědělské pojištění, pojištění budov, strojů a
ostatní pojištění. Ostatní provozní výdaje a všechny
ostatní výdaje (výše neuvedené).
Všechny dotace kromě investičních přiznané pro
příslušný rok.
Daně: silniční, darovací, dědická, z převodu, z
nemovitosti.
Odpisy pro příslušný účetní rok podle platných
účetních předpisů týkajících se odepisování
jednotlivých složek dlouhodobého majetku.
Mzdy včetně srážek z mezd ve prospěch třetích
osob. Zahrnuje i mzdové výdaje na základě dohod
konaných mimo hlavní pracovní poměr (dohoda o
provedení práce, apod.). Platby pojistného na
sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojištění na všeobecné zdravotní
pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnancem a
zaměstnavatelem. NEZAHRNUJÍ se platby
pojistného za podnikatele a neplacené rodinné
příslušníky.
Placený nájem za pronajatou cizí půdu včetně
nájemného placeného v naturální formě.

12.

Výdaje na nákup služeb a režijní náklady

13.

Provozní dotace a podpory

14.

Placené daně a poplatky

15.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku

16.

Osobní náklady

17.

Pachtovné

18.

Výnosové úroky

Obdržené úroky z provozních a investičních úvěrů.

19.

Nákladové úroky

Placené úroky z provozních a investiční úvěrů.

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

T-2

Ne

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

110 00 Praha 1
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20.

Investiční dotace a podpory

Investiční dotace a podpory - na pořízení investic
podle dotačních programů MZe, operačního
programu a Programu rozvoje venkova ČR,
přiznané pro příslušný rok.

21.

Pozemky

Hodnota pozemků v zůstatkové ceně

22.

Stavby

Hodnota staveb v zůstatkové ceně

23.

Samostatné movité věci a soubory mov. věci

Hodnota sam. mov. věcí a jejich souborů v
zůstatkové ceně

24.

Pěstitelské celky trvalých porostů

Hodnota pěstitelských celků TP v zůstatkové ceně

25.

Zvířata základního stáda a tažná zvířata

Hodnota zvířat v zůstatkové ceně

26.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

27.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Hodnota jiného dlouhodob. hmot. majetku v
zůstatkové ceně
Hodnota dlouhodobého nehm. majetku v
zůstatkové ceně

Doplňující údaje
Číslo
řádku

Ukazatel

28.

Výměra celkové obhospodařované (vlastní a najaté) zemědělské půdy (ha)

29.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v zemědělských2) činnostech

30.

Celkový počet odpracovaných hodin3) pracovníků1) zaměstnaných v zemědělských2) činnostech

31.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v lesnictví

32.

Celkový počet odpracovaných hodin3) pracovníků1) zaměstnaných v lesnictví

33.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v potravinářské výrobě

34.

Celkový počet odpracovaných hodin3) pracovníků1) zaměstnaných v potravinářské výrobě

35.

Průměrný evidenční počet pracovníků1) zaměstnaných v nezemědělských činnostech

36.

Celkový počet odpracovaných hodin pracovníků1) zaměstnaných v nezemědělských činnostech

37.

Odhad podílu nákladů pro zemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

38.

Odhad podílu nákladů pro činnosti v lesnictví z celkových nákladů podniku (v %)

39.

Odhad podílu nákladů pro potravinářskou výrobu z celkových nákladů podniku (v %)

40.

Odhad podílu nákladů pro nezemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

1) V zemědělských podnicích včetně neplacených rodinných příslušníků.
2) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
3) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

T-2

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

/

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz
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Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví v plném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok

Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)

Ukazatel

Náplň ukazatele z výkazu

Číslo
řádku
1.

Tržby za prodej zboží

Výkaz zisků a ztráty [01].

2.

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisků a ztráty [02].

3.

Obchodní marže

Výkaz zisků a ztráty [03].

4.

Výkony

Výkaz zisků a ztráty [04].

5.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Výkaz zisků a ztráty [05].

6.

z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků z RV

Hlavní i vedlejší výrobky RV (účet 601).

