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na období 2014–2020
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Opatření 6.
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Podopatření 6.4
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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 vybrané
ekonomické činnosti. Jedná se o oblast výroby tvarovaných biopaliv. Podporovány budou jak
stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné
pro provoz dané činnosti.

2. Záměr
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:
-

-

-

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.

4

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 minimis1.
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.
- Výdaje na technologie:

1

-

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

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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- Ostatní výdaje2
-

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)
3)
4)

5)

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 proveditelnosti3; C.
Projekt je zaměřen pouze na činnost v oblasti výroby tvarovaných biopaliv; 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.
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.
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.
Potřebnost projektu – bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů
žadatele, které jsou součástí Žádosti o dotaci.
Efektivnost projektu – bude 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.
2

3
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1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 3 body; C.
2) 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.
3) Projekt se netýká zpracování ryb a jejich uvádění na trh; C.
4) 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.
5) 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).
6) Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby)
na účet příjemce dotace; C.
7) 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. 4 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.
8) Dotaci nelze poskytnout na: nákup silničních vozidel (tj. vozidel, které jsou vyrobeny za
účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí 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.
9) 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.
10) 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. 5 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.
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11) 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.
12) 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.
13) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru
se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasného
stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí;
C.
V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní
prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení
žadatele uvedené v příloze č. 6 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

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) Formuláře4 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.
7) 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 uveřejněna5. Seznam
Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů
v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence.
5 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
4
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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.
c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci
1) 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.
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. 8 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.
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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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

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.
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.
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.
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).
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.
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.
Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly
s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie; D jinak K.
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.

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 definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst
5) 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
6) 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)
7) 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.
8) 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.

Ing. Zdeněk Nekula v.r.
ministr zemědělství

V Praze dne 2. 2. 2022
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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, která mají vylučovací charakter).
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.

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)
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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 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))

14

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
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.: 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. 7 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. 4 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.

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

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 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.

19

Příloha č. 5
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
v+x
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
v+x
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
v+x

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. 6
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. 7
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. 8
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. Podniky6 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený7 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.
7 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu
„jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.
6
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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 splynutím8) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením9) 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.
9 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
8

27

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních
obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením10) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita11. Podniku
(žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Částka v Kč

Datum poskytnutí Poskytovatel

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).
10
11
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