Ministerstvo zemědělství
Č. j.: MZE-38914/2021-14112

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 13. kolo příjmu žádostí
Opatření 6.

Rozvoj
zemědělských
a podnikatelské činnosti

Podopatření 6.4

Podpora na investice na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Operace 6.4.1

Investice do nezemědělských činností
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podniků

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 investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst
a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných
ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví,
maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné
pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

2. Záměry
Operace se dělí na:
Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území1 České republiky kromě krajů
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území1 krajů Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského
Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

3. Definice žadatele/příjemce dotace
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici
zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována
v Evidenci zemědělského podnikatele.
Žadatelem nemůže být:
-

-

-

1

organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů
uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
v platném znění,
obec, svazek obcí,
státní podnik,
nezisková organizace (tím se rozumí subjekt, který v souladu se svým zakladatelským
právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné
moci, jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním dle odstavce 1,
§ 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
a dále nadace,
společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční
právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR.

Území, na němž je projekt realizován.
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4. Druh a výše dotace
Projekty musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
(Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1), ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Výše dotace: 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky,
35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky,
45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky.
Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014 - viz příloha č. 3 Obecných podmínek Pravidel.
Podpora se poskytuje v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis2.
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč
(včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně).
Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných výdajů.
Příspěvek ČR činí 50,5 % veřejných výdajů.

5. Způsobilé výdaje
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných
podmínek Pravidel platných pro dané kolo.
Konkrétní položky (kódy) výdajů, které se dále 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. 3 těchto
Pravidel.
Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského

2



stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál,
stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury
ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb



doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství,
manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
v souvislosti s projektem

V případě podpory poskytnuté v režimu de minimis budou do 5 pracovních dní od poskytnutí podpory
de minimis poskytovatelem zaznamenány údaje o této podpoře a o jejím příjemci do centrálního
registru podpor malého rozsahu.
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pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj
nezemědělské činnosti



montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého
k užívání



nákup základního nábytku v souvislosti s projektem



nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)



nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů,
ze kterých je stanovena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách
Pravidel platných pro dané kolo, v kapitole 7. Způsobilé výdaje.

Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
- Výdaje na technologie:
-

technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy
a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení
biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování,
technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení
provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem –
hardware, software

-

montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého
k užívání

- Ostatní výdaje3
-

nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení)
provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí
pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky
základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická
zařízení staveb),

-

doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava
povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy),

-

pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík

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)
2)

Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou měst Hl. město Praha,
Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava; C.
Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti4; C.

Podporu na Ostatní výdaje lze čerpat max. do výše 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
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.
3

4

6

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Platí pro záměr a) a b): projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené
v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou
činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014, a dále
s výjimkou činnosti v oblasti výroby tvarovaných biopaliv,
tříd 11.01 Destilace,
rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků, 25.40 Výroba zbraní
a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu
46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
M 72 (Výzkum a vývoj) s výjimkou výzkumu a vývoje v oblasti zemědělských věd; C.
Platí pro záměr c): projekt je zaměřen pouze na činnost v oblasti výroby tvarovaných
biopaliv; C.
Platí pro záměry a) a b): v případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně
v kombinaci5 s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat
musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU); C. Bude tedy možné
podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty
uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.
Platí pro záměry a) a b): v případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU; C.
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje,
ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2 000 000 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.
Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby6 v poměru k celkovým
příjmům za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období nebo hospodaří v lese7
s minimální výměrou 10 ha; C.

Potřebnost projektu – bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů
žadatele, které jsou součástí Žádosti o dotaci. U záměru a) a b) může být potřebnost projektu
posouzena odhadem budoucích příjmů z tržeb projektu, což je součástí poměrového ukazatele,
který vstupuje do hodnocení aspektu efektivnosti.
Efektivnost projektu – u záměru a) a b) bude posuzována na základě vypočtené doby návratnosti
investice. Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti je uvedena v příloze č. 7 těchto Pravidel.
U záměru c) bude efektivnost projektu posuzována prostřednictvím preferenčního kritéria č. 1 Podíl
výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv – nedřevní pelety nebo preferenčního kritéria č. 2 Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena
dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní a směsné pelety
nebo preferenčního kritéria č. 3 Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového
výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – dřevní brikety.
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny zdrojů použitých
pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno prostřednictvím stanovených limitů
(viz příloha č. 3 těchto Pravidel) a stanovené výše stavebních výdajů (práce a materiál – cena
stavebních výdajů je určená na základě sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu (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.
5
Žadatel/příjemce dotace je povinen vést oddělenou evidenci tržeb zvlášť annexových
a neannexových produktů v příslušné provozovně. 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.
6 Příjmy ze zemědělské prvovýroby musí dosahovat alespoň částky 182 400 Kč.
7 Hospodaří
podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a dále podle platného lesního hospodářského plánu
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický
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9)

Platí pro záměr c): většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit
k prodeji; 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 v záměru a) nebo v záměru b) obdrží v rámci preferenčních kritérií
minimálně 20 bodů; C.
2) Žádost o dotaci v záměru c) obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 3 body; C.
3) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku
nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.
Za jeden podnik ve smyslu podpory dle režimu de minimis se považuje podnik
zahrnující veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících
vztahů:
a. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům v jiném subjektu,
b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního,
řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu,
c. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle
smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské
smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu,
d. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá
sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky
daného subjektu většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo
společníkům v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený
v písm. a. až d. prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také
považovány za jeden podnik.
4) Projekt se netýká zpracování ryb a jejich uvádění na trh; C.
5) Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie; D jinak K.
Za technologie sloužící výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou
použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě,
vč. vnitropodnikové.
6) Místem
realizace
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).
7) Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby)
na účet příjemce dotace; C.
8) V případě, že žadatel obdržel body v rámci preferenčního kritéria „Vliv projektu
na zaměstnanost na venkově“, musí postupovat podle metodiky tvorby nových
pracovních míst, která je uvedena v příloze č. 9 těchto Pravidel. Příjemce dotace
musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace
na jeho účet; D jinak C. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst zanikne
uplynutím doby 3 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě,
že v době podání žádosti o platbu je příjemce dotace mikro, malý nebo střední
podnik, nebo uplynutím doby 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace
v případě, že v době podání žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik.
9) Dotaci nelze poskytnout na: nákup silničních vozidel (tj. vozidel, které jsou vyrobeny
za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí
separát lesní hospodářské osnovy) na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě
jiného právního důvodu.
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dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích) a zemědělských a lesnických strojů (tj. zejména strojů označených
kategorií T, C, R, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje a kategorií
OT – přípojná vozidla traktorů), nákup zvířat, závlahové systémy; K.
10) Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (mikropodnik, malý, střední),
kterou deklaroval, od podání Žádosti o dotaci až do podpisu Dohody (podmínka
se nevztahuje na velké podniky); C.
11) 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. 11 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.
12) V případě záměru c): Žadatel neobdržel 0 bodů za preferenční kritérium č. 1 Podíl
výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv – nedřevní pelety nebo za preferenční kritérium č. 2 Podíl výše
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv - dřevní a směsné pelety nebo za preferenční kritérium č. 3
Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace a celkového výkonu zařízení
na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní brikety; C.
13) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50%
spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno a právo stavby. 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, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby. Žadatel prokazuje
uspořádání právních vztahů k nemovitostem při kontrole na místě předložením
příslušných dokumentů.
- vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel/příjemce dotace
uveden jako vlastník nemovitosti:
- spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel/příjemce
dotace uveden jako vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem spoluvlastníků
nemovitosti (v případě SJM manžela/manželky) s realizací projektu.
- nájem/výpůjčka – nájemní smlouvou či smlouvou o výpůjčce 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.
- právo stavby – musí být zaneseno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
vlastníka nemovitosti, a to na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu
na účel.
V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit nájemní/pachtovní
smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu;
D jinak K.
14) 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.
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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. 12 těchto Pravidel. Čestné prohlášení je součástí formuláře
Žádosti o dotaci. Doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat s příslušným úřadem
(krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí)
nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní
prostředí a to ani podlimitně.

