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Informace pro žadatele - 2017
ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC
V Praze dne 24. března 2017

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
Subjekt, který žádá v rámci Jednotné žádosti na níže uvedená opatření, musí být
a) zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2ha zákona o zemědělství od data podání žádosti
až do konce období způsobilosti jednotlivých opatření dle níže uvedené tabulky nebo
b) organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.
Tabulka rozhodných období u jednotlivých opatření pro plnění podmínek
zemědělského podnikatele a aktivního zemědělce
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Podmínkou zemědělského podnikatele nejsou omezeny v rámci Jednotné žádosti pouze
Agroenvironmentálně - klimatická opatření a závazky z Agroenvironmentálních
opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období.
Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly žadatele na data
v Evidenci zemědělského podnikatele a žadatel tak nebude povinen prokazovat splnění
podmínky Osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností a
jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence je možno si ověřit
na webových stránkách:
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Pokud žadatel nebude po celé kontrolní období příslušného opatření (viz tabulka
v kapitole Zemědělský podnikatel) zemědělským podnikatelem, bude jeho žádost o
podporu dotčených opatření v rámci Jednotné žádosti zamítnuta.
AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC
Aktivní zemědělec je definován v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013. Nastavení této podmínky v ČR od roku 2015 znamená, že žadatelé zabývající se
vybranými činnostmi v rámci provozování letišť, vodáren, stálých sportovních a
rekreačních areálů, železničních služeb a služeb v oblasti nemovitostí, budou muset
prokazovat, že roční částka přímých plateb, na které měli nárok v předcházejícím roce (před
udělením sankcí), tvoří alespoň 5 % jejich příjmů z nezemědělské činnosti za poslední uzavřené
účetní období, nebo že jejich příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3 celkových příjmů
za poslední uzavřené účetní období.
Fond bude nadále u žadatelů o dotace na opatření v rámci Jednotné žádosti kontrolovat
podmínku aktivního zemědělce a to od data podání žádosti až do konce období
způsobilosti jednotlivých opatření dle „Tabulky rozhodných období u jednotlivých opatření
pro plnění podmínek zemědělského podnikatele a aktivního zemědělce“ uvedené v této informaci
v části „Zemědělský podnikatel“.
Touto podmínkou nejsou v rámci Jednotné žádosti dotčena pouze opatření Natura 2000 na
zemědělské půdě, nová Agroenvironmentálně - klimatická opatření a závazky z
Agroenvironmentálních opatření uzavřené v rámci dobíhajícího programového období.
Statut aktivního zemědělce automaticky splňují žadatelé, u nichž celková částka přímých
plateb, na které měli nárok (před uplatněním sankcí) v roce 2016 byla menší než 5 000 EUR.
Za aktivního zemědělce budou primárně považovány také subjekty, které prokáží, že
zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jejich dalších činností v oblasti vědy, výzkumu,
vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hospodaření a správy majetku ČR. Prakticky se bude jednat
například o školy, vzdělávací zařízení, zkušební ústavy…atd. Fond bude v tomto případě
vyžadovat doložení dokumentu o založení subjektu (např. zřizovací listinu).
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Žadatelé, kteří nepatří do výše uvedených skupin a automaticky nesplňují podmínky aktivního
zemědělce, budou podléhat kontrole evidovaných ekonomických činností, resp. kontrole
finančních ukazatelů. U těchto žadatelů bude prováděno ověření, zda provozují některou
z negativních (zakázaných) činností, stanovených v nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Žadatel si před podáním žádosti může sám údaje o evidovaných činnostech
ověřit v databázi CZ NACE, a dále v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku. V případě, že
žadatel zjistí, že má v některé z výše uvedených databází zapsanou zakázanou činnost, kterou
však neprovozuje, nechť zjedná nápravu a danou činnost nechá odstranit. Kontrola činností tedy
bude probíhat i vůči těmto zdrojům. Je žádoucí, aby tyto zdroje byly v souladu.
Databáze NACE, je statistická klasifikace ekonomických činností Evropské unie a její používání
je povinné pro všechny členské státy. Klasifikaci ekonomických činností v České republice (CZ
NACE) spravuje Český statistický úřad.
Kontrolu statutu aktivního zemědělce bude SZIF provádět jak administrativně (prostřednictvím
kontrol databází a rejstříků), tak u vybraného vzoru žadatelů také kontrolou na místě.