7.

Tržby za prodej vlastních výrobků ze ŽV a
vlastních zvířat

Výrobky ŽV (z účtu 601).

8.

Tržby za prodej vlastních výrobků z LV

Výrobky z lesnické činnosti (z účtu 601).

9.

Tržby za prodej vlastních služeb ze
zemědělské činnosti

(z účtu 602)

10.

Tržby z agroturistiky

(z účtu 602)

11.

Tržby z prodeje potravinářských výrobků

(z účtu 601)

Tržby za prodej ostatních nezemědělských
výrobků
Tržby za prodej vlastních služeb
z nezemědělské činnosti

12.
13.

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

Veškeré nezemědělské výrobky (z účtu 601).
(z účtu 602)

14.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Výkaz zisků a ztráty [06].

15.

Aktivace

Výkaz zisků a ztráty [07].

16.

Výkonová spotřeba

Výkaz zisků a ztráty [08].

17.

Spotřeba materiálu a energie

Výkaz zisků a ztráty [09].

18.

Služby

Výkaz zisků a ztráty [10].

19.

Přidaná hodnota

Výkaz zisků a ztráty [11].

20.

Provozní dotace a podpory

21.

Placené daně a poplatky

22.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku

Výkaz zisků a ztráty [18].

23.

Osobní náklady

Výkaz zisků a ztráty [12].

24.

Pachtovné

Placený nájem za pronajatou cizí půdu včetně
nájemného placeného v naturální formě; z účtu 518
- Ostatní služby.

25.

Výnosové úroky

Výkaz zisků a ztráty [42].

26.

Nákladové úroky

Výkaz zisků a ztráty [43].

27.

Investiční dotace a podpory - na pořízení investic
podle dotačních programů MZe, operačního
programu a Programu rozvoje venkova ČR.

Z účtů skupiny 01-04; dotace a podpory přiznané
pro příslušný rok.

28.

Aktiva celkem

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [001].

29.

B. Dlouhodobý majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [003].

30.

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [004].

31.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [013].

Všechny dotace kromě investičních, přiznané pro
příslušný rok.
Daně: silniční, darovací, dědická, z převodu, z
nemovitosti.

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

T-2

Ne

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)

Žádost o proplacení výdajů
B2
32.

B.II.1. Pozemky

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [014].

33.

B.II.2. Stavby

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [015].

34.

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [016].

35.

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [017].

36.

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [018].

37.

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [019].

38.

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [020].

39.

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmot. majetek Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [021].

40.

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [022].

Doplňující údaje
Číslo
řádku

Ukazatel

41.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

42.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

43.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v lesnictví

44.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v lesnictví

45.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

46.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

47.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

48.

Celkový počet odpracovaných hodin pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

49.

Odhad podílu nákladů pro zemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

50.

Odhad podílu nákladů pro činnosti v lesnictví z celkových nákladů podniku (v %)

51.

Odhad podílu nákladů pro potravinářskou výrobu z celkových nákladů podniku (v %)

52.

Odhad podílu nákladů pro nezemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

T-2

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

/

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Ve Smečkách 33

Žádost o proplacení výdajů

110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

B3

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok

Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)

Ukazatel

Náplň ukazatele z výkazu

Číslo
řádku
1.

Tržby za prodej zboží

Výkaz zisků a ztráty [01].

2.

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkaz zisků a ztráty [02].

3.

Obchodní marže

Výkaz zisků a ztráty [03].

4.

Výkony

Výkaz zisků a ztráty [04].

5.

z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Součet řádků č. 6 až 13

6.

z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků z RV

Hlavní i vedlejší výrobky RV (účet 601).

7.

Tržby za prodej vlastních výrobků ze ŽV a
vlastních zvířat

Výrobky ŽV (z účtu 601).

8.

Tržby za prodej vlastních výrobků z LV

Výrobky z lesnické činnosti (z účtu 601).

9.

Tržby za prodej vlastních služeb ze
zemědělské činnosti

(z účtu 602)

10.

Tržby z agroturistiky

(z účtu 602)

11.