8. Seznam předkládaných příloh
Níže uvedené povinnosti 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, vč. místa jejich
zveřejnění, jsou uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci; D jinak C
1) Formuláře8 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokazování
vyžadováno.
2) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
dle vzoru v příloze č. 4 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo elektronický PDF formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci
„Průřezové přílohy”. Neplatí pro žadatele, který v Žádosti o dotaci uvedl, že je velký
podnik – prostá kopie.
3) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni
předložení přílohy platné a pravomocné (v případě veřejnoprávní smlouvy ke dni
předložení přílohy platné a účinné) odpovídající povolení stavebního úřadu
(dle Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo, kapitola 1. „řízení stavebního
úřadu“), na jehož základě lze projekt realizovat– prostá kopie.
4) 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).
5) 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 zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy –
prostá kopie (lze doložit v listinné podobě).
6) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních
strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků,
název příslušného katastrálního území a měřítko mapy – prostá kopie.
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Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů
v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence.
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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.
8) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace
k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem
a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že smlouva musí být dle zákona o registru smluv povinně uveřejněna9. 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/cenovému marketingu jsou
uvedeny v kapitole 9 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo.
9) Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě,
že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč
bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky
na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební
práce; včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem
a poptávkových
a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie.
10) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký
posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci - prostá kopie.
7)

c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci
1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Projekt využívá
tepelné energie z OZE“ v záměru a) nebo v záměru b) a zdroj OZE nebude
v jeho vlastnictví, dokládá uzavřenou smlouvou potvrzující zajištění dodávky tepelné
energie s příslušným dodavatelem, a to na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti
projektu na účel nebo s odpovídající výpovědní lhůtou.
2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium „Projekt
je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské
lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“: potvrzení Výzkumného ústavu meliorací
a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP), že pozemky či stavby, na kterých je projekt realizován,
lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace,
nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace – prostá kopie.

Při uveřejnění smlouvy se doporučuje postupovat v souladu s Metodickým návodem k aplikaci
zákona o registru smluv a Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní
část), které vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému registru smluv.
Tyto metodické návody jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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d) 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.
2) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
dle vzoru v příloze č. 4 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo elektronický PDF formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci
„Průřezové přílohy” .
(Pouze v případě, že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou bylo uzavřeno další účetní
období či došlo ke změně vlastnické struktury podniku). Neplatí pro žadatele,
který v Žádosti o dotaci uvedl, že je velký podnik – prostá kopie.
3) Čestné prohlášení k de minimis dle vzoru v Příloze č. 14 těchto Pravidel – elektronický
PDF formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře v sekci „Průřezové
přílohy“.

e) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu
1) 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.
2) 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.
3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, vč. výrobních čísel
strojů, či technologií, paragony) – prostá kopie; D jinak K.
4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy
o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna
z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K.
5) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena
dotace – soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně
rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace. – prostá
kopie; D jinak K.
6) 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 – prostá kopie; D jinak K.
7) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo povolení
ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným
dokončením nebo souhlas se změnou užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
– prostá kopie; D jinak C.
8) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a 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).
9) 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.
10) V případě bodového ohodnocení v rámci preferenčního kritéria „Žadatel zaměstnává
zdravotně či sociálně znevýhodněného zaměstnance“: potvrzení Úřadu práce u osob
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11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)

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; D jinak C.
Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – je
součástí elektronického formuláře Žádosti o platbu; D jinak C.
Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně
nebo rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší 30 dnů
k datu předložení Žádosti o platbu; D jinak C.
Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě,
že je dle Příručky pro zadávání zakázek vyžadován a jedná se o zakázku, jejíž
předpokládaná hodnota je nižší než 500 000 Kč bez DPH; včetně objednávky
nebo písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a poptávkových a nabídkových
podkladů pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie; D jinak K.
V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní
smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci - prostá kopie; D jinak K.
Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly
s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie; D jinak K.
V případě záměru c): Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle planých norem pro
tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou
zkušební nebo akreditovanou laboratoří). Protokol bude obsahovat minimálně údaje:
jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př.: briketa – smrk, peleta směsná – piliny smrk +
sláma), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení
biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení.
Protokol bude předložen nejpozději při Žádosti o platbu; D jinak C.
V případě plnění kritéria přijatelnosti „hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha“,
kopie „plochových“ tabulek k LHP/LHO (postačuje v rozsahu minimální výměry 10 ha),
D jinak C.

f) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu
1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva
je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel;
D jinak A.
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9. Seznam příloh Pravidel
1) Preferenční kritéria
2) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace
3) Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být
poskytnuta dotace
4) Metodika prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby
5) Metodika započítávání zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců
6) Seznam hospodářsky problémových regionů definovaných v příloze usnesení vlády
ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020
7) Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti
8) Průměr podílu nezaměstnaných osob 15–64 k obyvatelstvu stejného věku za rok
2020 v jednotlivých okresech.
9) Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst
10) Příloha I Smlouvy o fungování EU
11) 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
12) 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)
13) Metodický postup pro posouzení, zda zemědělská lokalita/stavba/pozemek
je Zemědělskou lokalitou s prioritní potřebou regenerace, nebo Zemědělskou
lokalitou v procesu regenerace ve fázi asanace, a pro vydání potvrzení.
14) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

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

V Praze dne 28. 7. 2021

Ing. Miroslav Toman, CSc., v. r.
ministr zemědělství
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Příloha č. 1
Preferenční kritéria
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky
daného kritéria, nebudou body uděleny. V případě, kdy se žadatel posune do nižší
kategorie/podkritéria, 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 kritérií, nebo předložení
nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje
jako nedodržení podmínek Pravidel; C.
Pokud je u preferenčního kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu
možnost výběru (např. pouze 1.2.).
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše dotace, tzn. žádosti s nižší požadovanou dotací mají
přednost.
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího charakteru (s výjimkou preferenčních kritérií
č. 1, č. 2 a č. 3, u záměru c), která mají vylučovací charakter).
Pro záměr c) platí, že v případě, že projekt bude zaměřen na kombinaci více typů zařízení
na výrobu tvarovaných biopaliv (tj. nedřevní pelety, dřevní a směsné pelety, dřevní brikety),
stanoví žadatel podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu
jednotlivých zařízení. Body budou uděleny dle zařízení s nejmenším počtem bodů.
Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského
Možný bodový
Č.
Kritérium
zisk
1.
Finanční náročnost projektu
1.1. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než
2
5 mil. Kč, maximálně však do 7 mil. Kč včetně.
1.2. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než
4
2,5 mil. Kč, maximálně však do 5 mil. Kč včetně.
1.3. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než
6
1 mil. Kč, maximálně však do 2,5 mil. Kč včetně.
1.4. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 1 mil. Kč
10
včetně.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti
o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu
(případně Hlášení o změnách).

2.
2.1.
2.2.

Vliv projektu na zaměstnanost na venkově
Projekt vytváří jedno pracovní místo
Projekt vytváří dvě a více pracovních míst

4
6

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije
metodika v příloze č. 9 těchto Pravidel. Kontrola se provádí ze Žádosti
o platbu a kontrolou na místě.

3.
3.1.
3.2.

Velikost obce v místě realizace projektu
Obec, na území které je projekt realizován, má 1001–1500
obyvatel
Obec, na území které je projekt realizován, má 501–1000
obyvatel
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1
2

3.3.

Obec, na území které je projekt realizován, má méně než 501
obyvatel

3

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ:
Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021 (kód 130072-21).
V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body
dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích,
ve kterých je projekt realizován. Kritérium bude kontrolováno k datu
podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke
změně místa realizace projektu.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt
realizován.
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován,
je 100,1 - 125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR.
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován,
je 125,1 - 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR.
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován,
je více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR

2
3
4

Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky Průměr
podílu nezaměstnaných osob 15–64 k obyvatelstvu stejného věku
za rok 2020 v jednotlivých okresech dle přílohy č. 8 těchto Pravidel.
V případě místa realizace, které zasahuje do více okresů, bude
konečná míra nezaměstnanosti vypočtena jako aritmetický nevážený
průměr dotčených okresů. Kritérium bude kontrolováno k datu podání
Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně
místa realizace projektu.

5.

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.

2

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti
o dotaci. Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace
celého projektu bude nacházet v některém z regionů uvedeném
v Seznamu hospodářsky problémových regionů v příloze č. 6 těchto
Pravidel. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci,
popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace
projektu.

6.

Projekt využívá tepelné energie z OZE
Pod využitím tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE)
se rozumí pouze použití tepelných čerpadel, bioplynových stanic,
automatických kotlů spalujících pouze biomasu (s automatickým
přísunem paliva a regulace). Pokud žadatel požaduje za toto kritérium
bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE obsahem projektové
dokumentace nebo půdorysu stavby/půdorysu dispozice technologie
předkládaným jako povinná příloha k Žádosti o dotaci (tj. v předložené
projektové
dokumentaci/půdorysu
stavby/půdorysu
dispozice
technologie musí být uveden zdroj OZE a musí být zřejmé využití
tohoto zdroje v rámci otopné soustavy nebo zařízení sloužícího
k ohřevu TUV v objektu, který je předmětem dotace). Body mohou být
uděleny i v případě, že zdroj OZE nebude ve vlastnictví žadatele.
V takovém případě musí mít žadatel včetně výše uvedených
podmínek, také smluvně zajištěnou dodávku tepelné energie a dále
musí mít nejpozději k termínu podání Žádosti o platbu vybudovanou
funkční infrastrukturu od vlastníka zdroje OZE. Zařízení vyrábějící
pouze elektrickou energii nebudou bodována.
Splnění kritéria
se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.

