Ministerstvo zemědělství
Č.j.: 42859/2016-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 poskytování dotace na základě Programu rozvoje
venkova platné pro 3. kolo příjmu žádostí
Opatření 4. Investice do hmotného majetku
Podopatření 4.2. Podpora investic, které se týkají
zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů
Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
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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
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých
a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic
do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků
na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních
technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení
dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro
výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování
i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov
a vybavení prodejen.

2. Záměry
a)
b)

Zemědělské podniky
Zpracovatelské podniky

3. Definice žadatele/příjemce dotace
Záměr a)
Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje definici mikro, malého
nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových
příjmech za poslední uzavřené účetní období činil 45 % a více.
Záměr b)
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici
mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených
pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
nebo
výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů,
a kteří mají Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na činnost odpovídající předmětu
dotace.
V případě, že výrobce potravin nebo krmiv je zároveň veden v Evidenci zemědělského
podnikatele, jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech
za poslední uzavřené účetní období musí činit méně než 45 %.
Pro oba záměry:
Velikost podniku bude ve všech případech posouzena dle postupů uvedených v Příloze 1
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
(viz příloha č. 5 těchto Pravidel).
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Žadatelem nemůže být:
- organizace producentů (uznaná podle článku 152 dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
- sdružení organizací producentů (uznané podle čl. 156 dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
- mezioborová organizace (uznaná podle článku 157 dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)

4. Druh a výše dotace
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Výše dotace činí 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 50,5 % veřejných zdrojů.
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000,- Kč
včetně do 30 000 000,- Kč včetně.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci operace 4.2.1 činí
150 000 000,- Kč za období 2014-2020.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 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.

5. Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 a 7
Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo.
Kódy výdajů, které se vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou uvedeny v příloze č. 2
těchto Pravidel.
Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů je uveden v příloze č. 2 těchto
Pravidel.


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



výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch
a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)



investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků
a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod



investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů



investice související s uváděním vlastních produktů na trh
(výstavba
a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení
prodejen apod.)



investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
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6. Kritéria přijatelnosti projektu
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. Kritéria mají vylučovací
charakter.
1) Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy; C.
2) Projekt musí splňovat účel a rozsah operace/záměru; C.
3) Žadatel 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, veřejné VŠ a školní statky/podniky.
4) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušný
záměr; v případě, že žadatel/příjemce dotace je zemědělským podnikatelem evidovaným
v EZP, je vždy povinen vyplnit přílohu Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů
ze zemědělské prvovýroby (viz příloha č. 10 těchto Pravidel); C.
5) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti1 ; C.
6) 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 uvedené
v příloze č. 3 těchto Pravidel. 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 – originál.
7) Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv;
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
1

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. Potřebnost projektu může být dále posouzena odhadem
budoucích tržeb projektu, což je součástí poměrového ukazatele, který vstupuje do hodnocení
aspektu efektivnosti.
Efektivnost projektu bude posouzena na základě podílu investic (tj. vstupů) a budoucích tržeb (tj.
výstupů) projektu ve sledovaném 10-ti letém horizontu (formulář výpočtu k hodnocení aspektu
efektivnosti je součástí Žádosti o dotaci – definice a výpočet je uveden v příloze č. 8 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.
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příloze uveden (viz příloha č. 13 těchto Pravidel), v případě výroby krmiv je výstupní
produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) – ne však
pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele; C.
8) Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné
spotřeby energie; C.

7. Další podmínky
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo.
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 50 bodů; C.
2) Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby)
na účet příjemce dotace; C.
3) Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku (MSP)
po celou lhůtu vázanosti projektu na účel, nesmí se stát velkým podnikem; C.
4) Místem realizace projektu se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny
nemovitosti/technologie, které jsou předmětem projektu. V případě nákupu movitého
majetku se místem realizace rozumí místo, kde je majetek umístěn v době, kdy
nevykonává svou funkci (v případě, že je umístěn na více místech, žadatel uvede
všechna místa).
5) 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. 4 těchto Pravidel
– 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.
Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli
operace; D jinak C.
6) 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, nájem, věcné břemeno. Žadatel
prokazuje uspořádání právních vztahů k nemovitostem při kontrole na místě předložením
příslušných dokumentů2. 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.
7) Projekt se netýká výroby medu, rybolovu a jeho produktů, akvakultury, a dále v případě
zpracování vinných hroznů se projekt netýká technologií, které obsahují:
 dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu
nejméně 600 litrů
 speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku
pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátory)
2

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.
Nájem – nájemní smlouvou na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel, případně
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min.5 let od převedení dotace příjemci na účet.
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.
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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
8) V rámci této operace nelze dotaci poskytnout na:
 technologie pro třídění, chlazení, balení, značení a skladování vajec; K
 zařízení používané při restaurační a hostinské činnosti; K
 software související s tvorbou eshopů a internetových stránek; K
 projektovou a technickou dokumentaci; K
 celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či
parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř
staveb; K
 nákup nemovitosti; K
 výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a správních budov,
intervenčních skladů3 a logistických center; K
 nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu; K

8. Seznam předkládaných příloh
Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly
14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo.
a)

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Veškeré přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, jsou součástí formuláře Žádosti
o dotaci. Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci, jsou
uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel – výrobce
krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů…“, formulář prokázání podílu
příjmů z výroby krmiv dle přílohy č. 9 těchto Pravidel - vyplňuje se jen u záměru b).
2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel dosahuje
podíl příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby z celkových příjmů/výnosů…“, formulář
prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby dle přílohy č. 10 těchto
Pravidel - v případě, že žadatel je evidován v EZP nutné doložit vždy.
3) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Podnik dosahuje
min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok..“, formulář
prokázání přidané hodnoty podniku (viz příloha č. 12 těchto Pravidel).
4) Formulář prokazující aspekt efektivnosti (Metodika výpočtu k hodnocení aspektu
efektivnosti - viz příloha č. 8 těchto Pravidel).
b)

Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci; D jinak C

1) 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)
Intervenční sklady slouží ke skladování intervenčních zásob obilovin, mléčných výrobků a masa.
Smlouvou se skladovatel, právnická nebo fyzická osoba provozující sklad, zavazuje, že pro SZIF
obstará činnosti spojené s provedením intervenčního nákupu, skladováním a vyskladněním
intervenčně nakoupených komodit v souladu s předpisy Evropské unie a zvláštními předpisy České
republiky a SZIF se zavazuje zaplatit mu za to úplatu, sjednanou ve smlouvě. Nad intervenčně
skladovanými produkty SZIF zajišťuje administrativu, dohled a kontrolu.
3
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

odpovídající povolení stavebního úřadu (dle Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1.
„řízením stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt realizovat - prostá kopie.
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).
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie (lze doložit v listinné podobě).
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů)
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název
katastrálního území a měřítko mapy – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků
dle vzoru v příloze č. 6 těchto Pravidel - elektronický formulář ke stažení na internetových
stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
Formuláře4 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno.
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
provedení záměru na životní prostředí – prostá kopie.
V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 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, a to ani podlimitně, čestné prohlášení žadatele
uvedené v příloze č. 3 těchto Pravidel. Čestné prohlášení je součástí formuláře Žádosti
o dotaci.
V případě
realizace
výběrového/zadávacího
řízení
kompletní
dokumentace
k výběrovému/zadávacímu řízení. 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
k výběrovým/zadávacím řízením jsou uvedeny v kapitole 9 Obecných podmínek Pravidel
platných pro dané kolo.

c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel má
registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je
některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením
nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění
Regionální potravina nebo Česká biopotravina“, platný certifikát značky kvality KLASA
nebo doklad, že je některý z produktů žadatele označen jako produkt s chráněným
zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita,
nebo že získal ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina (např. informace
o zápisu z Úředního věstníku EU, platný certifikát, potvrzení PRO-BIO svazu
Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle
způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.
4
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2)

3)

4)

5)

d)

ekologických zemědělců o získání ocenění), nejde o chráněné označení původu (CHOP)
a chráněné zeměpisné označení (CHZO) týkající se vína, neboť tato označení
se vztahují na oblast, kde se nachází vinice, nikoliv na výrobek – prostá kopie.
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Podnik uplatňuje
certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu
Management životního prostředí…“, platný certifikát systému bezpečnosti a jakosti
potravin/krmiv vydaný certifikačním orgánem, který je akreditován pro příslušný systém –
prostá kopie.
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium
„Žadatel
zaměstnává min. 20 % zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového
počtu zaměstnanců…“, formulář výpočtu podílu zaměstnávání osob ze znevýhodněných
skupin (viz příloha č. 7 těchto Pravidel).
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel prokáže
proexportní výkonnost podniku v posledních 3 letech“, jednotné správní doklady
potvrzené celními orgány za poslední 3 kalendářní roky – prostá kopie.
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Žadatel se aktivně
účastní na proexportních aktivitách s podporou MZe“, doklad o registraci a účasti
na veletrhu či výstavě, v případě projektů ekonomické diplomacie předloží evidenci
o účasti na tomto projektu.
Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C