Jako „zakázané“ byly stanoveny činnosti v následující tabulce:
Činnosti podle
čl. 9 odst. 2 nařízení
Evropského
parlamentu a Rady
(EU)
č. 1307/2013
Provozování letiště
Provozování železniční
služby
Provozování vodáren
Služby v oblasti
nemovitostí

Provozování stálých
sportovních a
rekreačních areálů

Třída CZ NACE podle sdělení Českého statistického úřadu
č. 244/2007 Sb.

52.23
49.10
49.20
36.00
68.10
68.20
68.31
68.32
93.11
93.29
55.20
55.10

Činnosti související s leteckou dopravou
Železniční osobní doprava meziměstská
Železniční nákladní doprava
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

Výjimky negativních činností:
S ohledem na některé činnosti úzce spojené se zemědělskou činností, avšak spadající mezi
negativní činnosti, stanovila Evropská komise výjimky. V takových případech činnost, ač se
zařazuje do negativní CZ NACE kategorie, nebude posouzena jako negativní, tzn. žadatel nemusí
prokazovat splnění dalších podmínek a je za aktivního zemědělce považován jako by negativní
činnosti neprovozoval. Jedná se o tyto výjimky:
1.

Třída 36.00 - Žadatel provozuje pouze zavlažovací zařízení, které je určené pro
zemědělské účely,
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2.

Třída 68.20 - Žadatel pronajímá pouze budovy nebo plochy, které se nachází v místě
provozování zemědělské činnosti, nebo pronajímá zemědělskou půdu,

3.

Třída 93.29 - Žadatel provozuje pouze živé sportovní nebo umělecké (např. divadelní,
cirkusové….) akce bez poskytnutí zařízení, případně rekreační a sportovní činnosti, ke
kterým nejsou využívány stálé plochy s pevnými prvky či půjčování potřeb pro volný čas
a zábavu jako nedílnou součást služeb rekreačních zařízení,

4.

Třída 55.10 a 55.20 - Žadatel provozuje v rámci agroturistiky pouze malokapacitní (do
60 lůžek) ubytovací zařízení, které se nachází v místě provozování zemědělské činnosti.

Žadatelé, provozující činnost, která spadá do výše vyjmenovaných výjimek, označí tuto
skutečnost do Formuláře Jednotné žádosti, listu „Aktivní zemědělec“ v rámci tzv. doplňujících
otázek. Pravdivým vyplněním těchto doplňujících otázek se žadatelé mohou vyvázat
z povinnosti deklarovat celkové/zemědělské příjmy/výnosy a nemusí tedy dokládat
ani Zprávu auditora, a budou považováni za aktivní zemědělce.
Údaje v databázi CZ NACE je možno si ověřit na místně příslušném pracovišti Českého
statistického úřadu nebo na webové adrese:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
SZIF doporučuje žadatelům, aby si s dostatečným časovým předstihem ověřili své
evidované ekonomické činnosti a při zjištěných nesrovnalostech (například pokud
evidovanou ekonomickou činnost ve skutečnosti neprovozují) zjednali nápravu
v evidencích. Oprava údajů se může v evidencích projevit s určitou časovou prodlevou.
Včasným provedením úkonů lze předejít nedorozuměním při podání Jednotné žádosti!
Pokud bude mít žadatel zjištěnu výše uvedenou „zakázanou činnost“ (a netýká se ho některá
z výjimek zakázaných činností), bude povinen Fondu deklarovat údaje o celkových a
zemědělských příjmech/výnosech za poslední uzavřené účetní období a přiložit Zprávu
auditora, která ověřuje soulad deklarovaných údajů o příjmech/výnosech s účetními výkazy
žadatele. Za uzavření účetního období se považuje sestavení účetní závěrky. Pokud žadatel
nemá ještě uzavřené účetní období za rok 2016, uvede údaje za předchozí rok (2015), případně
za rok 2014 a starší. V případě, že dokládá údaje za předcházející roky je povinen předložit
ověřitelný důkaz, že účetní období 2016 uzavřeno.
Na Formuláři Jednotné žádosti (list „Aktivní zemědělec“) tedy žadatel uvede:
o