7.

Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní
potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu
regenerace ve fázi asanace. Předmětem projektu jsou
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5

novostavby či rekonstrukce stávajících staveb umístěných
na těchto lokalitách z:
7.1
7.2

8.

více než 50 %
30 – 50 %
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti
o dotaci. Primárně bude posuzováno podle půdorysné výměry v m2
všech staveb, na kterých jsou výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
uplatňovány stavební výdaje. Žadatel předloží jako přílohu k Žádosti o
dotaci potvrzení VÚMOP dle přílohy č. 13 těchto Pravidel, že pozemky
či stavby, na kterých je podnikatelský plán realizován, lze považovat za
součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo
zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace.

8
5

Žadatel je mladý zemědělec 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 v případě, že je splněna tato
definice :
Mladý zemědělec je:
 fyzická osoba, která:
 dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let
a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let,
 právnická osoba, která je řízena fyzickou osobou nebo
osobami která/které:
 dosáhla/dosáhly ke dni podání Žádosti o dotaci věku
18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla/nedosáhly
věku 41 let,
 plní jako jediná, respektive společně funkci
statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu
ze 100 %, a to po celou dobu vázanosti projektu
na účel,
 je/jsou oprávněna/oprávněny za právnickou osobu
jednat samostatně, a to po celou dobu vázanosti
projektu na účel.

9.

Žadatel k datu podání Žádosti o dotaci podniká minimálně
3 roky v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů.

3

Rozhoduje předpokládané datum zahájení provozování zemědělské
výroby uvedené v Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele, a pokud toto datum není uvedeno, tak rozhoduje datum
vydání Osvědčení.

10.

Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze zemědělské
prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední
uzavřené účetní (zdaňovací) období.

5

Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy č. 4 Metodika
prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby. Kritérium musí být
splněno i ke dni předložení Žádosti o platbu. Splnění kritéria
se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. V případě, že
žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude
zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů
za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

11.

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém
zemědělství
podle
§6
zákona
č. 242/2000
Sb.,
o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
a nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na
zemědělské půdě, s níže uvedenými výjimkami.
Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti
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3

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

12.

Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo realizace
projektu se nacházejí ve stejném nebo sousedícím
katastrálním území.

5

Adresa trvalého pobytu se vztahuje k žadateli fyzické osobě
podnikající. Sídlo se vztahuje k žadateli právnické osobě. Kritérium
musí být dodrženo minimálně ode dne podání Žádosti o dotaci
po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

13.

Žadatel bude realizací projektu
do nezemědělské činnosti.

poprvé

diverzifikovat

3

Kontrola se provádí dle informace z živnostenského či obchodního
rejstříku ke dni podání Žádosti o dotaci. Za žadatele, který poprvé
diverzifikuje, bude považován ten, který má v živnostenském
či obchodním rejstříku uvedenou pouze zemědělskou činnost.
Za žadatele, který poprvé diverzifikuje bude považován i ten, který
veškerou nezemědělskou činnost ukončil či přerušil, jestliže od data
takového ukončení či přerušení provozování nezemědělské činnosti
uplynulo alespoň 5 let k datu podání Žádosti o dotaci.

14.
14.1.
14.2.
14.3.

Projekt je realizován podnikem kategorie:
Střední
Malý
Mikro

2
4
8

Kategorie podniku se určuje podle přílohy č. 3 Obecných podmínek
Pravidel. Kritérium musí být splněno po celou dobu od podání Žádosti
o dotaci až do podpisu Dohody. Změna do velikostně menší kategorie
je možná.

15.

Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné
zaměstnance.

3

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti
o dotaci. Body budou uděleny v případě, že žadatel v minulém účetně
uzavřeném období zaměstnával minimálně jednoho zdravotně
či sociálně znevýhodněného zaměstnance v přepočtu na 25 mil. Kč
ročního obratu podniku. Bližší specifikace je stanovena v příloze č. 5
těchto Pravidel. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole
projektu na místě. V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale
v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně,
tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen,
bude mu udělena sankce P.

16.

16.1
16.2

Projekty nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace: Žadatel v hodnocení Finančního zdraví
splňuje úroveň kategorie:
A
B
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
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4
2

zaslaných přes Portál farmáře. Žadatelé, kteří nedokládají finanční
zdraví, nemohou získat body. V případě, že žadatel za kritérium obdrží
body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal
neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl
projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Č.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Možný
bodový
zisk

Kritérium
Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového
výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – nedřevní pelety
(podíl je zaokrouhlován na celé koruny)
5 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně
5 000 001 – 6 000 000 Kč/(tuna/hod)
6 000 001 – 7 000 000 Kč/(tuna/hod)
7 000 001 – 8 000 000 Kč/(tuna/hod)
8 000 001 – 9 000 000 Kč/(tuna/hod)
9 000 001 – 10 000 000 Kč/(tuna/hod)
10 000 001 – 11 000 000 Kč/(tuna/hod)
11 000 001 – 12 000 000 Kč/(tuna/hod)
Pro výpočet podílu výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
a instalovaného výkonu se použije jmenovitý výkon (produkce) z údajů
uvedených v Žádosti o dotaci, dokládá se technickou dokumentací
a prohlášením o shodě k zařízení (předkládáno při Žádosti o platbu).
Z dokumentů předkládaných k Žádosti o platbu musí vyplývat, že interval tohoto
podílu se nezvýšil oproti intervalu deklarovanému ve formuláři Žádosti o dotaci,
za který žadatel získal body.
Žadatel doloží protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem
pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky
(případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří). Protokol bude
obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ a složení tvarovaného biopaliva
(př: peleta nedřevní – sláma), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele,
obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva,
doporučený typ spalovacího zařízení. Protokol bude předložen nejpozději
při Žádosti o platbu.
Nedřevní peleta je slisované nedřevní biopalivo vyrobené z biomasy rozdrcené
nebo namleté na prášek, sjednocené do válečků o průměru < 25 mm, náhodné
délky, nejčastěji 3,15 mm až 40 mm dlouhých, s ulámanými konci, získané
mechanickým stlačením.
Surovinou pro výrobu nedřevní pelety může být bylinná biomasa, ovocná
biomasa, vodní biomasa, sláma, chrastice rákosovitá nebo ozdobnice čínská
a jejich směsi.
Body za preferenční kritérium č. 1 nebudou uděleny v případě, že žadatel bude
vyrábět dřevní (směsné) i nedřevní pelety na jednom zařízení (v takovém
případě budou uděleny body za preferenční kritérium č. 2. - Podíl výše výdajů,
ze kterých je stanovena dotace, a celkového výkonu zařízení na výrobu
tvarovaných biopaliv - dřevní a směsné pelety (podíl je zaokrouhlován na celé
koruny))

19

9
7
6
5
4
3
2
1

2.

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového
výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní a směsné
pelety (podíl je zaokrouhlován na celé koruny)
15 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně
15 000 001 – 16 000 000 Kč/(tuna/hod)
16 000 001 – 17 000 000 Kč/(tuna/hod)
17 000 001 – 18 000 000 Kč/(tuna/hod)
18 000 001 – 19 000 000 Kč/(tuna/hod)
19 000 001 – 20 000 000 Kč/(tuna/hod)
20 000 001 – 21 000 000 Kč/(tuna/hod)
21 000 001 – 22 000 000 Kč/(tuna/hod)