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)
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Povinné přílohy předkládané při Žádosti o platbu
Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem
projektu - prostá kopie (je-li oprávněním výpis z živnostenského či obchodního rejstříku,
anebo evidence zemědělského podnikatele, oprávnění se nepředkládá); D jinak C.
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.
Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly
s dodavatelem uzavřeny) – originál nebo úředně ověřená kopie; D jinak K.
Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury vč. výrobních čísel
strojů, či technologií, paragony) – prostá kopie; D jinak K.
Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace –
originál, je součástí elektronické Žádosti o platbu; D jinak C.
Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. 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.
V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, na které může být poskytnuta
dotace – soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet – prostá kopie;
D jinak K.
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, 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.
V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo povolení
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

f)

ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným
dokončením podle stavebního zákona - prostá kopie; D jinak C.
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 stavebním zákonem –
prostá kopie; D jinak C (lze předložit v listinné podobě).
V případě bodového ohodnocení v rámci preferenčního kritéria za produkci
biopotravin/biokrmiv: Platné osvědčení (certifikát) o původu biopotraviny/biokrmiva, které
je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ
s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZ, spol. s r.o., a je vydáno na některý výrobek
žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu – prostá kopie; D
jinak C.
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 doklad
již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu zůstává stejné, doklad
se nepředkládá.
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků
dle vzoru v příloze č. 6 těchto Pravidel – elektronický formulář ke stažení
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; D jinak C.
Doklad potvrzující, že místo realizace projektu naplňuje odpovídající účel užívání stavby
(tj. zpracovatelský provoz) – prostá kopie; D jinak C.
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Součástí projektu
je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů…“ a investice je
zaměřená do nově zřízeného prodeje výrobků živočišného a/nebo rostlinného původu
ze dvora, potvrzení Státní veterinární správy, že nově zavedený prodej ze dvora splňuje
legislativní požadavky a/nebo doklad o zařazení do evidence Státní zemědělské
a potravinářské inspekce“ – prostá kopie; D jinak C.
Doklad prokazující výkon původní technologie/zařízení včetně prokázání jejího
vlastnictví, popř. užívání (např. evidence majetku, doklad o nákupu) a doklad prokazující
výkon nově pořizované technologie/zařízení – v případě bodového ohodnocení
za preferenční kritérium „Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie“ – prostá
kopie; D jinak C.
Doklad o předání stroje/technologie potvrzený dodavatelem a příjemcem dotace
(dodací list/protokol o předání a převzetí) – prostá kopie; D jinak K.
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; D jinak K.
Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů; D
jinak C.
Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu

1) Údaje nezbytné k hodnocení povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané
hodnoty podpořeného podniku“, tzn. údaje obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku
a ztráty nebo ve výkazu příjmů a výdajů a výkazu o majetku po dobu pěti let
od převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce. Údaje příjemce dotace poskytne
pouze na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného pověřeného
subjektu; D jinak B.
2) V případě bodového ohodnocení v rámci preferenčního kritéria za produkci
biopotravin/biokrmiv: vyplněný formulář (příloha č. 11 těchto Pravidel) potvrzený některou
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z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o
ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU
VERITAS
CR,
spol.
s r.o.,
dokladující
podíl
příjmů/výnosů
z produkce
biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv
žadatele; D jinak C.
Žadatel/příjemce dotace bude předkládat formulář po dobu vázanosti projektu na účel
za účetně uzavřená období následujících po roce podání Žádosti o platbu, a to vždy
nejpozději do 31.12. roku následujícího po sledovaném období; D jinak C.
3) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva je
odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu vázanosti projektu na účel; D jinak A.

9. Seznam příloh Pravidel
1. Preferenční kritéria
2. Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace
3. Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno 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)
4. 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
5. Definice mikropodniků, malých a středních podniků
6. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
7. Výpočet podílu osob ze znevýhodněných skupin na celkovém počtu zaměstnanců
8. Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti
9. Formulář prokázání podílu příjmů z výroby krmiv, včetně instruktážního listu
10. Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby
11. Formulář prokazující podíl příjmů/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv
12. Formulář prokázání přidané hodnoty podniku
13. Příloha I Smlouvy o fungování EU
14. Seznam hospodářsky problémových regionů definovaných v příloze usnesení vlády ČR
č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020

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

Ing. Marian Jurečka v. r.
ministr zemědělství

V Praze dne 28. 7. 2016
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Příloha č. 1

Preferenční kritéria
Preferenční kritéria mají hodnotící charakter.
Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14
Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo.
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, tak obdrží body v této nižší kategorii.
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná dle Obecných
podmínek a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kriterií nebo předložení
nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kriterií se posuzuje
jako nedodržení podmínek dotace, C.
V případě, že u preferenčního kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze
jednu možnost výběru (tj. např. pouze 7.1.).
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše dotace, tzn. žádosti s nižší požadovanou dotací mají
přednost.
Zaokrouhlování všech hodnot bude prováděno běžnou matematickou metodou na celá čísla,
tj. do 0,49 (včetně) dolů a od 0,50 (včetně) nahoru.

Záměr a) Zemědělské podniky
Č.

Kritérium

1.

Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství

Možný
bodový
zisk
10

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Body budou uděleny v případě, že žadatel je k datu podání Žádosti o dotaci
evidován v Evidenci zemědělského podnikatele 3 a více let.

2.
2.1

2.2

Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce
v rámci místních trhů:
nově pořízená (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné prodejny,
stánkového prodeje, prodeje ze dvora, potvrzené Státní veterinární
správou a/nebo s dokladem o zařazení do evidence Státní zemědělské
a potravinářské inspekce)
rekonstrukce a modernizace stávající kapacity zkracující dodavatelské
řetězce

13

10

5

Zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů znamená zvýšení
přímého prodeje. Body budou uděleny v případě, že žadatel vynaloží finanční
prostředky v rámci uvádění na trh zemědělských produktů. Prodej výrobků
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (annex) musí tvořit více než
50% všech výrobků prodávaných v provozovně, pojízdné prodejně, při
stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické
kontrole projektu na místě. Příjemce dotace vede oddělenou evidenci tržeb
annexových a neannexových výrobků v příslušné provozovně, pojízdné prodejně,
při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Ověření údajů v ní uvedených bude
zkontrolováno v účetnictví/daňové evidenci příjemce dotace. Předmětem
kontroly budou účetní doklady počínaje prvním účetně uzavřeným obdobím
následujícím
po
podání
Žádosti
o
platbu.
V
případě
prodeje
ze stánku na místních trzích navíc příjemce dotace doloží min. 10 dokladů
o pronájmu prodejní plochy, popř. doklad o pronájmu prodejní plochy na dobu
delší než 3 měsíce (doklady budou předloženy za každý kalendářní rok
následující po podání žádosti o platbu). Tyto podmínky musí být dodrženy
po celou lhůtu vázanosti na účel projektu. Všechny výdaje spojené s tímto
kritériem budou zařazeny do kódu 008. Pouze nákup dopravního prostředku není
předmětem tohoto preferenčního kritéria.

3.

Žadatel
zaměstnává
min.
20%
zdravotně
či
sociálně
znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců.

10

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do přílohy č.7 těchto
Pravidel, kterou žadatel předkládá po podání Žádosti o dotaci. Bližší specifikace
a způsob výpočtu je stanoven v příloze č. 7 těchto Pravidel. Splnění kritéria se
prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.

4.

Podnik
dosahuje
min.
150 000,Kč
přidané
hodnoty
na přepočteného pracovníka a rok (stav v jednom roce ze tří
posledních účetně uzavřených období).

15

Hodnocení se provádí na základě vyplněného Formuláře prokázání přidané
hodnoty podniku uvedeného v příloze č. 12 těchto Pravidel a údajů o počtu
přepočtených pracovníků uvedených ve formuláři Žádosti o dotaci. Splnění
kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.

5.
5.1
5.2

Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie:
A
B

10
5

Hodnocení se provádí na základě zaslaných formulářů pro posouzení finančního
zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře. Body se udělí dle dosažené
kategorie finančního zdraví. Metodika výpočtu finančního zdraví a kalkulátor je
zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Při fyzické
kontrole projektu na místě se provede kontrola správnosti údajů vyplněných do
formulářů zaslaných přes Portál farmáře. Žadatelé, kteří nedoloží finanční zdraví,
nemohou za toto kritérium získat body.

6.

Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie.

5

Hodnocení se provádí na základě informací ze Žádosti o dotaci (údaje lze čerpat
z technické popř. jiné dokumentace k zařízení/technologii, ze které je patrný
výkon). Zvýšení efektivity výroby stanovíme porovnáním podílu výkonu
technologie před realizací projektu a po realizaci projektu. Příjemce dotace
k ŽOP doloží dokument prokazující vlastnictví popř. užívání původního
zařízení/technologie včetně technické dokumentace, z niž bude patrný výkon,
a porovná je s údaji o výkonu nové technologie nebo zařízení, které jsou
předmětem projektu. Splnění kritéria (prokázání zvýšení výkonu technologie
nebo zařízení min. o 10%) se prokazuje v rámci kontroly fyzické realizace. Lze
porovnávat jen zařízení/technologii se srovnatelným funkčním zaměřením. Body
získá jen žadatel, který již srovnatelné zařízení/technologii využíval.

7.
7.1.
7.2.

