
 

1 
 

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
 
Rozdělení do sektorových obálek, resp. jednotlivých záměrů se dle dosavadních ohlasů spíše 
osvědčilo. Navrhujeme v tomto systému administrace pokračovat. 
 
 
Seznam hlavních změn Pravidel operace  4.1.1:   
 
Malé projekty, malých žadatelů (záměry a) a b) ):  

- Nově zavádíme možnost nákupu běžných zemědělských strojů vč. traktorů. Pokud 
bude projekt obsahovat pouze nákup nespecifického stroje, bude zařazen do záměru a) 
resp b) podle odhadu převažujících tržeb, uvedených ve výpočtu efektivity. 

- Rozšiřujeme možnosti proplácení poradenských služeb i na výdaje vzniklé před 
podáním Žádosti o dotaci (v 1. kole byly způsobilé výdaje na projektovou 
dokumentaci až po podání Žádosti o dotaci – jednalo se o náklady na výběrové řízení). 
V návaznosti na rozšíření byl také zvýšen limit. 

Záměry c)-l): 
- obnovení podmínky min. 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových 

příjmech žadatele. V 1. kole byl počet žadatelů, kteří volili pref. kritérium  na min. 
40%  podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby enormní (95% žadatelů). Kritérium tedy 
neplnilo správně funkci výběrového kritéria. Obnovení podmínky, která již existovala 
v minulém období,  navrhujeme s ohledem na vyjádření NKÚ, že pokud pref. krit. 
splňuje 100% žadatelů, nemá to být výběrové kritérium, ale podmínka. Podmínka se 
nebude vztahovat na podniky, které zpracovávají vlastní zemědělskou produkci, školní 
podniky, odbytové organizace a mladé začínající zemědělce. 

Záměry h) – l): 
- Navrhujeme pro tyto záměry vyřadit ze způsobilosti všechny mobilní stroje. Vzhledem 

k tomu, že seznam speciálních mobilních strojů je velmi široký (do 3. kola se ještě 
rozrostl o nové položky), by takto široká podpora významně odčerpala finanční 
prostředky pro potřebné technologie a stavby. 

Změny pro všechny záměry: 
- stavební povolení se bude předkládat již k Žádosti o dotaci, stejně jako u všech operací 

jejichž příjem Žádostí o dotaci proběhne ve 2. kole. 
- snížení stávajícího počtu technologických limitů u prasat (sdružení do jednoho či dvou 

technologických limitů) tak, aby byl zachován stejný přístup u všech sektorů a dále 
revize nevyhovujícího poměru technologických a stavebních limitů u prasat. 

- příjmy z výroby osiv a sadby a genetického materiálu byly zařazeny do příjmů ze 
zemědělské prvovýroby  

- do seznamu podporovaných strojů byly nově zařazeny:  
o stroje, které přispívají ke snížení emisí NH3 do ovzduší 
o stroje, které přispívají k ochraně půdy 
o příslušenství ke strojům, nutné pro precizní zemědělství 
o některé další speciální stroje (na návrh Odborů rostlinných a živočišných 

komodit) 
- Seznam strojů, které přispívají k ochraně půdy je stále rozpracovaný a neúplný. Věc 

byla konzultována s odborem rostlinných komodit, nyní však alternativně řešíme 
využitelné varianty s odělením ochrany půdy.  

- dále byly v Pravidlech provedeny drobnější úpravy potřebné pro zpřesnění – např. 
definice nové výsadby révy vinné, explicitní uvedení podmínky, že výdaje musí 
odpovídat zvolenému záměru apod. Znění některých podmínek bylo sladěno 
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s operacemi, pro které byl vyhlášen příjem ve 2. kole, např. definice mladého 
začínajícího zemědělce apod. Dále také byly některé části textu přesunuty tak, aby 
Pravidla byla přehlednější (např. u limitů byla metodika posuzování přesunuta z konce 
kapitoly k jednotlivým výdajům, nebo na začátek) 
 
 

 
Preferenční kritéria:  
Systém preferenčních kritérií byl zachován stejný jako v 1. kole příjmu Žádostí. 
Navrhované změny se týkají jednotlivých kritérií. 
 