9
7
6
5
4
3
2
1

Pro výpočet podílu výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
a instalovaného výkonu se použije jmenovitý výkon (produkce) z údajů
uvedených v Žádosti o dotaci, dokládá se technickou dokumentací
a prohlášením o shodě k zařízení (předkládáno při Žádosti o platbu).
Z dokumentů předkládaných k Žádosti o platbu musí vyplývat, že interval tohoto
podílu se nezvýšil oproti intervalu deklarovanému ve formuláři Žádosti o dotaci,
za který žadatel získal body.
Žadatel doloží protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem
pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky
(případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří). Protokol bude
obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ a složení tvarovaného biopaliva
(př: peleta směsná – piliny smrk + sláma), odrol, obsah sušiny, výhřevnost,
obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro
tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení. Protokol bude předložen
nejpozději při Žádosti o platbu.
Dřevní nebo směsná peleta je slisované biopalivo vyrobené z dřevní nebo
směsné dřevní a rostlinné biomasy, obvykle válcovitého tvaru, průměrné délky
běžně 5 mm až 40 mm a průměru do 25 mm a s ulámanými konci.
Surovinou pro výrobu dřevní nebo směsné pelety je lesní, plantážové a jiné
původní dřevo, vedlejší produkty a zbytky z dřevozpracujícího průmyslu,
neupravené použité dřevo, směsi těchto surovin včetně směsí se surovinami
pro výrobu nedřevních pelet.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Podíl výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a celkového
výkonu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - dřevní brikety
(podíl je zaokrouhlován na celé koruny)
3 000 000 Kč/(tuna/hod) a méně
3 000 001 – 4 000 000 Kč/(tuna/hod)
4 000 001 – 5 000 000 Kč/(tuna/hod)
5 000 001 – 6 000 000 Kč/(tuna/hod)
6 000 001 – 6 400 000 Kč/(tuna/hod
6 400 001 – 6 800 000 Kč/(tuna/hod)
6 800 001 – 7 400 000 Kč/(tuna/hod)
7 400 001 – 8 000 000 Kč/(tuna/hod)
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9
7
6
5
4
3
2
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Pro výpočet podílu výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
a instalovaného výkonu se použije jmenovitý výkon (produkce) z údajů
uvedených v Žádosti o dotaci, dokládá se technickou dokumentací
a prohlášením o shodě k zařízení (předkládáno při Žádosti o platbu).
Z dokumentů předkládaných k Žádosti o platbu musí vyplývat, že interval tohoto
podílu se nezvýšil oproti intervalu deklarovanému ve formuláři Žádosti o dotaci,
za který žadatel získal body.
Žadatel doloží protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem
pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky
(případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří). Protokol bude
obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ a složení tvarovaného biopaliva
(př.: briketa – smrk), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah
těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva,
doporučený typ spalovacího zařízení. Protokol bude předložen nejpozději
při Žádosti o platbu.
Dřevní briketa je slisované biopalivo vyrobené z dřevní biomasy s většinovým
hmotnostním podílem dřeva, obvykle válcovitého tvaru s průměrem větším
než 25 mm a s ulámanými konci.
Surovinou pro výrobu dřevní brikety je lesní, plantážové a jiné původní dřevo,
vedlejší produkty a zbytky z dřevozpracujícího průmyslu, neupravené použité
dřevo a směsi těchto surovin.

4.

Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou
regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi
asanace. Předmětem projektu jsou novostavby či rekonstrukce
stávajících staveb umístěných na těchto lokalitách z:

4.1
4.2

více než 50 %
30–50 %
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
dotaci. Primárně bude posuzováno podle půdorysné výměry v m2 všech staveb,
na kterých jsou výdaje, ze kterých je stanovena dotace, uplatňovány stavební
výdaje. Žadatel předloží jako přílohu k Žádosti o dotaci potvrzení VÚMOP dle
přílohy č. 13 těchto Pravidel, že pozemky či stavby, na kterých je podnikatelský
plán realizován, lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní
potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi
asanace.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Projekt je realizován podnikem kategorie:
Střední
Malý
Mikro

5
3

2
4
8

Kategorie podniku se určuje podle přílohy č. 3 Obecných podmínek Pravidel.
Kritérium musí být splněno po celou dobu od podání Žádosti o dotaci
až do podpisu Dohody. Změna do velikostně menší kategorie je možná
bez dodatečného navýšení bodů.

6.
6.1.
6.2.

Vliv projektu na zaměstnanost na venkově
Projekt vytváří jedno pracovní místo
Projekt vytváří dvě a více pracovních míst

4
6

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika
v příloze č. 9 těchto Pravidel. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu
a kontrolou na místě.

7.

Projekt
je
realizován
v Ústeckém,
nebo Karlovarském kraji (NUTS 3)

Moravskoslezském

Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, případně k datu
podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu.
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Příloha č. 2
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace
Konkrétní výdaje, na které může být poskytnuta dotace, které jsou obsahem jednotlivých
kódů, jsou uvedeny v kapitole 5. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace. Pro účely této
kapitoly se stavebními výdaji rozumí stavební materiál, stavební práce, bourací práce,
rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství,
technická zařízení staveb.
Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského
Kód

Popis kódu

Stavební výdaje na obnovu (přestavba, modernizace, statické
zabezpečení)
či
novou
výstavbu
provozovny
určené
pro nezemědělskou činnost
Úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy,
002
náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
osvětlení
Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících
003
pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
004
způsobilého k užívání
005
Nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
006
Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
007
Nákup nemovitosti
* Slouží pro hodnocení aspektu efektivnosti
001

Doba
životnosti
(počet let)*
30

25
12
12
10
5
30

Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Kód

Popis výdaje
Technologie na výrobu tvarovaných biopaliv

Výdaje na
technologie

001

002

Ostatní
výdaje

003

004
005

(technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie
dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie
mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy
a expedice produktu, elektroinstalace, technologie řízení provozu
včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
– hardware, software)
Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu
způsobilého k užívání
Stavební výdaje na novou výstavbu či stavební obnovu
(přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny
na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí
pro zaměstnance
Doplňující výdaje jako součást projektu
(úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové
hospodářství, manipulační plochy)
Manipulátor, vysokozdvižný vozík
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Příloha č. 3
Závazný přehled maximálních hodnot některých Výdajů, ze kterých je stanovena
dotace
Záměr a) Investice do nezemědělských činností – území České republiky kromě krajů
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
Záměr b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského
Kód 003 - Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení nebo rozvoj
nezemědělské činnosti
Stroje pro dřevařskou a truhlářskou provozovnu
Typ stroje
Náklady v Kč
Odkorňovací stroj
4 000 000,(včetně příslušenství pro drcení kůry)
Kruhový reduktor kořenových náběhů
2 500 000,Stroj na štípané palivové dřevo
1 000 000,(včetně zařízení pro vázání nebo balení dřeva)
Pila rámová
3 500 000,Pila pásová kmenová - svislá
5 000 000,Pila pásová kmenová - vodorovná
800 000,Listová pila
3 600,Pila kotoučová rozmítací, omítací
3 000 000,Pila kotoučová stolová (na podélné, příčné nebo
1 700 000,úhlové řezání řeziva)
Pila zkracovací – na kulatinu nebo prizmy
800 000,(kotoučová nebo řetězová pila na příčné rozřezávání)
Pila zkracovací – na řezivo
250 000,(kotoučová nebo řetězová pila na příčné rozřezávání)
Rovinná frézka (srovnávací, tloušťkovací)
209 000,Profilovací frézka vícestranná nebo okružovací
1 150 000,Vrtačka (vč. vysukovaček a kolíkovaček)
194 000,Dlabačka
60 000,Soustruh
44 000,Stacionární zařízení pro dopravu třísek a pilin
1 600 000,z pilnice (vč. stacionárního skladovací zařízení)
Stacionární zařízení pro sekání pilařského odpadu
700 000,na štěpky (vč. stacionárních zařízení pro třídění,
dopravu a skladování štěpky)
Stroje a zařízení pro údržbu pilových nástrojů
1 000 000,Dopravník kulatiny (před pilou)
50 000,- Kč/m
Dopravník řeziva (za pilou)
15 000,- Kč/m
Olepovačka
518 000,Lis
2 474 000,Stroj na zatloukání hřebíků, sponek apod.
2 000 000,(hřebíkovací stroje, sešívací stoje apod.)
Sušárna řeziva s kapacitou* do 10 m³ (včetně)
1 200 000,Sušárna řeziva s kapacitou* od 10 do 40 m³ (včetně)
1 900 000,Sušárna řeziva s kapacitou* nad 40 m³
2 200 000,* projektovaný objem jedné dávky řeziva
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Lis
Typ stroje
Rámový lis
Hydraulický lis
Dýhovací lis
Lis na banner očka
Tlakový tepelný nažehlovací lis
Strojový lis na rámy
Spárovací lis

Náklady v Kč
168 000,403 000,478 000,24 000,27 000,190 000,85 000,-

Bruska
Typ stroje
Širokopásová bruska
Pásová bruska
Egalizační bruska
Hranová bruska
Stojanová bruska

Náklady v Kč
432 000,72 000,550 000,70 000,20 000,-

CNC
Typ stroje
CNC obráběcí centrum
CNC vrtací a frézovací centrum
CNC fréza
CNC soustružnické centrum
CNC bruska
CNC revolverový soustruh
CNC elektroerozivní drátová řezačka s příslušenstvím

Náklady v Kč
2 307 000,3 450 000,1 784 000,2 000 000,4 800 000,1 995 000,2 500 000,-

Stroje pro kovovýrobu
Typ stroje
Soustruh na kov
Univerzální hrotový soustruh
Ovíjecí zařízení
Tažné a drátící zařízení
Vstřikovací stroj
Konvenční soustruh
Stříkací zařízení
Ohýbačka plechů
Vyfoukávací přístroj
Řezací linka
Plasmová řezačka
Pásová pila na kov