Předmětem projektu je zpracování:
mléka (kapitola* 4)
masa (kapitola* 1,2,5,16)

30
25

14

7.3.
7.4

ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (kapitola* 7,8,12,20,
22.04,22.05)
krmiva (kapitola* 23)

25
15

Hodnocení se provádí na základě údajů vyplněných ve formuláři Žádosti o dotaci,
a to projektům, jejichž předmět souvisí se zpracováním daných komodit (tzn.
masa, mléka, ovoce, zeleniny, moštových hroznů a krmiv pro hospodářská
zvířata) a všechny vstupy a všechny výstupy zpracování jsou zařazeny do kapitol
uvedených komodit Přílohy I Smlouvy o fungování EU (viz příloha č. 13 Pravidel).
Pořizovaná investice musí být převažujícím způsobem využívána ke zpracování
dané komodity. V rámci kapitoly 4 budou předmětem preferenčního kritéria
pouze mléko a mléčné výrobky, v rámci kapitoly 7 budou předmětem
preferenčního kritéria zelenina a luštěniny (houby v tomto kritériu preferovány
nejsou), v rámci kapitoly 12 budou předmětem preferenčního kritéria chmelové
šištice.

8.

8.1.

8.2.

Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení
o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou
z kontrolních organizací pověřenou MZe dle čl. 29 zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU
VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý
výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem
podaného projektu.
Současně počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání
Žádosti o platbu bude po dobu vázanosti projektu na účel
dosahovat:
více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv
na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,
nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv
10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv
na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,
nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za produkci biopotravin/
biokrmiv

10

5

Hodnocení se provádí na základě formuláře, který se předkládá každoročně
po stanovenou dobu. Tento formulář (příloha č. 11 těchto Pravidel) musí být
potvrzený kontrolní organizací, a to vždy do 31.12. roku následujícího
po sledovaném účetně uzavřeném období. O kontrolu a potvrzení formuláře
požádá příjemce dotace kontrolní organizaci nejpozději do 30.9. daného roku.
Na pozdější žádosti nemusí být ze strany kontrolní organizace brán zřetel.

9.

Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA
u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů
označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo
označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal
ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina.
Hodnocení se provádí na základě doložené prosté kopie platného certifikátu
KLASA, nebo na základě dokladu, že je některý z produktů žadatele označen
jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu
nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění Regionální
potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie informace o
zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu) či ocenění
Česká biopotravina udělené PRO-BIO svazem ekologických zemědělců. Nejde o
chráněné označení původu (CHOP) a chráněné zeměpisné označení (CHZO)
týkající se vína, neboť tato označení se vztahují na oblast, kde se nachází vinice,
nikoliv na výrobek.

15

10

10.

Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti
potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního
prostředí.

5

Hodnocení se provádí na základě předloženého platného certifikátu systému
bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv (týká se předmětu dotace) vydaný
certifikačním orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro certifikaci
příslušného systému. V případě ISO je uznatelný pouze certifikát ISO 22000 pro
systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv a ISO 14000 pro Management
životního prostředí.

11.

Místo/a realizace projektu se nachází 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 těchto regionů dle přílohy č. 14 těchto Pravidel.

12.

Předmětem projektu je investice
v objektu ve vlastnictví žadatele.

do

technologií

umístěných

5

Body budou uděleny na základě ověření, že objekt, ve kterém se nachází
technologie, je ve 100% vlastnictví žadatele. Hodnocení se provádí na základě
údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný
relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, nebo jiný dokument příslušného úřadu – prostá kopie. Žadatel musí být
zapsán jako 100% vlastník tohoto objektu minimálně od data podání Žádosti o
dotaci až do uplynutí lhůty vázanosti na účel.

13.

Předmětem projektu je pořízení informačních
souvisejících s dohledatelností výrobku.

technologií

5

Hodnocení se provádí na základě předložené Žádosti o dotaci. Výdaje,
ze kterých je stanovena dotace související s tímto preferenčním kritériem, budou
zahrnuty do kódu 002. Musí se jednat o prokazatelnou dohledatelnost.

14.

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve formuláři
Žádosti o dotaci) jsou

14.1
14.2.
14.3

do 1 miliónu Kč (včetně)
více než 1 - 3 milióny Kč (včetně)
více než 3 – 5 miliónů Kč (včetně)
Hodnocení se provádí ke dni podání Žádosti o dotaci

15.

Žadatel je mladý zemědělec do 40 let

10
8
6
5

Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci
a z Centrálních registrů.
Mladý zemědělec je:
mikro nebo malý podnik (velikost podniku musí být dodržena ke dni podání
Žádosti o dotaci) a zároveň
 v případě fyzické osoby:
osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k
témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),
 v případě právnické osoby:
musí být tato řízena fyzickou osobou nebo osobami, která/é:
dosáhla/y ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není
starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),
v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu - podílí se na základním
kapitálu ze 100 % nebo součet podílů všech mladých osob tvoří 100% na
základním kapitálu, je/jsou oprávněna/y za právnickou osobu jednat samostatně,
a to po celou dobu vázanosti projektu na účel.

16.
16.1

Projekt je zaměřen na zpracování produktů uváděných na trh
zemědělským podnikatelem do velikosti
Mikro

16

10

16.2

Malé

5

Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy č. 6 těchto Pravidel
předkládané k Žádosti o dotaci. Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 6 těchto
Pravidel. Deklarovaná velikost podniku musí být dodržena ke dni podání Žádosti
o dotaci.

17.
17.1.
17.2.

Žadatel dosahuje podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby
z celkových příjmů/výnosů:
60 - 80% včetně (stav za poslední účetně uzavřené období)
více než 80 % (stav za poslední účetně uzavřené období)

5
10

Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání podílu
příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby, příloha č. 10 těchto Pravidel.
V případě, že nedosahuje stanovených příjmů z prvovýroby, body nebudou
uděleny. Splnění kritéria se dále prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.

18.

Součástí celkových výdajů projektu je i modernizace zemědělského
podniku.
Hodnocení se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci a při kontrole
na místě. Část projektu týkající se modernizace zemědělského podniku (žadatel
na výdaje související s produkcí komodity může žádat v operaci 4.1.1) a část
projektu týkající se zpracování této komodity a uvedení komodity na trh (žadatel
žádá v operaci 4.2.1) na sebe musí navazovat. Pokud žadatel žádá o dotaci na
obě části v operacích 4.1.1 a 4.2.1, musí tyto žádosti být podány v jednom kole
příjmu žádostí. Obě části musí tvořit samostatný funkční celek. Výdaje
na modernizaci zemědělského podniku musí být zrealizovány nejpozději
do smluvního termínu pro předložení Žádosti o platbu stanoveném v Dohodě
o poskytnutí dotace v operaci 4.1.1, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu
Dohody o poskytnutí dotace v operaci 4.1.1, nebo v případě, že žadatel realizuje
výdaje na modernizaci zemědělského podniku z vlastních zdrojů, musí být tyto
výdaje zrealizovány v době od data podání Žádosti o dotaci v operaci 4.2.1 do
data podání Žádosti o platbu v operaci 4.2.1. V případě, že žadatel část projektu
týkající se modernizace zemědělského podniku nezrealizuje, bude ukončena
administrace obou Žádostí (vždy v operaci 4.2.1, příp. v operaci 4.1.1) a
požadovaná dotace nebude vyplacena, resp. bude požadováno její vrácení.
Část projektu, týkající se modernizace zemědělského podniku, musí splňovat
minimálně podmínky stanovené v kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel
operace 4.1.1.

17
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Záměr b) Zpracovatelské podniky
Č.
1.

Kritérium
Žadatel podniká alespoň 3 roky v potravinářství/krmivářství

Možný
bodový
zisk
10

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti
o dotaci. Body budou uděleny v případě, že žadatel je k datu podání Žádosti
o dotaci zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku 3 a více let.

2.

2.1

2.2

Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského
řetězce v rámci místních trhů:
nově pořízená (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné prodejny,
stánkového prodeje, prodeje ze dvora, potvrzené Státní veterinární
správou a/nebo s dokladem o zařazení do evidence Státní
zemědělské a potravinářské inspekce)
rekonstrukce a modernizace stávající kapacity zkracující dodavatelské
řetězce

10

5

Zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů znamená zvýšení
přímého prodeje. Body budou uděleny v případě, že žadatel vynaloží
finanční prostředky v rámci uvádění na trh zemědělských produktů. Prodej
výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (annex) musí tvořit
více než 50% všech výrobků prodávaných v provozovně, pojízdné prodejně,
při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Splnění kritéria se prokazuje při
fyzické kontrole projektu na místě. Příjemce dotace vede oddělenou evidenci
tržeb annexových a neannexových výrobků v příslušné provozovně, pojízdné
prodejně, při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Ověření údajů v ní
uvedených bude zkontrolováno v účetnictví/daňové evidenci příjemce
dotace. Předmětem kontroly budou účetní doklady počínaje prvním účetně
uzavřeným obdobím následujícím po podání Žádosti o platbu. V případě
prodeje ze stánku na místních trzích navíc příjemce dotace doloží min.
10 dokladů o pronájmu prodejní plochy, popř. doklad o pronájmu prodejní
plochy na dobu delší než 3 měsíce (doklady budou předloženy
za každý kalendářní rok následující po podání žádosti o platbu). Tyto
podmínky musí být dodrženy po celou lhůtu vázanosti na účel projektu.
Všechny výdaje spojené s tímto kritériem budou zařazeny do kódu 008.
Pouze nákup dopravního prostředku není předmětem tohoto preferenčního
kritéria.