Tržby z prodeje potravinářských výrobků

(z účtu 601)

Tržby za prodej ostatních nezemědělských
výrobků
Tržby za prodej vlastních služeb
z nezemědělské činnosti

12.
13.

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

T-2

Ne

Veškeré nezemědělské výrobky (z účtu 601).
(z účtu 602)

14.

Výkonová spotřeba

Výkaz zisků a ztráty [05].

15.

Přidaná hodnota

Výkaz zisků a ztráty [06].

16.

Provozní dotace a podpory

17.

Placené daně a poplatky

18.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehm. majetku

Výkaz zisků a ztráty [09].

19.

Osobní náklady

Výkaz zisků a ztráty [07].

20.

Pachtovné

Placený nájem za pronajatou cizí půdu včetně
nájemného placeného v naturální formě; z účtu 518
- Ostatní služby.

21.

Výnosové úroky

Výkaz zisků a ztráty [26].

22.

Nákladové úroky

Výkaz zisků a ztráty [27].

23.

Investiční dotace a podpory - na pořízení investic
podle dotačních programů MZe, operačního
programu a Programu rozvoje venkova ČR.

Z účtů skupiny 01-04; dotace a podpory přiznané
pro příslušný rok.

24.

Aktiva celkem

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [001].

25.

B. Dlouhodobý majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [003].

26.

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [004].

27.

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha, sloupec č. 3 (netto); [005].

Všechny dotace kromě investičních, přiznané pro
příslušný rok.
Daně: silniční, darovací, dědická, z převodu, z
nemovitosti.

Doplňující údaje
Číslo
řádku
28.

Ukazatel

Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

T-2

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

/

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)

Žádost o proplacení výdajů
B3
29.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v zemědělských1) činnostech

30.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v lesnictví

31.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v lesnictví

32.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

33.

Celkový počet odpracovaných hodin2) pracovníků zaměstnaných v potravinářské výrobě

34.

Průměrný evidenční počet pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

35.

Celkový počet odpracovaných hodin pracovníků zaměstnaných v nezemědělských činnostech

36.

Odhad podílu nákladů pro zemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

37.

Odhad podílu nákladů pro činnosti v lesnictví z celkových nákladů podniku (v %)

38.

Odhad podílu nákladů pro potravinářskou výrobu z celkových nákladů podniku (v %)

39.

Odhad podílu nákladů pro nezemědělské činnosti z celkových nákladů podniku (v %)

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04

Razítko příjemce dotace:

Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

/

* příjemce dotace označí křížkem

/

/

/

Registrační číslo žádosti (spisová značka)

Žádost o proplacení výdajů
C1 opatření I.1.3.

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz

Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Hodnocené indikátory
Typ produkce

* Bioprodukce

Konvenční

Převažující výrobní zaměření podniku

* Zemědělství

Lesnictví

Výrobní zaměření v zemědělství

* Polní plodiny

Zahradnictví

Vinařství

Trvalé kultury

Produkce mléka

Pasoucí se hospodářská zvířata

Chov prasat

Chov drůbeže

Smíšené (rostlinná a živočišná výroba)

Nepotravinářská odvětví

Ostatní

Druh činnosti

Sektorové zaměření projektu

Potravinářství

* Zpracování/uvádění na trh

Vývoj

* Maso

Mléko

Obiloviny

Ovoce

Zelenina

Víno

Olejniny

Houby, káva, čaj, koření

Krmiva

Smíšené

Ostatní

Platí pouze pro podopatření I.1.3.1.
První podání Žádosti o proplacení

*

Pozn.: V případě, že jste v rámci PRV již podali Žádost o proplacení na podopatření I.1.3.1. či I.1.2.2., necháte pole nezaškrtnuté.

Velikost podniku

* Mikro/malé

Střední

Místo vyhotovení:

Datum (den, měsíc, rok): Jméno a podpis příjemce
dotace:

Příjmení za RO SZIF:

Jméno za RO SZIF:

Převzal:

Datum (den, měsíc, rok):

V0101.04_I13

Razítko příjemce dotace:

Smíšené