Náklady v Kč
300 000,500 000,39 000,39 000,3 850 000,700 000,105 000,78 000,158 000,2 215 000,121 000,50 000,-

Stroje pro provozovnu autoservisu
Typ stroje
Pístový kompresor
Benzínový kompresor
Dieselový kompresor
Zvedák
Diagnostika
Sada klíčů
Mycí stroj
Vyvažovačka

Náklady v Kč
50 000,130 000,160 000,98 000,98 000,35 000,97 000,156 000,-
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Elektrometalizační zařízení
Vyfoukávací přístroj
Průmyslový vysávač
Digitální odměřovací zařízení
Svářečka
Svařovací hořák
Svařovací kabely
Svářecí agregát
Hydraulické nůžky
Pneumatický buchar
Odsávání do lakovny
Tavící pec
Prodloužené úhlové pravítko
Pneumatická podpora střihu
CTP zařízení
Silniční váha
Stahovák pneumatik
Rotační nůžky
Pákové nůžky
Padací nůžky

950 000,158 000,20 000,33 000,168 000,9 000,1 200,73 000,980 000,76 000,170 000,1 050 000,33 000,275 000,1 950 000,320 000,89 000,12 000,25 000,598 000,-

Stroje pro provozovnu potravinářské výroby
Typ stroje
Chladící box
Chladící vitrína
Chladící a mrazící zařízení
Dvoudvéřová chladnička
Podpultová chladnička
Podpultová mraznička
Ovinovací stroj
Balička na plátkové výrobky
Dopravník na plátkové výrobky
Míchačka směsi
Kontejner pro míchání směsi
Mlýn strouhankový
Mlýn na jemnou mouku
Vysévač na mouku
Digitální váha
Pytlovací váha
Odmašťovací a čistící stroj
Pec 100 l
Pec 30 l
Pekařská pec s kynetárnou
Elektrická pec do cukrárny
Elektrická pec
Plynová plotna 2 hořáky
Podstavec do pece
Univerzální robot
Mixér na drcení surovin
Výrobník ledu
Robot na šlehání
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Náklady v Kč
451 000,69 000,1 450 000,43 000,8 000,9 000,155 000,1 286 000,183 000,257 000,52 000,105 000,138 000,97 000,75 000,206 000,400 000,125 000,60 000,236 000,228 000,70 000,14 000,11 000,127 000,10 000,10 000,14 000,-

Ostatní stroje10
Typ stroje
Stojanová vrtačka
Utahovací vrtačka
Ruční vrtačka
Sukovací vrtačka
Kompaktní vrtací stroj
Zásobník paliva
Kotel
Kotel na biomasu
Pálicí automat
Rotační nože
Digitální počítadlo odvinutí plechu
Laminátor
Ventilátor s filtrovacím nástavcem
Sada upínek
Rožkovač
Vibrační šejkr
Vibrační pěch
Vibrační deska
Podávací zařízení
Strojní omítačka
Kovozpracovatelské zařízení
Výheň
Vysokozdvižný vozík
Vozík na přesun palet
Nakladač vč. přídavných adaptérů
Montážní vozík
Jeřáb s řetězovým kladkostrojem
Kladkostroj
Mostový jeřáb
Podstropní jeřáb
Ruční manipulační vůz
Podavač
Dopravník s násypkou
Vodící rameno
Manipulátor vč. přídavných adaptérů
Technologie šroubování ocelových rámů
Technologie na odstranění železa a manganu
Mobilní odprašovací jednotka
Pojezdová linka
Smykem řízený nakladač
Odvápňovač
Elektrosvařovací jednotka

Náklady v Kč
100 000,17 000,3 700,27 000,250 000,100 000,850 000,1 250 000,860 000,4 000,11 000,120 000,215 000,80 000,90 000,100 000,66 000,100 000,24000,550 000,117 000,36 000,1 500 000,595 000,1 900 000,17 000,492 000,105 000,500 000,117 000,55 000,33 000,100 000,230 000,1 900 000,126 000,830 000,110 000,100 000,955 000,25 000,80 000,-

V rámci kódu 007 nákup nemovitosti - 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena
dotace.

10

Předmětem projektu nemohou být samostatné adaptéry.
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Záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Kód

Popis výdaje

001

Technologie
biopaliv

003

005

Maximální hodnota některých
výdajů
na

výrobu

tvarovaných

Výdaje, ze kterých je stanovena
Stavební výdaje na novou výstavbu dotace, zařazené v kódu 001 a 003
či
stavební
obnovu
(přestavba,
modernizace,
statické
zabezpečení) max. cena 22 mil. Kč/(tuna/hod)
provozovny na výrobu tvarovaných
biopaliv, včetně nezbytného zázemí
pro zaměstnance
Manipulátor
1 000 000,- Kč
Vysokozdvižný vozík
630 000,- Kč
Kód

003
Ostatní
výdaje

004

005

Popis výdaje

Maximální hodnota ostatních
výdajů

Stavební
výdaje
na
novou
výstavbu či stavební obnovu
(přestavba, modernizace, statické
zabezpečení)
provozovny
na výrobu tvarovaných biopaliv,
včetně
nezbytného
zázemí
pro zaměstnance
Doplňující výdaje jako součást
projektu (úprava povrchu v areálu
zařízení,
úprava
povrchů
pro
skladové
hospodářství,
manipulační plochy)
Manipulátor, vysokozdvižný vozík

Max. 50% výdajů, ze kterých je
stanovena dotace
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Příloha č. 4
Metodika prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby
Příjmy ze zemědělské prvovýroby jsou prokazovány za poslední uzavřené účetní
(zdaňovací) období. Uzavřeným účetním (zdaňovacím) obdobím se rozumí poslední
uzavřené období bez ohledu na předložení daňového přiznání na příslušný finanční úřad
a bez ohledu na to, zda bylo toto období schváleno např. valnou hromadou.
Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby zahrnuje:
-

rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny,
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin
živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování
prodej, úprava produktu k prvnímu prodeji a zpracování vlastní produkce
ze zemědělské výroby (zpracování vlastního masa, mléka apod.)
výrobu školkařských výpěstků
produkci zvířat a jejich genetického potenciálu
výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin
provozní dotace (kromě dotací poskytovaných PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně
při nákupu nafty a bionafty - tzv. zelená nafta)

Zemědělská prvovýroba pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby nezahrnuje:
-

-

-

prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce
poskytování prací, výkonů nebo služeb, které souvisejí se zemědělskou výrobou
a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli
k zemědělské výrobě (včetně chovu zvířat, kdy jedinou tržbou/příjmem žadatele
je tržba/příjem za poskytnutou službu – např. ustájení, pastevní odchov apod.)
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 zájmových druhů 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 zájmová zvířata.
investiční dotace, dotace poskytované PGRLF, a.s. a vratky spotřební daně při nákupu
nafty a bionafty - tzv. zelená nafta

Žadatel vyplňuje formulář příjmů ze zemědělské prvovýroby v závislosti na způsobu vedení
účetnictví či daňové evidence.
1) Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u žadatele, který vede účetnictví
Žadatel, který vede účetnictví, specifikuje výši obratů účtů nákladů a výnosy, které souvisí
se zemědělskou prvovýrobou za poslední uzavřené účetní období dle tabulky č. 1 Přehled
obratů zemědělské prvovýroby.
Zemědělská prvovýroba celkem (dle tabulky č. 1) musí činit alespoň 182 400 Kč. Pokud
je
hodnota
nižší
než
182 400 Kč,
nemůže
žadatel
podíl
příjmů
ze zemědělské prvovýroby prokázat.
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Tabulka č. 1 Přehled obratů zemědělské prvovýroby
Syntetický
účet
(žadatel
vyplní
řádek)

Analytický
účet
(žadatel
vyplní
řádek)

Obrat
MD
(tis.
Kč)

Specifikace

Obrat
Dal
(tis.
Kč)

Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za výrobky rostlinné výroby
Tržby za výrobky živočišné výroby
Tržby za výrobky pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
Ostatní tržby ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)
Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod
v zemědělské prvovýrobě
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné
události v případě, že byla potvrzena do dne uzavírání
účetních knih výše náhrady v zemědělské prvovýrobě
Provozní dotace
Tržby z prodeje základního stáda
Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem (obrat Dal – obrat MD)
Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti
zemědělské prvovýroby
Změna stavu nedokončené výroby
Změna stavu polotovarů
Změna stavu výrobků
Změna stavu zvířat v rámci zemědělské prvovýroby
Účtová skupina 58 - Aktivace zemědělské prvovýroby
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Náklady ze zemědělské prvovýroby celkem (obrat Dal – obrat MD)
Zemědělská prvovýroba celkem (Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem +
Náklady ze zemědělské prvovýroby celkem)