3.

Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně
znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců.

10

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do přílohy č.7
těchto Pravidel, kterou žadatel předkládá po podání Žádosti o dotaci. Bližší
specifikace a způsob výpočtu je stanoven v příloze č. 7 těchto Pravidel.
Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.

4.

Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na
přepočteného pracovníka a rok (stav v jednom roce ze tří
posledních účetně uzavřených období).

15

Hodnocení se provádí na základě vyplněného Formuláře prokázání přidané
hodnoty podniku uvedeného v příloze č. 12 těchto Pravidel a údajů o počtu
přepočtených pracovníků uvedených ve formuláři Žádosti o dotaci. Splnění
kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.

5.
5.1
5.2

Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie:
A
B

18

10
5

Hodnocení se provádí na základě zaslaných formulářů pro posouzení
finančního zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře. Body se udělí dle
dosažené kategorie finančního zdraví. Metodika výpočtu finančního zdraví
a kalkulátor je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv
a www.szif.cz. Při fyzické kontrole na místě se provede kontrola správnosti
údajů vyplněných do formulářů zaslaných přes Portál farmáře. Žadatelé, kteří
nedoloží finanční zdraví, nemohou za toto kritérium získat body.

6.

Předmětem projektu je zvýšení efektivity technologie.

5

Hodnocení se provádí na základě informací ze Žádosti o dotaci (údaje lze
čerpat z technické popř. jiné dokumentace k zařízení/technologii, ze které je
patrný výkon). Zvýšení efektivity výroby stanovíme porovnáním podílu
výkonu technologie před realizací projektu a po realizaci projektu. Příjemce
dotace k ŽOP doloží dokument prokazující vlastnictví popř. užívání
původního zařízení/technologie včetně technické dokumentace, z níž bude
patrný výkon, a porovná je s údaji o výkonu nové technologie nebo zařízení,
které jsou předmětem projektu. Splnění kritéria (prokázání zvýšení výkonu
technologie nebo zařízení min. o 10%) se prokazuje v rámci kontroly fyzické
realizace. Lze porovnávat jen zařízení/technologii se srovnatelným funkčním
zaměřením. Body získá jen žadatel, který již srovnatelné zařízení/technologii
využíval.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4

Předmětem projektu je zpracování:
mléka (kapitola* 4)
masa (kapitola* 1,2,5,16)
ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (kapitola* 7,8,12,20,
22.04,22.05)
krmiva (kapitola* 23)

30
25
25
15

Hodnocení se provádí na základě údajů vyplněných ve formuláři Žádosti
o dotaci, a to projektům, jejichž předmět souvisí se zpracováním daných
komodit (tzn. masa, mléka, ovoce, zeleniny, moštových hroznů a krmiv pro
hospodářská zvířata) a všechny vstupy a všechny výstupy zpracování jsou
zařazeny do kapitol uvedených komodit Přílohy I Smlouvy o fungování EU
(viz příloha č. 13 Pravidel). Pořizovaná investice musí být převažujícím
způsobem využívána ke zpracování dané komodity. V rámci kapitoly 4 budou
předmětem preferenčního kritéria pouze mléko a mléčné výrobky, v rámci
kapitoly 7 budou předmětem preferenčního kritéria zelenina a luštěniny
(houby v tomto kritériu preferovány nejsou), v rámci kapitoly 12 budou
předmětem preferenčního kritéria chmelové šištice.

8.

8.1.

Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení
o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou
z kontrolních organizací pověřenou MZe dle čl. 29 zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s.
a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno
na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je
předmětem podaného projektu.
Současně počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání
Žádosti o platbu bude po dobu vázanosti projektu na účel
dosahovat:
více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv
na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,
nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci
biopotravin/biokrmiv
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8.2.

10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce
biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce
potravin/krmiv,
nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za produkci biopotravin/
biokrmiv

5

Hodnocení se provádí na základě formuláře, který se předkládá každoročně
po stanovenou dobu. Tento formulář (příloha č. 11 těchto Pravidel) musí být
potvrzený kontrolní organizací, a to vždy do 31.12. roku následujícího
po sledovaném účetně uzavřeném období. O kontrolu a potvrzení formuláře
požádá příjemce dotace kontrolní organizaci nejpozději do 30.9. daného
roku. Na pozdější žádosti nemusí být ze strany kontrolní organizace brán
zřetel.

9.

Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA
u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů
označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo
označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či
získal ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina.

10

Hodnocení se provádí na základě doložené prosté kopie platného certifikátu
KLASA, nebo na základě dokladu, že je některý z produktů žadatele označen
jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu
nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění Regionální
potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie informace
o zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu) či
ocenění Česká biopotravina udělené PRO-BIO svazem ekologických
zemědělců. Nejde o chráněné označení původu (CHOP) a chráněné
zeměpisné označení (CHZO) týkající se vína, neboť tato označení se
vztahují na oblast, kde se nachází vinice, nikoliv na výrobek.

10.

Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti
potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management
životního prostředí.

5

Hodnocení se provádí na základě předloženého platného certifikátu systému
bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv (týká se předmětu dotace) vydaný
certifikačním orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro certifikaci
příslušného systému. V případě ISO je uznatelný pouze certifikát ISO 22000
pro systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv a ISO 14000 pro
Management životního prostředí.

11.

Místo/a
realizace
projektu
se
nachází
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 těchto regionů dle přílohy č. 14
těchto Pravidel.

12.

Předmětem projektu je investice do technologií umístěných
v objektu ve vlastnictví žadatele.

5

Body budou uděleny na základě ověření, že objekt, ve kterém se nachází
technologie, je ve 100% vlastnictví žadatele. Hodnocení se provádí na
základě údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí, Informaci o
parcele nebo jiném relevantním dokumentu. Žadatel musí být zapsán jako
100% vlastník tohoto objektu minimálně od data podání Žádosti o dotaci až
do uplynutí lhůty vázanosti na účel.

13.

Předmětem projektu je pořízení informačních
souvisejících s dohledatelností výrobku.

technologií

Hodnocení se provádí na základě předložené Žádosti o dotaci. Výdaje,
ze kterých je stanovena dotace související s tímto preferenčním kritériem,
budou zahrnuty do kódu 002. Musí se jednat o prokazatelnou dohledatelnost.
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14.

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve formuláři
Žádosti o dotaci) jsou

14.1
14.2
14.3

do 10 miliónů Kč (včetně)
více než 10 – 15 miliónů Kč (včetně)
více než 15 - 20 miliónů Kč (včetně)
Hodnocení se provádí ke dni podání Žádosti o dotaci.

10
8
6

15.

Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let

5

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 dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň
k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),
 v případě právnické osoby:
musí být tato řízena fyzickou osobou nebo osobami, která/é:
dosáhla/y ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni
není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),
v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu - podílí se na základním
kapitálu ze 100 % nebo součet podílů všech mladých osob tvoří 100% na
základním kapitálu,je/jsou oprávněna/y za právnickou osobu jednat
samostatně, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel.

Žadatel - výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv
z celkových příjmů:
16.1. více než 55 % (stav za poslední účetně uzavřené období)
16.2. více než 45 - 55 % včetně (stav za poslední účetně uzavřené období)
16.3. více než 35 - 45 % včetně (stav za poslední účetně uzavřené období)
16.

15
10
5

Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání
podílu příjmů z výroby krmiv (pro hospodářská zvířata) uvedeného v příloze
č. 9 těchto Pravidel. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu
na místě.

17.

Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3
letech.

5

Hodnocení se provádí na základě předložené evidence jednotných správních
dokladů, které doprovázejí každou vyváženou zásilku a jsou potvrzovány
celními orgány, v celkovém úhrnu min. 500 000 Kč v posledních 3
kalendářních letech před podáním ŽOD. Tím žadatel prokáže historii vývozu
zemědělsko-potravinářských produktů do zemí mimo EU.

18.

Žadatel se aktivně
s podporou MZe.

účastní

na

proexportních

aktivitách

Hodnocení se provádí na základě předložené evidence účasti zástupce
podniku na min. 2 akcích tj. veletrhu či výstavě v zahraničí podporovaných
MZe, případně projektech ekonomické diplomacie pořádané ve spolupráci
MZV a MZe v posledních 3 kalendářních letech. Žadatel předloží doklady
o registraci a účasti na veletrhu či výstavě, v případě projektů ekonomické
diplomacie předloží evidenci o účasti na tomto projektu. Kontrola bude
provedena na základě informace gesčně příslušných útvarů MZe, tj. veletrhy
a výstavy – odbor komunikace, projekty ekonomické diplomacie – odbor
zahraničně obchodní spolupráce.
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Příloha č. 2

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty
některých výdajů

Kód

Popis výdaje

001

Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských
a potravinářských produktů

002

Investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením
výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících
s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny

003

Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu,
včetně nezbytných manipulačních ploch pro zpracovatelský provoz

004

Investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských
produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na související hardware
a software a investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě, tzn.
dopravní prostředky nebo speciální kontejnery používané pro přepravu potravin
schopné udržovat potraviny při vhodných teplotách a umožňující monitorování
těchto teplot

005

Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

006

Investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při
zpracování zemědělských a potravinářských produktů s vyjímkou odpadních
vod

007

Investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin
a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele

008

Investice související s uváděním vlastních produktů na trh
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Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může
být poskytnuta dotace pro operaci 4.2.1
Maximální ceny výdajů uvedených níže v tabulce, jsou vytvořeny pro maximální objem či
kapacitu.