Nově navržené kritérium: 

- Navrhujeme zařadit zcela nové kritérium: Místo realizace projektu se nachází 
v regionu ohroženém suchem, a to jak pro malé projekty v záměrech a) a b) tak 
do Obecných kritérií u ostatních záměrů. 

 
Zcela přepracované obecné kritérium: 

- Žadatel nebyl v minulosti sankcionován za nedodržení protierozních opatření ochrany 
půdy navrhujeme nahradit zněním: Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 
stroj, který přispívá k ochraně půdy, zařízení pro precizní zemědělství a/nebo stroj, či 
technologie který přispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší.   
Toto kritérium mělo zcela zanedbatelnou účinnost. Body za toto kritérium požadovalo 
95% žadatelů a zároveň kontrola na dodržování uvedených podmínek DZES/GAEC 
probíhá pouze u 1% žadatelů o přímé platby.  Nově navržené znění je vztaženo k nově 
zařazeným a některým již původně podporovaným strojům a zároveň je sem přesunuto 
kritérium na podporu technologií pro snižování emisí NH3, které bylo v 1. kole 
zařazeno pouze ve specifických kritériích pro sektory živočišné výroby. Žadatelé z RV 
i ŽV tak budou mít stejnou šanci na získání bodů. Zárověň navrhujeme zvýšit bodové 
ohodnocení. 

 
Zásadní změny v kritériích: 

1. Kritérium Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu 
(případně nižší úrovně výdaje) činí …. až 95% z limitu.  

Navrhujeme snížit hranici o 10% bodů, tzn. na max. 85%. Toto kritérium v 1. kole využila 
velká většina žadatelů (% využití se u jednotlivých sektorů liší, ale pohybuje se od 80% 
u prasat až po 97!% u drůbeže) a neplní tak funkci výběrového kritéria. 
Zároveň navrhujeme návrat k posuzování tohoto kritéria podle jednotlivých výdajů (žadatel 
obdrží body podle % toho výdaje, který tvoří nejvyšší procento z limitu – tzn. nejhorší 
úroveň). Pro 1. kolo bylo odhlasováno PS MV PRV, že se toto kritérium bude posuzovat ze 
součtu výdajů a součtu limitů, avšak tento systém dává velký prostor ke spekulacím 
s jednotlivými výdaji a splnění kritéria je, zjednodušeně řečeno, matematickým cvičením. 
 

2. Kritérium „Žadatel je členem organizace producentů, registrované Státním 
zemědělským intervenčním fondem“ bylo přesunuto ze sektoru Rostlinné výroby do 
Obecných kritérií pro záměry c)-l).  Žadatel kritérium bude muset splňovat nejpozději 
ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Tento termín byl zvolen s ohledem na 
nové Nařízení vlády k organizacím producentů, které v době podání Žádostí o dotaci 
(říjen 2016) zřejmě ještě nebude v platnosti. Představuje to však riziko pro žadatele, 
kteří budou chtít vstoupit do nově schvalovaných OP, neboť v tomto případě půjde o 
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závazek do budoucnosti s tím, že žadatel ještě možná nebude znát přesné podmínky 
pro vstup do organizace producentů. 
 

3. Kritérium „Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 2014 schválen a/nebo registrován 
podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a 
o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jako potravinářský podnik“ bylo změněno na „Žadatel zpracovává vlastní 
produkci“ a zároveň bylo přesunuto ze sektorů ŽV do Obecných kritérií. Kritérium tak 
mohou využít i producenti ze sektoru RV. 
 