Žadatel dále specifikuje celkové výnosy z podnikání, tj. výnosy celkem za účtovou třídu 6 –
Výnosy.
Tabulka č. 2 Specifikace celkových výnosů
Specifikace celkových výnosů
Celkové výnosy z podnikání

(tis. Kč)

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

Analytický účet

Specifikace

Obrat MD
(tis. Kč)

Obrat Dal
(tis. Kč)

Výnosy z provozu bioplynové stanice
Výnosy z provozu bioplynové stanice (obrat Dal – obrat MD)

Z výše uvedených dat je následně vypočten podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby dle níže
uvedeného vzorce.
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2) Prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u žadatele, který vede daňovou
evidenci
Žadatel, který vede daňovou evidenci, specifikuje výši příjmů ze zemědělské prvovýroby
za poslední zdaňovací období dle tabulky č. 4 Přehled příjmů ze zemědělské prvovýroby.
Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem (dle tabulky níže) musí činit alespoň 182 400 Kč.
Pokud je hodnota nižší než 182 400 Kč, nemůže žadatel podíl příjmů
ze zemědělské prvovýroby prokázat.
Tabulka č. 4 Přehled příjmů ze zemědělské prvovýroby
Specifikace příjmů ze zemědělské prvovýroby
Prodej vlastních výrobků rostlinné výroby
Prodej vlastních výrobků živočišné výroby
Prodej výrobků
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
Ostatní příjmy ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)
Náhrada
pojišťovny
v důsledku
pojistné
události
v zemědělské prvovýrobě
Další příjmy
Příjmy z prodeje základního stáda
Provozní dotace
Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem

(tis. Kč)

Žadatel dále specifikuje své příjmy. Pro účely prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby
vyplní žadatel příjmy ze samostatné činnosti. Příjmy se uvádí před zdaněním.
Tabulka č. 5 Specifikace příjmů
Specifikace celkových příjmů
Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

(tis. Kč)

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

(tis. Kč)

Z výše uvedených dat je následně vypočten podíl příjmů zemědělské prvovýroby dle níže
uvedeného postupu.
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Příloha č. 5
Metodika započítávání zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců
Za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období11, tj. rok……(účetní období vedeno
od……… do……..)12
1

Poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období (od – do)

2

Počet zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců

3

Roční obrat podniku13

4

Roční obrat podniku na počet zdravotně
znevýhodněných zaměstnanců (= řádek 3/řádek 2)

či

sociálně

Kritérium zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných zaměstnanců je splněno,
když žadatel v přepočtu na 25 mil. Kč ročního obratu podniku zaměstnává minimálně
jednoho zdravotně či sociálně znevýhodněného zaměstnance pracujícího na plný pracovní
úvazek po celý rok, tzn. výsledné číslo na řádku č. 4 je < = 25.
Pro účely posouzení preferenčních kritérií odpovídá počet zaměstnanců podniku 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
jednatelé, společníci14 zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních
výhod plynoucích z podniku
OSVČ včetně spolupracujících osob se započítávají také

Kdo se do počtu zaměstnanců nezapočítává?
- zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené,
- učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy
o učňovském nebo odborném vzdělávání.

Uzavřeným účetním (zdaňovacím) obdobím se rozumí poslední uzavřené období bez ohledu
na předložení daňového přiznání na příslušný finanční úřad a bez ohledu na to, zda bylo toto období
schváleno např. valnou hromadou.
12 první a poslední den uzavřeného účetního (zdaňovacího) období
13 U žadatele, který vede daňovou evidenci, se jedná o příjmy ze samostatné činnosti dle § 7, zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. U žadatele, který vede účetnictví, se jedná o výnosy za účtovou
třídu 6 – Výnosy („*čistý obrat za účetní období“).
14 Za společníka se nepovažuje společník ve společnosti bez právní subjektivity dle § 2716, zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11
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Jak se počet zaměstnanců vypočítává?
Počet zaměstnanců se vyjadřuje v RPJ. Jedna RPJ odpovídá jedné osobě, která byla
v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnaná na plný pracovní úvazek po celý sledovaný
rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný
úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako zlomky
RPJ. Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. RPJ se zaokrouhlí
na jedno desetinné místo.
Zaměstnanci na pracovní poměr:
Zaměstnanci, kteří byli v podniku zaměstnaní po celý rok, se započítají jako 1 RPJ. Neberou
se v úvahu hodiny, které zaměstnanec odpracoval nad rámec ročního fondu pracovní doby –
stejně tak se neberou v potaz neodpracované hodiny. RPJ se nenavyšuje ani neponižuje
a pokud má zaměstnanec pracovní smlouvu uzavřenu na hlavní pracovní poměr, zůstává
1 RPJ. U osob v pracovním poměru (tedy těch, kteří nejsou placení na základě počtu
odpracovaných hodin) se zahrnují i dny, kdy byl zaměstnanec nemocný. Započítávají
se rovněž osoby v pracovní neschopnosti a zaměstnanci čerpající (i dlouhodobé) neplacené
volno. Do výpočtu se zařazují i OSVČ a spolupracující osoby. Tito zaměstnanci nemusí mít
uzavřenu pracovní smlouvu.
Roční fond pracovní doby:
Jedná se o počet pracovních hodin za rok, přičemž se do fondu nezahrnují placené svátky.
Fond pracovní doby se může pro jednotlivé podniky lišit a počet odpracovaných hodin za rok
tedy nemusí být pro dva zaměstnance různých podniků totožný. Za předpokladu, že podnik
má týdenní pracovní dobu pro plný úvazek 5 x 8 hodin nebo 6 x 6 hodin, vždy se ale bude
jednat o 1 RPJ.
Výpočet RPJ pomocí dnů:
Standardně se výpočet provádí pomocí hodin, ale u zaměstnanců na plný pracovní úvazek,
jejichž pracovní poměr začal nebo byl ukončen v průběhu účetního období, je možné
výpočet provádět také pomocí dnů. Pak se výpočet provádí následujícím způsobem:

Částečný úvazek:
Pokud je zaměstnanec po celé účetní období zaměstnán na částečný úvazek, je možno
automaticky započíst zlomek RPJ (např. 0,5 či 0,75 RPJ atd.). Pakliže jeho pracovní poměr
započal (příp. byl ukončen) v průběhu roku, výpočet RPJ se provede pomocí počtu hodin.
Tedy např. při 0,6 úvazku:

Zaměstnanci na dohodu o provedení práce/činnosti:
Zaměstnanci na dohodu o provedení práce se započítávají jako zlomky RPJ.
Výpočet RPJ:

V případě, že zaměstnanec, který je zaměstnaný na pracovní poměr, bude mít v průběhu
roku uzavřenu ještě dohodu o provedení práce, RPJ se sčítají. V tomto případě je tedy
možné, že výsledný součet bude přesahovat 1 RPJ za zaměstnance.
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Vlastníci - vedoucí pracovníci:
- pokud je vlastník zároveň vedoucí pracovník po celé účetní období, započítá se vždy
jako 1 RPJ bez ohledu na sjednaný pracovní poměr (plný, částečný)
- v případě, že vlastník – vedoucí pracovník má zároveň druhou smlouvu pro pracovní
poměr (je tedy zároveň vedoucím pracovníkem i běžným zaměstnancem na plný
pracovní poměr), pak se musí započíst 2 RPJ.
Členové statutárních orgánů:
- každý člen, který má podepsanou smlouvu o výkonu funkce (nebo mandátní
smlouvu), se automaticky započítává jako 1 RPJ – ačkoliv v praxi nemají
odpracované hodiny;
- členové představenstva = jednatelé;
- členové dozorčí rady se nezapočítávají.
Jednatelé:
- pakliže je jednatel zároveň majitelem podniku (tzn., má majetkový podíl), nemusí mít
smlouvu a započítává se jako 1 RPJ
- pokud má jednatel podepsány dvě smlouvy – smlouvu o výkonu funkce jakožto
jednatel a zároveň druhou smlouvu pro pracovní poměr (je tedy zároveň jednatelem
i běžným zaměstnancem na plný pracovní poměr), pak se musí započíst 2 RPJ.
Kterými doklady se dokládá, že zaměstnanec je zdravotně či sociálně znevýhodněná
osoba?
Relevantními doklady 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.
Zdravotně či sociálně znevýhodnění zaměstnanci jsou:
 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 na Úřadu práce)
 mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období
nedosáhly 27 let)
Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené
podmínky po celý rok, započte se vždy poměrná část období.
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Příloha č. 6
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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Příloha č. 7
Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti
Pro posouzení aspektu efektivnosti slouží indikátor doby návratnosti projektu. Jedná
se o ukazatel poměřující investiční výdaje a cash flow projektu. Výpočet se provede
na základě zjednodušeného finančního plánu, který bude součástí formuláře Žádosti
o dotaci.
Výpočet doby návratnosti investice:
1.
2.
3.
4.
5.