Výdaje
samojízdný nakladač
vysokozdvižný vozík
paletizační vozík
zdvihací plošina
mostový jeřáb o nosnosti do 1000 kg
speciální váhy
váhy na vážení výrobků
plynový chromatograf (dle typu detekce)
kapalinový chromatograf (dle typu detekce)
hmotnostní spektrometr
UV-VIS spektrofotometr
NIR spektrometr
přístroj pro stanovení dusíkatých látek
přístroj pro stanovení tuků
refraktometr
laboratorní fermentor
přístroje pro stanovení reologických vlastností (podle
typu)
provozní laboratoř
chladící box
mrazící box
tepelný box
skladové regály
čistička odpadních vod
rekonstrukce čističky odpadních vod
pult (do prodejny)
chladící box (do prodejny)
chladící vitrína (do prodejny)
mrazící box (do prodejny)
regálové systémy (do prodejny)
pokladna, váhy, nářezák (do prodejny)
pojízdná prodejna
dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost
(vč. chladící/ mrazící jednotky) nepřevyšuje 3,5 t
dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost
(vč. chladící/ mrazící jednotky) je v rozmezí 3,5 -12 t
dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost
(vč. chladící/ mrazící jednotky) převyšuje 12 t
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Limity (Kč)
1 500 000 Kč
1 000 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
5 000 000 Kč
7 000 000 Kč
5 000 000 Kč
4 000 000 Kč
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
1 500 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
3 000 000 Kč
1 000 000 Kč
250 000 Kč
250 000 Kč
250 000 Kč
250 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
1 500 000 Kč
700 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč

chladicí jednotka na dopravní prostředek
mrazicí jednotka na dopravní prostředek
řezačka masa
kutr
vakuový kutr
míchačka masa
pásová pila na maso a kosti
sekačka mraženého masa
masírovací zařízení
pístová narážka
vakuová narážka
varná komora
udírenská komora
vyvíječ tekutého kouře
vyvíječ páry
konvektomat
průběžné zařízení na tepelné opracování
nářezový stroj plně automatický
výrobník ledu
průmyslová formovačka a tvarovačka masných
výrobků
zavíračka na obal plech
sponovací zařízení
klipsovací stroj
plnička pro plnění paštik a sendvičů
nářezový stroj (do výrobny)
úhlová řezačka
masomlýnek
chladící tanky na mléko
pastér mléka hrncový
pastér mléka deskový
termizátor
mlékárenský zákysník
procesní tank na výrobu jogurtů
jogurtovač
karuselová plnička pro plnění mléčných výrobků do
kelímků
linka na výrobu a balení plátkového sýra
plnička
tavící kotel
výrobník na zakysané nápoje
elektrická máselnice
linka na výrobu moštů
linka na výrobu marmelád
linka na sušení ovoce
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500 000 Kč
700 000 Kč
3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
5 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
600 000 Kč
1 500 000 Kč
4 000 000 Kč
6 000 000 Kč
800 000 Kč
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
5 000 000 Kč
700 000 Kč
400 000 Kč
500 000 Kč
6 000 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
3 000 000 Kč
200 000 Kč
1 000 000 Kč
100 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
4 000 000 Kč
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
3 000 000 Kč
500 000 Kč
6 000 000 Kč
10 000 000 Kč
1 500 000 Kč
4 000 000 Kč
3 000 000 Kč
500 000 Kč
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč

krouhačka
loupačka
řezačka
škrabka
pračka
třídička
pásový lis

3 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč

paster
příjmová vana
čerpadlo rmutové
čerpadlo oběhové
čerpadlo flotační
čerpadlo olivové
dřevěný sud (barrique)
dřevěný sud do 500 l
dřevěný sud do 1500 l
nerezový tank do 1000 l
nerezový tank do 5000 l
nerezový tank do 10000 l
nerezový tank do 50000 l
mlýnkoodstopkovač
mlýnkoodzrňovač
plnící a uzavírací linka
systém řízeného kvašení a chlazení
vystřikovací stroj

2 000 000 Kč
600 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
50 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
800 000 Kč
2 000 000 Kč
5 000 000 Kč
1 500 000 Kč

olejový mlýn na lisování olejnin
mlýnská stolice
rovinný vysévač
čistička krupic
kombinovaný čistírenský stroj na obilí
optický třídič (obilovin, zrnin a luštěnin)
šrotovací linka
balicí linka na spotřebitelcké balení mouk
balicí linka na krmiva
pytlovací linka
extrudér
kondenzační sušárna

2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
4 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
10 000 000 Kč
5 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
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Příloha č. 3
Příloha je součástí formuláře Žádosti o dotaci.
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno 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.

Prohlašuji, že pro předložený projekt není vyžadováno posouzení záměru dle 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, a to
ani podlimitně.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.
V……………………………dne………………………..

.…………………………………………………………
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
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Příloha č. 4
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:

v
 y  z, kde
vx
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:

v
 y  z, kde
vx
v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu
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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

v
 0,5
vx

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. 5

Definice mikropodniků, malých a středních podniků
(Příloha 1 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 subjekt vykazující ekonomickou 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 veřejné obchodní společnosti nebo sdružení,
u kterých je ekonomická činnost hlavním předmětem podnikání.
Článek 2
Počet zaměstnanců a finanční hranice vymezující kategorie podniků
1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a které vykazují roční obrat do 50 milionů EUR,
případně celkovou roční bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR.
2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky definovány jako podniky, které zaměstnávají
méně než 50 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma,
nepřevyšuje 10 milionů EUR.
3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky definovány jako podniky, které zaměstnávají
méně než 10 osob a jejichž roční obrat, případně celková roční bilanční suma,
nepřevyšuje 2 miliony EUR.
Článek 3
Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců
a finančních hodnot
1. „Samostatné podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské
podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3.
2. „Partnerské podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou klasifikovány jako propojené
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (podnik
v rámci majetkové struktury nadřazený) vlastní, sám nebo společně s jedním či více
propojenými podniky ve smyslu odstavce 3, 25 % nebo více procent kapitálu nebo
hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci majetkové struktury podřazený).
Podnik však může být zařazen mezi samostatné podniky, a nemá tím pádem žádný
partnerský podnik, přestože je následujícími investory tato hranice 25 % dosažena nebo
je tato hranice překročena za předpokladu, že tito investoři nejsou jednotlivě ani společně
propojeni ve smyslu odstavce 3 s daným podnikem:
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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.
3. „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících
vztahů:
a) podnik vlastní většinu akcionářských nebo členských hlasovacích práv v jiném podniku,
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů administrativního, řídicího nebo
dozorčího orgánu jiného podniku,
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené
s daným podnikem nebo dle ustanovení v memorandu nebo ve stanovách tohoto podniku,
d) podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo členy daného podniku většinu
akcionářských nebo členských hlasovacích práv v příslušném 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 zainteresovaných osob.
Podniky, mezi nimiž a jedním či více dalšími podniky nebo mezi nimiž a některým z investorů
uvedených v odstavci 2 existuje některý ze vztahů popsaných v prvním pododstavci, jsou
rovněž považovány za propojené.
Podniky, které mají jeden či více takových vztahů s fyzickou osobou nebo se skupinou
fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány za propojené podniky, pokud
svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném trhu nebo na sousedních trzích.
Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který je přímo nadřazený nebo
podřazený relevantnímu trhu.
1. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik
považován za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv
přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více veřejnými orgány.
2. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení jako samostatný podnik, partnerský
podnik nebo propojený podnik s uvedením údajů týkajících se horních hranic vymezených
v článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že kapitál je rozdělen způsobem,
který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej vlastní; v takovém případě může podnik
v dobré víře prohlásit, že lze oprávněně předpokládat, že podnik není vlastněn z 25 % či
z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou propojenými.
Tato prohlášení jsou vydávána bez toho, že by tím byly dotčeny kontroly a šetření
prováděná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Společenství.
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 údajetýkající se
posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje
jsou brány v potaz od data uzavření účtů. Částka zvolená za výši obratu je vypočítána bez
daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní.
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2.

3.

V případech, kdy podnik k datu uzavření účtů zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané
roční období oproti hranici pro počet pracovníků vzrostl nebo poklesl nebo že došlo
k překročení finanční hranice uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či
získání statutu středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto hranice
nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.
V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny, 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, 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 jsou započítány jako zlomky
ročních pracovních jednotek. Personál tvoří:
a) zaměstnanci,
b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány
za zaměstnance v souladu s vnitrostátními právními předpisy,
c) vlastníci-vedoucí pracovníci,
d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod plynoucích
z fungování podniku.
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy
o učňovském nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují mezi zaměstnance. Délka mateřské
nebo rodičovské dovolené se nezapočítává.
Článek 6

Sestavování údajů o podniku
1.