4. Kritérium “Minimálně 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice 
spojená s pěstováním ovoce a zeleniny, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, 
aromatických, kořeninových rostlin, brambor, cukrové řepy a školkařskou výrobou, 
nebo živočišnou výrobou” navrhujeme rozčlenit na dvě úrovně, jelikož body 
za kritérium dostala většina žadatelů. Pro 1. úroveň s vyšším bodovým ohodnocením 
byly zvoleny komodity, u kterých Strategie resortu MZe s výhledem do r. 2030 počítá 
s podstatným zvýšením produkce, resp. rozšířením ploch. Druhá úroveň byla zvolena 
u komodit, u kterých Strategie nekvantifikuje případné zvýšení produkce a také 
pro vinnou révu, u které se sice předpokládá každoroční 1% růst ploch vinic, ale 
vzhledem k tomu, že rozšiřování vinic je omezeno na toto procento legislativou EU, 
máme za to, že není účelné motivovat žadatele nejvyšším bodovým ohodnocením 
k rozšiřování ploch vinic, když není možné žádné další zvětšování ploch vinic nad 
rámec 1%. 

 
Další změny v kritériích: 
1. U kritéria “Žadatel je mladý zemědělec do 40let” navrhujeme zvýšit bodové ohodnocení 

na 10 bodů. Důvodem je zejména podpora mladých zemědělců, kteří již nějakou dobu 
podnikají a nesplňují požadavky na podporu pro mladé začínající zemědělce. 

2. U dvou víceúrovňových kritérií byla přidána další úroveň bodování a to opět z důvodu 
vysokého využití kritérií žadateli, nebo kumulaci požadavků na body v nejvyšší úrovni 
kritéria. Jedná se o kritéria: 

o Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí….. 
o Žadatel zaměstnával uvedený počet zaměstnanců na 100 ha zemědělské půdy 

….. (pouze u malých projektů v záměrech a) a b) a Rostlinné výroby) 
3. U kritéria „Minimálně 20, 30 %  výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 

je určeno na pořízení technologie“ navrhujeme: 
o v sektoru prasat navýšit ze 30% na 50% - 90% žadatelů splnilo původní úroveň 
o v sektoru drůbeže kritérium zcela vypustit – stanovenou hranici 30% splnilo 

93% žadatelů 
o v sektoru ostatní navýšit ze 20% na 30% - 70% žadatelů splnilo původní 

úroveň 
4. U kritéria „Minimálně 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno na 

výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště……” bylo využití tohoto kritéria velmi malé 
napříč všemi ŽV sektory  (pouze od 2 do 10%). Navrhujeme proto snížit požadované 
procento na 20, resp. 15%.  Zároveň navrhujeme navýšení bodů za toto kritérium. Pro 
jímky a hnojiště je nutné vyjmutí ze ZPF (neobdrží body za Obecné kritérium nevyjímání 
půdy ze ZPF), ale presto je potřeba podpořit jejich výstavbu i v extravilánech. 

5. U kritéria „ Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech 
….” u záměrů a) a b) navrhujeme zvýšit bodové ohodnocení z 1 na 2 body, v souladu se 
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stejným kritériem v Obecných kritériích v záměrech c)- l), pro větší podporu 
problémových region. 

6. U kritéria „ Žadatelem je Školní podnik  ….“ navrhujeme zvýšit body ze 4 na 5, resp 6,  
tzn. na stejnou úroveň jakou má kritérium % příjmů ze zemědělské prvovýroby, za které 
školní podniky nemohou reálně body obdržet. 
 
 
 
Navrhované konkrétní znění některých kapitol Pravidel 4.1.1: 

 
Příloha č. 1 
 
Preferen ční kritéria 
 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 5.2). V případě, že kritérium obsahuje výpočet, bude 
výsledek zaokrouhlen matematicky1. 
 
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky daného 
kritéria, nebudou body uděleny. V případě, kdy se žadatel posune do nižší kategorie, 
tak obdrží body v této nižší kategorii. 
 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění 
podmínek preferenčních kritérií, nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů 
pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C  
 
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího char akteru. 
 