Investiční výdaje
Příjmy z tržeb za rok
Provozní výdaje za rok
Cash flow (peněžní tok) za rok = řádek 2. – řádek 3.
Doba návratnosti investice = řádek 1. / řádek 4.

Za investiční výdaje jsou považovány celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace,
po odečtení dotace na projekt.
Příjmy z tržeb, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje, se vyčíslí pro výstupy
realizovaného projektu. Výstupem projektu se rozumí výrobky nebo služby. Příjmy z tržeb
se uvádějí jako roční. Lze je odhadnout na základě ročního množství výstupu a jednotkové
ceny.
Provozní výdaje se uvádí jako roční. Žadatel využije členění např. na materiálové, pracovní,
nákup zboží, ostatní a režijní výdaje.
Ve zjednodušeném finančním plánu projektu se vypočte rozdíl plánovaných příjmů z tržeb
a provozních výdajů a odhadne se roční cash flow (peněžní tok) projektu.
Dále se stanoví hodnota ukazatele doby návratnosti projektu, tzn. poměr investičních
výdajů projektu a zjištěného cash flow.
Vypočtená doba návratnosti investice bude porovnávána se stanovenou dobou životnosti
příslušného pořizovaného majetku. Doba životnosti, která je stanovena pro účely hodnocení
aspektu efektivnosti, je pro jednotlivé kódy vymezena v číselníku výdajů, na které muže být
poskytnuta dotace, v příloze č. 2 těchto Pravidel.
Doba životnosti příslušného pořizovaného majetku je počítána automaticky na základě
zvolených kódů/podkódů/limitů způsobilých výdajů projektu. Jestliže žadatel pořizuje majetek
s různou dobou životnosti, pak kalkulátor propočítá vážený aritmetický průměr dob životností
majetku. Váhy jsou stanoveny poměrem části investičních výdajů připadajících na majetek
zařazený do konkrétní skupiny životnosti a celkových způsobilých výdajů projektu.
Projekt bude posouzen jako efektivní, pokud vypočtená doba návratnosti bude kratší
(nebo
rovna)
než
průměrná
doba
životnosti
pořizovaného
majetku.
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Příloha č. 8
Průměr podílu nezaměstnaných osob 15–64 k obyvatelstvu stejného věku za rok 2020
v jednotlivých okresech

Okres
Praha
Benešov

Podíl
nezaměstnaných
osob v %
2,8
2,1

Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Příbram
Rakovník
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Klatovy
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Rokycany
Tachov
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice

3,2
4,2
3,9
3,3
3,8
2,1
3,9
1,7
2,2
4,0
2,9
2,4
4,3
2,1
2,4
2,4
3,0
3,1
3,0
2,7
3,2
2,2
3,0
3,1
3,4
3,6
4,5
5,2
5,1
6,0
3,3
5,2
6,0
4,1

Ústí nad Labem

5,0

Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
Hradec Králové

3,1
3,7
3,9
3,7
2,9

Okres
Jičín
Náchod

Podíl
nezaměstnaných
osob v %
2,3
3,6

Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za
2020 – 3,5%
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
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1,7
3,0
2,7
2,5
2,8
2,3
2,7
3,0
1,9
3,7
3,0
3,1
4,6
2,9
3,6
4,9
2,5
5,6
5,2
3,2
2,5
4,1
3,8
3,0
2,6
3,4
2,5
6,0
3,3
7,7
3,5
2,9
6,2
rok

Příloha č. 9
Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru dle § 33
a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu
38,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně
a v případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. Pracovní smlouva
musí být uzavřena písemně.
Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO – živnostníka, jestliže
vlastní živnostenské oprávnění, které se vztahuje ke spolufinancovanému projektu, méně
než 24 měsíců před datem podání Žádosti o dotaci.
V případě kratší stanovené pracovní doby se příslušný zaměstnanec přepočítává
jako zlomek zaměstnance v pracovním poměru.
Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být dodržen za každý jednotlivý
kalendářní rok po celou lhůtu pro plnění závazku nově vytvořených pracovních míst.
U kratšího období, než celý kalendářní rok, které nastává zpravidla v prvním a posledním
roce plnění závazku bude pro výpočet nově vzniklých pracovních míst brána odpovídající
část roku.
V případě, že bude v rámci ex-post kontroly po proplacení dotace ze strany SZIF zjištěno,
že závazek pracovních míst není nebo nebyl ze strany příjemce dotace plněn ve
stanoveném rozsahu, uloží SZIF příjemci dotace opatření k nápravě. Závazek musí příjemce
dotace začít plnit v plném rozsahu nejpozději do tří měsíců od data uložení opatření
k nápravě. Lhůta pro plnění závazku nově vytvořených míst, v případě potřeby i lhůta
vázanosti projektu na účel se prodlužuje o dobu, po kterou nebyl závazek plněn. Tato doba
zahrnuje skutečné množství neodpracovaných deklarovaných hodin přepočtených
na deklarovaný počet pracovních míst. V případě, že příjemce dotace opatření k nápravě
ve stanovené lhůtě nesplní, nebo jej následně opět poruší během lhůty trvání závazku, bude
příjemci dotace uložena sankce C, tedy vrácení dotace v plné výši.
Pro prokázání nově vzniklých pracovních míst bude přepočtený stav zaměstnanců příjemce
dotace v pracovním poměru za kontrolované období porovnán s přepočteným stavem
zaměstnanců příjemce dotace v pracovním poměru za posledních dvanáct uzavřených
měsíců před předložením Žádosti o dotaci.
Pracovní místo je možné v souvislosti se spolufinancovaným projektem vytvořit od podání
Žádosti o dotaci.
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Příloha č. 10
Příloha I Smlouvy o fungování EU aktualizovaná dle celního sazebníku

SEZNAM
podle článku 38 Smlouvy
Číslo
Bruselské
nomenklatury
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4

Číselný
kód
Kombinované
nomenklatury15

Popis zboží
Živá zvířata
Maso a jedlé droby
Ryby, korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé
produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani
nezahrnuté

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

Střeva,
měchýře
a
žaludky
zvířat
(jiných
než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené,
solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani
nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá 0511
k lidskému požívání
Živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny
a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
Jedlá zelenina, a některé kořeny a hlízy
Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo
melounů
Káva, čaj, maté a koření, kromě maté (čísla 09.03)
Obiloviny
Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a
plody, průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
Pektin

ex 1302

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla
0209 nebo 1503
Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla,
oleostearin
a
oleomargarin
a
olein
z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců,
též rafinované, avšak chemicky neupravené
Stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné
1507 - 1515
nebo rafinované

Návrh aktuálního zařazení do Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží –
Kombinované nomenklatury (KN) (pozn. Společný celní sazebník pro rok 2021 = Prováděcí
nařízení Komise (EU) 2020/1577). Uvedeno pouze pro případy, které se odlišují od současného
znění KN.

15
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15.12

15.13

15.17
Kapitola 16

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce,
částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované,
reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale
jinak neupravené
Margarin; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných
nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých
tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo
oleje nebo jejich frakce čísla 1516
Degras, zbytky po zpracování tukových látek nebo
živočišných nebo rostlinných vosků
Přípravky z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných
vodních bezobratlých

ex 1516

ex 1516,
1517
1522

Kapitola 17
17.01

17.02
17.03
17.05
Kapitola 18
18.01
18.02
Kapitola 20

Třtinový a řepný cukr a chemicky čistá sacharóza v
pevném stavu
Ostatní cukry; včetně chemicky čisté laktózy, maltózy,
glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez
přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med,
též smíšený s přírodním medem; karamel
Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru
Aromatizované
nebo
barvené
cukry,
sirupy ex 1701,
a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), ex 1703,
vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli podílu ex 2106
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí
rostlin

Kapitola 22
22.04

22.05

22.07

ex 22.08
ex 22.09

22.10
Kapitola 23
Kapitola 24
24.01
Kapitola 45
45.01

Vinný mošt částečně kvašený (fermentovaný) nebo se
zastaveným kvašením jinak než přidáním alkoholu
Víno
z
čerstvých
hroznů;
hroznový
mošt
z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno
přidáním alkoholu (viz celní sazebník a znění čísel 2204
a 2205)
Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné
víno, hruškové víno, medovina, saké), směsi kvašených
(fermentovaných)
nápojů
a
směsi
kvašených
(fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde
neuvedené ani nezahrnuté
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o
jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů,
likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových
přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu
alkoholických nápojů (viz celní sazebník a znění čísel
2207 a 2208)
Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené
krmivo
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený;
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ex 2204
ex 2204
ex 2205

ex 2206

ex 2207
ex 2208

2209

korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach
umletý korek
Kapitola 54
54.01

Len surový, nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený,
lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a 5301
rozvlákněného materiálu)

Kapitola 57
57.01

Pravé konopí (Cannabis sativa) surové nebo
zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad z
5302
pravého
konopí
(včetně
niťového
odpadu
a
rozvlákněného materiálu)

Číselným kódem KN se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený
ve společném celním sazebníku v platném znění*.
Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na zboží označené současně kódem
KN a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy I Smlouvy.
* Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
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Příloha č. 11
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.
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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
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. 12
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)

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.