V případě samostatného podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny
výlučně na základě účetních záznamů daného podniku.

2.

Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo
propojené podniky, jsou sestaveny na základě účetních záznamů a dalších dat podniku
nebo na základě konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo
konsolidované účetní závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace.
K údajům uvedeným v prvním pododstavci jsou připojeny údaje o veškerých
partnerských podnicích daného podniku, které jsou mu bezprostředně nadřazeny nebo
podřazeny. Souhrn odpovídá procentuální části podílu na kapitálu či na hlasovacích
právech (podle toho, která z hodnot je vyšší). V případě křížového vlastnictví se použije
vyšší procentuální část.
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 jsou údaje o partnerských podnicích daného podniku
získány z účetních záznamů těchto partnerských podniků a z ostatních jejich dat,
případně z konsolidované účetní závěrky, pokud byla sestavena. K těmto údajům je
připočteno 100 % hodnot podniků, které jsou s těmito partnerskými podniky propojeny,
jestliže jejich hodnoty nebyly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky.
Pro účely použití stejného odstavce 2 jsou data o podnicích, které jsou s daným
podnikem propojeny, získány z jejich účetních záznamů a z ostatních jejich údajů,
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případně z konsolidované účetní závěrky, pokud byla sestavena. K těmto údajům jsou
poměrným způsobem připočteny hodnoty všech případných partnerských podniků
propojeného podniku, které se nacházejí bezprostředně výše nebo níže od něj, jestliže
jejich údaje nebyly zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, v procentuálním vyjádření
odpovídajícím alespoň procentuálnímu vyjádření určenému v souladu s odst. 2 druhým
pododstavcem.
4. Jestliže v konsolidované účetní závěrce nejsou zveřejněny údaje o počtu zaměstnanců
daného podniku, je počet zaměstnanců vypočítán poměrným způsobem z údajů
partnerských podniků daného podniku a k získané hodnotě jsou připočteny hodnoty
z podniků, s nimiž je daný podnik propojen.“
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Příloha č. 6
Příloha je předkládána v podobě vyplněného elektronického formuláře s příponou .pdf, který
je k dispozici na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních
podniků

VZOR PROHLÁŠENÍ
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost
Název nebo obchodní
jméno.......................................................................................................................................
Adresa
(sídla)..........................................................................................................................................
IČ................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních
ředitelů5.......................................................................................................................................
...............................
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. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a
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.
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.

5

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
období6
(mikropodnik, malý nebo střední podnik).
Datum vyplnění přílohy:

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

I.

Definice malého a středního podniku 7 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva
uplatňovat rozhodující vliv8.
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 %9 nebo více v žádném jiném podniku,

6

Definice, čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a 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.
7
Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na přílohu I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17.
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a 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.
8
Definice, čl. 3.
9
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).
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-

a není z 25 % 5 nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem nebo
společně několika propojenými podniky nebo veřejnými subjekty kromě určitých
výjimek10,

-

a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky
jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, a není tudíž
propojeným podnikem11.

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 propojeného7.

10

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.
11
– 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).
– 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 závěrkách12, 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 5 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 JEDNOTEK13

Počet zaměstnanců podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ).
Kdo se započítává do počtu zaměstnanců?
– Zaměstnanci podniku podávajícího žádost,
– osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány
za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem,
– vlastníci-vedoucí pracovníci,
– 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.

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).
13
Definice, čl. 5.
12
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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 podnik14 (viz vysvětlivka)
Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 15
Počet zaměstnanců
Roční
Bilanční
(RPJ)
obrat*
suma*
2
1. Údaje podniku podávajícího
žádost nebo konsolidovaná
účetní závěrka /opište údaje
z rámečku B(1) v příloze B16
2. Poměrně agregované údaje2
všech partnerských podniků
(pokud existují) (opište údaje z
rámečku A v příloze A)
3. Sečtené údaje2 všech
propojených podniků (pokud
existují) – nejsou-li zahrnuty
v rámci konsolidace v řádku 1
(opište údaje z rámečku B2 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.

14

Definice,čl. 6 odst. 2 a 3.
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).
16
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje používané
k určení kategorie podniku“ v prohlášení.
15
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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
Počet zaměstnanců
Roční obrat*
Bilanční suma*
(RPJ)
(název/identifikace)
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.
(po případě 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)
....................................................................................................................................................
IČ/DIČ
....................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních ředitelů17
................................................................................................
2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik
Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky)
Počet zaměstnanců
Roční obrat*
Bilanční suma*
(RPJ)
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
a) Uveďte přesně podíl18 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):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

17

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
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).
18
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b) 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 konsolidace19.
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)

IČ

A.
B.
C.
D.
19

Definice, čl. 6 odst. 3 pododst 2.
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Jména a tituly
hlavního ředitele /
hlavních ředitelů*

E.
* Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
Důležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty
v rámci konsolidace, jsou považovány za přímé partnery 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)
....................................................................................................................................................
IČ................................................................................................................................................
Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních
ředitelů20.....................................................................................................................................
2. Údaje o podniku
Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky)
Počet zaměstnanců
Roční obrat*
Bilanční suma*
(RPJ)
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
konsolidace21.
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A.

20

Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod.
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).
21
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Příloha č. 7
Metodika výpočtu podílu zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let, osob
ze znevýhodněných skupin a počtu zaměstnanců na ha
Přehled zaměstnanců za poslední účetně uzavřené období22, tj. rok……(učetní období
vedeno od……… do……..)23
Souhrn
1

Poslední účetně uzavřené období (od – do)

2

Počet zaměstnanců celkem

3

Počet mladých zaměstnanců do 40 let

4

Podíl mladých zaměstnanců (= řádek 3/řádek 2 *100)

5

Počet zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců

6

Podíl zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců
(= řádek 5/řádek 2 * 100)

7

Počet ha k 1. 8. 201624

8

Počet zaměstnanců na 100 ha (= řádek 2/řádek 7 * 100)

%

%

Pro účely posouzení preferenčních kritérií odpovídá počet zaměstnanců podniku počtu
ročních pracovních jednotek (RPJ).
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.
Kdo se započítává do počtu zaměstnanců?
– Zaměstnanci podniku podávajícího žádost,
– osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány
za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem,
– vlastníci-vedoucí pracovníci, OSVČ
– společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod
plynoucích z podniku (vč. Spolupracujících osob s Fyzickými osobami)
Kdo se do počtu zaměstnanců se nezapočítává ?
-

zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené,
učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy
o učňovském nebo odborném vzdělávání.

Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání.
první a poslední den účetně uzavřeného období
24
Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č.
307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura.
22
23
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Relevantními doklady, kterými se dokládá, že zaměstnanec je sociálně znevýhodněný, jsou
např. potvrzení Úřadu práce u osob dlouhodobě nezaměstnaných, potvrzení Okresní správy
sociálního zabezpečení u osob se zdravotním postižením; výpis z rejstříku trestů, čestné
prohlášení poskytovatele registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Min. 20 % z celkového počtu zaměstnanců za poslední účetně uzavřené období
ke dni podání Žádosti o dotaci musí pocházet z cílové skupiny zdravotně postižených nebo
sociálně vyloučených, tedy:
 osoby se zdravotním hendikepem
 osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na
pracovní poměr u žadatele, nebo byl v době od ukončení trestu a pracovním
poměrem u žadatele veden u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)
 osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let
věku)
 dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce
(započítávají se osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval
na dobu delší než jeden rok, po kterou byly evidovány u Úřadu práce)
 mládež a mladí dospělí (do věku 26 let) (započítávají se osoby, které v daném období
nedosáhly 26 let)
Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nepracovala u žadatele
po celý rok, nebo nesplňovala uvedené podmínky po celý rok, započte se vždy poměrná část
období.
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Příloha č. 8

Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti
Pro posuzování aspektu efektivnosti slouží indikátor v podobě poměrového ukazatele
investičních výdajů vůči budoucím tržbám za období 10 let. Formulář pro výpočet bude
součástí Žádosti o dotaci.

Poměrový ukazatel (Investiční náročnost tržeb) [%] = Investiční výdaje / Tržby (za 10 let) * 100
Investiční výdaje ve struktuře financování projektu odpovídají výdajům, ze kterých je
stanovena dotace.
Tržby, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje, se vyčíslují za budoucí období 10 let.
Jedná se o součet tržeb za výstupní produkty (výrobky) činností realizovaných projektem.
Vznikající výrobky je nutné zařadit do systému kombinované nomenklatury aktuálního
Celního sazebníku vydaného Celní správou ČR. Celkové tržby se odvozují na základě
výpočtu desetiletého odhadu tržeb za jednotlivé výrobky (položky níže uvedené tabulky).