Specifikaci deklarovaného údaje dle typu jím vedené účetní soustavy, tj. zda deklaruje
příjmy nebo výnosy,

o

Celkové příjmy/výnosy,

o

Příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti

o

Rok účetního období, za které údaje deklaruje.
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V případě, že se jedná o začínajícího zemědělského podnikatele, který nemůže doložit
příjmy/výnosy za předchozí účetně uzavřené období, označí žadatel tuto skutečnost na formuláři
jednotné žádosti zaškrtnutím políčka „Začínající zemědělský podnikatel“. Zároveň je žadatel
povinen Fondu dodat o této skutečnosti ověřitelný důkaz a to jako přílohu Jednotné žádosti.
Za příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti se považují příjmy/výnosy, které zemědělec získal
ze zemědělské činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013,
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby.
Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce zahrnuje:










rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub,
okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo
pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,
živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských
zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez
současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,
prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování
vlastního masa, mléka apod.),
výrobu školkařských výpěstků,
produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,
výrobu osiv a sadby
poskytování příležitostných prací nebo výkonů za účelem údržby zemědělských ploch, při
nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě.

Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce nezahrnuje:








prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce,
poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo
zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, s výjimkou údržby zemědělských ploch,
hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním
hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů,
chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše,
chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře a
odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat pro laboratorní
účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi (včetně plemen
ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická
zvířata,
provoz bioplynových stanic.

Zdrojem pro určení finančních ukazatelů je Výkaz zisků a ztrát (pro žadatele, kteří vedou
účetnictví) nebo Výkaz příjmů a výdajů (pro žadatele, kteří vedou daňovou evidenci).
Upozorňujeme na změnu specifikace výnosů ze zemědělské činnosti pro uzavřená
účetní období 2016.
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příjmy - Specifikace
Specifikace výnosů
celkových_zemědělských příjmů
z výkazu příjmů.pdf
ze zemědělské
činnosti.pdf

Do příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti je nutno započítat také podpory Unie v rámci
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a veškeré vnitrostátní podpory poskytnuté na zemědělské činnosti.
Zpráva auditora (Zpráva o věcných zjištěních)
Žadatel je zároveň povinen k Jednotné žádosti doložit Zprávu auditora (tzv. Zprávu o
věcných zjištěních), která prokáže soulad uváděných částek s údaji v jeho účetních
záznamech. Zprávu auditora vyhotovuje auditor, který splňuje příslušné kvalifikační předpoklady
a je zapsán jako aktivní v seznamu auditorů, vedeném komorou auditorů České republiky.
Seznam jednotlivých auditorů je k dispozici na webových stránkách:
http://www.kacr.cz/vyber-auditora
Vzhledem k tomu, že vyhotovení požadované Zprávy auditora bude z pohledu auditora
vyžadovat určitý časový prostor, SZIF doporučuje žadatelům, aby auditora oslovili
v dostatečném časovém předstihu!
Pro tyto účely je možné si v předstihu na webových stránkách SZIF stáhnout dokument
„Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu
aktivního zemědělce“, kde žadatel vyplní své identifikační údaje a dále částky celkových a
zemědělských příjmů a výnosů.

Stanovení
celkových a zemědělských příjmů výnosů AZ.pdf

Tento dokument žadatel předloží zvolenému auditorovi a požádá o ověření souladu s účetními
výkazy. Auditor vyhotoví Zprávu o věcných zjištěních, jejíž nedílnou součástí bude dokument
„Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního
zemědělce“.
Zprávu o věcných zjištěních a její přílohu pak žadatel přiloží k podávané Jednotné
žádosti a zároveň údaje o celkových a zemědělských příjmech a výnosech doplní ještě
do Formuláře Jednotné žádosti do listu Aktivní zemědělec.
Pokud žadatel nesplní výše definované podmínky statutu aktivního zemědělce, bude jeho žádost
o podporu dotčených opatření v rámci Jednotné žádosti zamítnuta.

Kontaktní údaje: Ing. Petra Králíčková (petra.kralickova@szif.cz)
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