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

.…………………………………………………………
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
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Příloha č. 13
Metodický postup pro posouzení, zda zemědělská lokalita/stavba/pozemek
je Zemědělskou lokalitou s prioritní potřebou regenerace, nebo Zemědělskou
lokalitou v procesu regenerace ve fázi asanace, a pro vydání potvrzení.
Potvrzení o tom, že pozemky či stavby, na kterých je projekt realizován, lze považovat
za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokality
v procesu regenerace ve fázi asanace, vydává VÚMOP. O vydání potvrzení lze požádat
elektronicky na internetové stránce Ministerstva zemědělství http://limitypudy.vumop.cz.
Zařazení konkrétního místa do kategorií lokalit je posuzováno na podkladě identifikace
z distančních dat a dat poskytnutých žadatelem. V případě rozporu mezi jednotlivými daty,
či pochybností, je provedeno ověření situace na místě.
1) Definice kategorií
1.

Zemědělská* lokalita/stavba/plocha s prioritní potřebou regenerace – jedná
se o lokality, které lze s velkou pravděpodobností označit za brownfieldy se vztahem
k zemědělské činnosti, tzn., jedná se o pozůstatky po zemědělské prvovýrobě
či zpracování zemědělských produktů**. Do této kategorie jsou řazeny lokality
s alespoň jednou silnou indicií z každé oblasti níže uvedených klíčových faktorů –
tj. dochází ke kumulaci problematických faktorů v lokalitě.

2.

Zemědělská* lokalita/stavba/plocha v procesu regenerace ve fázi asanace lokality, regenerace, ale kde již došlo k úplnému či dílčímu odstranění objektů.

* Za zemědělskou lokalitu jsou pro potřeby žádosti o zařazení do kategorie 1 a 2
považovány:
a)
Objekty a dotčené pozemky vedené v katastru nemovitostí jako:
Stavba na pozemku: bez čp / č. ev., zemědělská stavba
Typ stavby: budova bez čísla popisného nebo evidenčního
Způsob využití: zemědělská stavba
b)
V případě, že objekt (stavba s příslušným pozemkem) je v katastru nemovitostí veden
jinak než v bodě a), je pro zařazení mezi zemědělské lokality nutné žadatelem doložit,
že objekt (stavba) je pozůstatkem zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských
produktů**.
c) Silážní žlab.
** Zemědělská prvovýroba je pro účely žádosti vymezena ekonomickou činností
vyjmenovanou v sekci A - Zemědělství, lesnictví, rybářství dle kategorizace CZ-NACE
a zpracování zemědělských produktů je vymezeno následujícími třídami v sekci
zpracovatelského průmyslu dle klasifikace CZ-NACE: 10.61 Výroba mlýnských výrobků,
10.81 Výroba cukru, 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 11.05 Výroba piva, 11.06
Výroba sladu.
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2) Klíčové faktory při posuzování a zařazení do kategorií
Rozhodující faktory (indicie) pro zařazení lokalit do seznamu a do příslušné kategorie jsou
rozděleny do dvou základních skupin:
I.

Stavebně-technický stav objektu – na podkladě časové řady leteckých snímků
alespoň 5 let zpět a případně fotografií, dodaných žadatelem je posuzován technický
stav a vývoj technického stavu objektu, ale např. také doplňkových ploch
(manipulační plochy, hnojiště, silážní jámy apod.). Zásadní je stav zastřešení objektu
(zatékání do objektu, propad střech, počátky degradace střechy, ale také existence
udržovacích zásahů do střechy – pozvolné opravy, havarijní řešení částí,
které naznačují alespoň dílčí řešení situace). Dále se sleduje situace objektů
v kontextu celého areálu (pokud nestojí objekt samostatně) – degradace všech
objektů, degradace majoritní části objektů, degradace pouze dílčí části

Silné indicie:
a)
Chátrání a degradace zastřešení objektů bez dílčích známek řešení situace
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace
b)
Degradace ostatních stavebních konstrukcí -– stržení, či zhroucení budov či částí
budov, celkový rozpad objektu
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace
Doplňkové indicie:
a)
Degradace doplňkových ploch objektu (manipulační plochy, hnojiště, silážní jámy)
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace.
b)

Degradace vnitřních konstrukcí objektu

Způsob posouzení - hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace.
II.
Aktivita/ stagnace činnosti v areálu/objektu
Sledování a hodnocení známek využití či opuštění lokality. Základní informace pramení
opět z časové řady leteckých snímků lokalit, případně fotografií, dodaných žadatelem.
Sleduje se:
vývoj aktivit jako je např. skladování zemědělských produktů (siláž, posklizňové zbytky –
balíky slámy apod.), pohyb hospodářských zvířat, pohyb a parkování zemědělské
techniky, udržování a využívání přístupových cest. Doplňkově jsou využity datové vrstvy
LPISu - Evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat,
která umožňuje identifikaci registrovaných objektů živočišné výroby či objektů vyřazených
z evidence.
- nezemědělská činnost (např. uskladnění dřeva, pohyb nákladní dopravy objektů,
které převzaly funkce výroby a skladování), případně ověření ekonomické aktivity
vlastníka objektu (databáze firem, aplikace ARES apod.).
- možné rizikové aktivity jako je např. rozvoj černých skládek, dlouhodobé ukládání
autovraků apod.
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-

rozvoj vegetace v areálu – především sledování dlouhodobé situace z časové řady
leteckých snímků – dlouhodobý a postupující rozvoj vegetace, dlouhodobě neřešené
nálety vegetace, zarůstání vlastních objektů, ale také manipulačních ploch, doplňkových
staveb – hnojišť či silážních jam či zarůstání a zánik přístupových cest.

Silné indicie:
a)
nulová aktivita v lokalitě za posledních 5 let – sledované aktivity - skladování
zemědělských produktů, údržba účelových cest, pohyb hospodářských zvířat, pohyb
a parkování zemědělské techniky
Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace.
b)

dlouhodobý a neřešený rozvoj náletové vegetace v areálu či stavbě samostatně
stojící.

Způsob posouzení – vyhodnocení časové řady leteckých snímků alespoň ve třech časových
horizontech (aktuální letecký snímek + minimálně 2 archivní letecké snímky z předchozích
let), hodnocení aktuálního stavu dle fotodokumentace
Doplňkové indicie:
a)
vyřazení objektu z evidence LPISu - Evidence hospodářství podle objektů určených
k chovu evidovaných zvířat,
3) Povinné údaje žádosti o potvrzení, že pozemky a stavby dotčené žádostí jsou
součástí zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské
lokality v procesu regenerace ve fázi asanace.
a)

Jednoznačná identifikace žadatele, včetně kontaktních údajů.

b)
Jednoznačná identifikace objektů (pozemků), pro které žadatel žádá posouzení,
zda splňují podmínky Kategorie 1 a Kategorie 2 – tj. zemědělská lokalita/stavba/plocha
s prioritní potřebou regenerace, resp. zemědělská lokalita/stavba/plocha v procesu
regenerace ve fázi asanace. Za jednoznačnou identifikaci je pro potřeby žádosti chápáno
uvedení parcelních čísel všech dotčených pozemků.
c)
Fotodokumentace současného stavu staveb – 2 fotografie každé dotčené stavby –
jedna pohledová fotografie exteriéru a jedna fotografie interiéru objektu.
Při pochybnostech si může VÚMOP vyžádat od žadatele doplnění dalších údajů
o posuzovaných pozemcích a stavbách.
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Příloha č. 14
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Obchodní jméno / Jméno
žadatele
IČO / Datum narození
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě,

že

během

předchozích

dvou

účetních

období

došlo

k přechodu

z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost
vypsáním účetních období, která byla použita (např. 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020; 1. 4. 2020 - 31.
12. 2020):
……………………………………………………………………………………………………………
………
2. Podniky16 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený17 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty
mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího
nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy
uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve
stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v
souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než
50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí
hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto
subjektu.
17 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu
„jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.
16
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Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s
žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní

jméno Sídlo/Adresa

podniku/Jméno a příjmení

IČO/Datum
narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím18) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením19) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů.
19 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
18
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4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením20) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita21. Podniku
(žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí Poskytovatel

Částka v Kč

5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu
administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat
poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;
Datum

vyplnění

formuláře
Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu
v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním
registru podpor malého rozsahu.
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis
rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu
nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013
a č. 717/2014).
20
21
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