Desetiletý odhad tržeb [Kč] = Rozsah výroby * Jednotková cena * 10
Rozsahem výroby se rozumí roční objem výroby dle položek v níže uvedené tabulce (např.
zpracované maso v kg, vyrobené mléčné výrobky v l nebo kg, zpracovaná zelenina v kg,
zpracované ovoce v kg, atd.). Jedná se o rozsah výroby, který souvisí s realizovanou
investicí. Žadatel vyplní údaj dle skutečnosti.
Jednotková cena představuje tržní ocenění naturálních výsledků výroby (Kč/kg; Kč/l).
Ve výpočtu se vychází z pevně stanovených hodnot, které jsou uvedeny v tabulce níže.
Jestliže navržený obsah tabulky dostatečně neodpovídá charakteru realizovaného projektu,
má žadatel možnost využít u vybraných kapitol položku Ostatní a uvést odpovídající
jednotkovou cenu.
Zjištěná investiční náročnost tržeb, tzn. výsledný podíl v procentech, se porovná
se stanovenými mezními hodnotami, které činí v záměru a) 45 % a v záměru b) 55 %.
Dojde-li k překročení uvedených procentuálních hodnot, bude projekt posouzen jako
neefektivní a administrace Žádosti o dotaci bude ukončena.
Název výstupní komodity
(dle přílohy I. Smlouvy o fungování EU)

Kapitola 2
Maso a poživatelné
droby

Jednotková cena

Vepřové maso

60 Kč/kg

Hovězí maso

90 Kč/kg

Hovězí svíčková

375 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

Vejce (slepičí)

1,86 Kč/ks

Mléko

11,4 Kč/l

Bio mléko

17,4 Kč/l

Kondenzované mléko

54 Kč/kg
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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
58 Kč/l

Smetana
Tvaroh

45 Kč/kg

Máslo

90 Kč/kg

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)
Kapitola 5

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

8 Kč/kg

Rajčata

Kapitola 7
Jedlá zelenina,
rostliny, kořeny a
hlízy

24 Kč/kg

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

Čočka

30 Kč/kg

Fazole

36 Kč/kg

Hrách

15 Kč/kg

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)
24 Kč/kg

Citrusy
Banány žluté

Kapitola 8
Jedlé ovoce; slupky
citrusových plodů a
melounů

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
36 Kč/kg

Kiwi
Ořechy

168 Kč/kg

Třešně/višně/švestky

48 Kč/kg
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60 Kč/kg

Rozinky
Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)

Kapitola 9
Káva, čaj, koření,
kromě maté (čísla
09.03)

Káva pražená mletá

177 Kč/kg

Káva zrnková pražená

92,4 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
Kapitola 11
Mlýnské výrobky;
slad; škroby; lepek;
inulin
Kapitola 12

Rýže

21 Kč/kg

Pohanka

42 Kč/kg

Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)
7,2 Kč/kg

Mouka
Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny

150 Kč/kg

Pektin

420 Kč/kg

Kapitola 13
Šelak, gumy,
pryskyřice a jiné
rostlinné šťávy a
výtažky

Kapitola 15

Vepřové sádlo

38 Kč/kg

Olej olivový

161 Kč/l

Olej rostlinný

25,2 Kč/l

Olej slunečnicový
Živočišné nebo
rostlinné tuky a
oleje

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

Špekáčky

58 Kč/kg

Jemné párky

73 Kč/kg

Gothajský salám

50 Kč/kg

Šunkový salám

75 Kč/kg

Papriková klobása

95 Kč/kg

Poličan

112 Kč/kg

Šunka vepřová

107 Kč/kg

Šunka krůtí

112 Kč/kg

Anglická slanina

86 Kč/kg
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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

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

180 Kč/kg

Kakao
Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)
Nakládané zelí

19,2 Kč/kg

Sterilované okurky
Kapitola 20

29 Kč/kg

Špenátový protlak mražený

17,4 Kč/kg

Hranolky bramborové mražené
Přípravky ze
zeleniny,
poživatelných
rostlin, ovoce nebo
z jiných rostlin
nebo částí rostlin

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 22
Nápoje lihoviny a
ocet
Kapitola 23

Jakostní víno

48 Kč/l

Šumivé víno

72 Kč/l
6 Kč/l

Ocet
Ostatní (žadatel stanoví dle své produkce)
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu;
připravené krmivo
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30 Kč/kg

Příloha č. 9

Formulář prokázání podílu příjmů z výroby krmiv
BUDE SOUČÁSTÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI
Přehled předmětů podnikání žadatele

1.

Činnost
1
2
3
4
5
6
7

Předmět podnikání

Rok zahájení

Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok………..

2.
Č.
1
2
3

v tis. Kč25

Specifikace výnosů (příjmů)
Výnosy (příjmy) celkem
Výnosy (příjmy) z výroby krmiv
Ostatní výnosy (příjmy)

Výnosy (příjmy) z výroby a prodeje krmných směsí (v %)

25

Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky.
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3. Výpočet příjmů (výnosů) výroby a prodeje krmných směsí (krmiv) s využitím
analytické (dodatečné) evidence
Specifikace výnosů z Výkazu zisku a ztrát (žadatel s účetnictvím):
SÚ
AÚ
(žadatel (žadatel
vyplní
vyplní
řádek)
řádek)

Název

Obrat MD
(tis. Kč)

Obrat Dal
(tis. Kč)

Tržby za vlastní výrobky
Tržby za prodej krmných směsí (krmiv)
Změna stavu výrobků
Prodej krmných směsí (krmiv)
Spotřeba vlastních krmných směsí (krmiv)
Ostatní provozní výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank
a škod na krmivech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku
pojistné události v případě že byla potvrzena do
dne uzavírání účetních knih výše náhrady na
krmivech
Ostatní mimořádné výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank
a škod na krmivech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku
pojistné události v případě že byla potvrzena do
dne uzavírání účetních knih výše náhrady na
krmivech
CELKEM
Výnosy z krmiv celkem (v tis. Kč)
(celkem obrat Dal – celkem obrat MD)
Specifikace příjmů z Výkazu příjmů a výdajů (žadatel s daňovou evidencí):
Prodej výrobků
Ostatní příjmy

Specifikace
Prodej vlastních krmných směsí
Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události na
krmivech
Spotřeba vlastních krmných směsí (krmiv)

Příjmy z krmiv celkem (v tis. Kč)
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(tis. Kč)

Instruktážní list k vyplnění formuláře
„Prokázání podílu příjmů z výroby krmiv“
1. Přehled předmětů podnikání žadatele
Předmět podnikání - žadatel vypíše jednotlivé předměty podnikání. Právnická osoba
podle platného výpisu z obchodního rejstříku. Fyzická osoba podnikatel podle registrace
u OÚ a vypsáním z jednotlivých živnostenských listů.
Rok zahájení - uvádí se rok zahájení činnosti event. rok obnovení činnosti.
2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok………..
Rok – žadatel vyplní rok posledně uzavřeného účetního období před podáním žádosti.
Výnosy (příjmy) celkem - žadatel uvede výnosy celkem z Výkazu zisků a ztrát, popř.
příjmy celkem z přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Výnosy (příjmy) z výroby - žadatel uvede výnosy (příjmy) z výroby krmiv celkem
(v tis. Kč).
Ostatní výnosy (příjmy) - uvádí se ostatní výnosy (příjmy), které souvisejí s ostatními
předměty podnikání, anebo je nelze považovat za výnosy/příjmy z výroby krmiv.
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Příloha č. 10

Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů
pro žadatele, který vede účetnictví

ze

zemědělské

Název žadatele:

prvovýroby

IČ:

Specifikace výnosů z Výkazu zisků a ztrát:
Přehled výnosů ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené období26,
tj. rok…… (učetní období vedeno od……… do……..)27
SÚ
AÚ
(žadatel (žadatel
vyplní
vyplní
řádek)
řádek)

Název

Obrat
MD
(tis. Kč)

Obrat
Dal
(tis. Kč)

Tržby za vlastní výrobky
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)
Změna stavu výrobků
Produkce rostlinné výroby
Produkce živočišné výroby
Produkce pomocné výroby
Prodej rostlinné výroby
Prodej živočišné výroby
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma,
senáž aj.)
Spotřeba vlastních osiv a sadby
Spotřeba vlastních hnojiv
Spotřeba vlastních krmiv a steliv
Manka a škody vlastních výrobků do normy
u polních plodin
Změna stavu zvířat
Příchovky zvířat
Přírůstky zvířat
Prodej zvířat
Úhyny zvířat
Manka a škody do normy u zvířat
Výdej zvířat na reprezentaci, reklamu a dary
Aktivace
Aktivace materiálu a zboží rostlinné výroby
Aktivace materiálu a zboží živočišné výroby
Ostatní provozní výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod
na polních plodinách a zvířatech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku
pojistné události v případě že byla potvrzena
26
27

Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání.
První a poslední den účetně uzavřeného období.
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do dne uzavírání účetních knih výše náhrady
na polních plodinách a zvířatech
Dotace ze státního rozpočtu (na provoz podniku)
Ostatní mimořádné výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod
na polních plodinách a zvířatech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku
pojistné události v případě že byla potvrzena
do dne uzavírání účetních knih výše náhrady
na plodinách a zvířatech, a zemědělském majetku
Tržby z prodeje nehmotného a hmotného
investičního majetku (pouze prodej základního
stáda a zemědělské půdy)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného investičního majetku
(pouze prodej základního stáda)
Celkem
Pokud je výsledná celková částka nižší než 110 400,-Kč, ve výpočtu se dále
nepokračuje a body nebudou uděleny.
Specifikace celkových příjmů/výnosů
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 628)
Příjmy/výnosy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 740)
Příjmy/výnosy celkem2)

(tis. Kč)

Výpočet podílu příjmů/ výnosů ze zemědělské prvovýroby
v tis. Kč29

Ř.

Specifikace výnosů

1

Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem1)
(celkem obrat Dal – celkem obrat MD)

2

Příjmy z provozu bioplynové stanice

3

Rozdíl výnosů (příjmů) = Výnosy celkem2) – příjmy z provozu
bioplynové stanice

Podíl výnosů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1
/ řádek 3
1)

Zemědělská prvovýroba 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 a úprava produktu k prvnímu prodeji vlastní produkce ze zemědělské výroby,
- výrobu školkařských výpěstků,

28
29

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky.
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- produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,
- výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin,
- provozní dotace
Zemědělská prvovýroba 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,
- 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, vč. úroků z úvěrů z PGRLF
2)

Žadatel, který vede účetnictví, uvede výnosy celkem za účtovou třídu 6 – Výnosy, žadatel
uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel uvede hrubý příjem).
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Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele,
který vede daňovou evidenci
Název žadatele:

IČ:

Specifikace příjmů z Výkazu příjmů a výdajů:
Příjmy ze zemědělské prvovýroby za poslední
tj. rok……(učetní období vedeno od……… do……..)31

účetně

uzavřené

Specifikace příjmů ze zemědělské prvovýroby
Prodej výrobků Prodej vlastních výrobků rostlinné výroby
Prodej vlastních výrobků živočišné výroby
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž
aj.)
Další příjmy
Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události
na plodinách a zvířatech a zemědělském matejku
Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného investičního
majetku po odečtu jejich zůstatkové ceny (pouze prodej
základního stáda a zemědělské půdy)
Způsobilé příspěvky a dotace na provoz ze státního
rozpočtu.
Ostatní příjmy ze zemědělství (nutno žadatelem
specifikovat)
Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem1)

období30,
(tis. Kč)

Pokud je výsledná celková částka nižší než 110 400,- Kč, ve výpočtu se dále
nepokračuje a body nebudou uděleny.
Specifikace celkových příjmů
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 632)
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 744)
Příjmy celkem2)

(tis. Kč)

ř.

Přehled příjmů

v tis. Kč33

1

Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem1) (v tis. Kč)

2

Příjmy z provozu bioplynové stanice
Rozdíl příjmů = Příjmy celkem (v tis. Kč)2) - Příjmy z provozu
bioplynové stanice (řádek 2)

3

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1 / řádek 3

30

Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání.
První a poslední den účetně uzavřeného období.
32
Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
33
Zaokrouhleno na dvě desetinná místa matematicky.
31
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1)

Zemědělská prvovýroba 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 a úprava produktu k prvnímu prodeji vlastní produkce ze zemědělské výroby,
- výrobu školkařských výpěstků,
- produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,
- výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin,
- provozní dotace
Zemědělská prvovýroba 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,
- 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, vč. úroků z úvěru z PGRLF

2)

Žadatel, který vede daňovou evidenci, uvede příjmy ze závislé činnosti a z funkčních
požitků (§ 6) a příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) dle zákona
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel, uvede hrubý
příjem).
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Příloha č. 11

Formulář prokázání příjmů/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv

Údaje uvedené na tomto formuláři budou využity k prokázání splnění podmínek
preferenčního kritéria zvýhodňujícího produkci biopotravin/biokrmiv v rámci operace 4.2.1
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Programu rozvoje venkova
Název příjemce dotace:………………………………………………………………………..
Registrační číslo Žádosti o dotaci z PRV: ……………………………………………………
Kontrolní organizace: …………………………………………………………………………..
Údaje se vztahují k účetnímu období: ………………………………………………………..
Za uvedené účetní období příjemce dotace dosahoval
podílu příjmů/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv z celkových
příjmů/výnosů:……………%
celkových příjmů/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv:……………Kč

V…………………………….dne………………………
……………………….………….……………...………..
Jméno a podpis příjemce dotace (statutárního orgánu)

V…………………………….dne………………………
…………………………………………………...………..
Razítko a podpis kontrolní organizace (statutárního orgánu)
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Příloha č. 12

Formulář prokázání přidané hodnoty podniku
A. Osoby vedoucí účetnictví
SÚ
(žadatel
vyplní
řádek)

AÚ
(žadatel
vyplní
řádek)

Náplň ukazatele

Ukazatel
Výkony

Dle výkazu zisků a ztráty

Výkonová spotřeba

Dle výkazu zisků a ztráty

Hodnota
ukazatele (v
tis. Kč)

Přidaná hodnota
Výpočet celopodnikové přidané hodnoty (PH):
PH = [Výkony – Výkonová spotřeba]

V…………………………….dne………………………
………………….……….…………………...………..
Jméno a podpis příjemce dotace (statutárního orgánu)
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B. Osoby vedoucí daňovou evidenci
Náplň ukazatele

Ukazatel
Příjmy z prodeje
vlastních výrobků a
služeb
Výdaje na nákup
materiálu a energie

Výdaje za nakoupená
zvířata
Výdaje na nákup
služeb a režijní
náklady

Hodnota
ukazatele
(v tis. Kč)

Prodej všech výrobků a služeb
Nakoupená osiva a sadba. Nakoupená hnojiva
pro rostlinnou výrobu. Nakoupené prostředky
ochrany rostlin pro rostlinnou výrobu. Nákup
veterinárních prostředků. Nakoupená krmiva.
Nakupované suroviny. Spotřeba pohonných hmot
a ostatních energií. Stavební materiál na opravy
budov. Náhradní díly a materiál na opravu strojů.
Ostatní nakoupený materiál.
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).

Přidaná hodnota
Výpočet přidané hodnoty (PH):
PH = [Příjmy z prodeje vlastních výrobků a tržeb – [Výdaje na nákup materiálu a energie +
Výdaje za nakoupená zvířata + Výdaje na nákup služeb a režijní náklady]

V…………………………….dne………………………
………………….……….…………………...………..
Jméno a podpis příjemce dotace (statutárního orgánu)
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Příloha č. 13

PŘÍLOHA I Smlouvy o fungování EU
SEZNAM
podle článku 38 Smlouvy
Číslo
Bruselské
nomenklatur
y
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04
05.15
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
ex 13.03
Kapitola 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Kapitola 16
Kapitola 17
34

Číslo
Kombinované
nomenklatury

Popis zboží

34

Živá zvířata
Maso a poživatelné droby
Ryby, korýši a měkkýši
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a
jejich části
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani
nezahrnuté; mrtvá zvířata
Živé rostliny a květinářské produkty
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody,
průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin

0511

1302

Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk;
lisovaný nebo tavený
drůbeží tuk
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier
jus“
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla,
oleostearin a oleomargarin,
neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné
nebo rafinované
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
rafinované, ale jinak neupravené
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové
tuky
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných
nebo rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů

1507 – 1515
1516
1517
1522

Návrh aktuálního zařazení do Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží
– Kombinované nomenklatury (jen u položek, které se dle nového zařazení odlišují)
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17.01
17.02
17.03

17.05

Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20

Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu (včetně
aromatizovaného či barveného)
Ostatní cukry; cukerné sirupy; karamel
Melasa, též odbarvovaná
Ochucené nebo odbarvené cukry, sirupy a melasa,
nezahrnující ovocné džusy obsahující přidaný cukr
v jakémkoliv podílu

1701

2106 z toho
jen barvený
nebo
aromatizovaný
sirup

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z
jiných rostlin nebo částí rostlin

Kapitola 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex 22.09
22.10
Kapitola 23

Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt,
jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů,
jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
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.
Stolní ocet a jeho náhražky
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené
krmivo

Kapitola 24
24.01
Kapitola 45

Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

45.01

Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na
prach rozemletý

2204 30
2204 21
2206

2209

Kapitola 54
54.01

Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak
zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně 5301
rozvlákněného materiálu)

Kapitola 57
57.01

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené,
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, 5302
koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
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Příloha č. 14
Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády ČR č. 344
ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Hospodářsky problémové regiony tvoří tyto území obcí s rozšířenou působností:
Obec s rozšířenou
působností
1. Bílina
2. Bílovec
3. Bohumín
4. Broumov
5. Bruntál
6. Bystřice nad Pernštejnem
7. Česká Třebová
8. Český Těšín
9. Děčín
10. Frýdlant
11. Havířov
12. Hodonín
13. Cheb
14. Chomutov
15. Jeseník
16. Kadaň
17. Karviná
18. Konice
19. Králíky
20. Kraslice
21. Kravaře
22. Krnov
23. Kyjov
24. Lipník nad Bečvou
25. Litvínov
26. Louny
27.Mikulov
28.Moravská Třebová
29.Moravské Budějovice
30.Moravský Krumlov

Obec s rozšířenou
působností
31.Most
32. Nový Bor
33. Odry
34. Orlová
35. Ostrava
36. Ostrov
37. Podbořany
38. Přerov
39. Rumburk
40. Rýmařov
41. Sokolov
42. Stříbro
43. Svitavy
44. Šternberk
45. Šumperk
46. Tanvald
47. Teplice
48. Uničov
49. Ústí nad Labem
50. Valašské Klobouky
51. Varnsdorf
52. Veselí nad Moravou
53. Vítkov
54. Vsetín
55. Zábřeh
56. Znojmo
57. Žatec
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