Preferen ční kritéria pro projekty do 1 000 000, - Kč výdaj ů, ze kterých je stanovena 
dotace a zárove ň žadatel obhospoda řuje max. 150 ha zem ědělské p ůdy, kterou má 
žadatel vedenu v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): or ná 
půda, TTP a trvalá kultura 

 
Živo čišná výroba i rostlinná výroba  

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. Podíl p říjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových p říjmech 
žadatele   činí:   

1.1 70% a vícevice 5 
1.2 60 -69 %% a vícevice 4 
1.3 50 – 59 % 3 
1.4 40 – 49 % 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 8 těchto Pravidel. Příjmy ze zemědělské 
prvovýroby musí dosahovat alespoň částky 110 400,- Kč. Hodnoty se vypočítají 
za poslední účetně uzavřené období k datu zeregistrování Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě.  

 

                                                
1 Pokud je v kritériu uvedeno celé číslo, bude zaokrouhleno na celé číslo, pokud je uvedeno jedno 
desetinné číslo, bude zaokrouhleno na jedno desetinné číslo, apod.. 
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2. 

Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby /staveb 
a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí odn ětí 
parcel/ pozemk ů dot čených touto stavbou/stavbami ze zem ědělského 
půdního fondu.  

4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci 
a příloh, které žadatel předložil k Žádosti o dotaci. Body budou uděleny v případě 
že:  

a) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování 
Žádosti o dotaci2016) pozemky/parcely nebyly/nejsou chráněny jako se 
způsobem ocgrany zemědělský půdní fond, nebo 

b) v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci2016) 
pozemky/parcely jsou chráněny jakoevidovány se způsobem  ochrany 
zemědělský půdní fond a v souvislosti s realizací projektu 
nedojde/nedošlo k vyjmutí odnětí pozemků/parcel ze zemědělského 
půdního fondu  

Posuzuje se aktuální stav evidence způsobu ochrany parcelpozemků, v případě 
varianty a) také stav pět let před zaregistrováním podáním  Žádosti o dotaci, tj. v 
r. 2011. Pokud z doložených příloh nebude jasně patrnýá  způsobevidence 
způsobu ochrany parcelyozemku, bude rozhodující druh pozemku (dle § 1 
odstavce 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů). Do preferenčního kritéria se započítávají všechny 
stavby, na kterých budou/byly provedeny stavební práce v rámci způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. U pastevních areálů se předkládají 
relevantní doklady jen k těm parcelámozemkům, na kterých je stavba umístěna. 
Mobilní hrazení se nepovažuje za stavbu. 
Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. 

 

3. Žadatel je mladý zem ědělec do 40 let. 4  10 

 

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 zaregistrování podání žádosti o dotaci. Body 
budou uděleny v případě že:  
Mladý zemědělec je: mikro nebo malý podnik viz příloha č 6  Pravidel a zároveň 
• v případě fyzické osoby:  

- osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování podání Žádosti o dotaci věku 
18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),  

• v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která: 
- dosáhla ke dni zaregistrování podání Žádosti o dotaci věku 18 let 

a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), 
- v právnické osobě plní jako jediná funkci statutárního orgánu a podílí se 

na základním kapitálu ze má obchodní podíl 100 % z majetku právnické 
osoby, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel, 

- je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně, po celou dobu 
vázanosti projektu na účel. 

 

4. 

Žadatel je za řazen do p řechodného období nebo registrován jako 
ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, neprovozuje sou časně 
konven ční výrobu. Kritérium musí být napl ňováno od data 
zaregistrování podání žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti 
projektu na ú čel. 

4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Žadatel předloží k Žádosti o dotaci i k Žádosti o platbu platné osvědčení o 
původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, které je uděleno některou 
z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. 
ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH 
REPUBLIC, spol. s r.o.  U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria 
ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací, specifikovanou výše a na 
základě předložení Rozhodnutí o registraci. 

 

5. Žadatel zam ěstnává minimáln ě 20 % zdravotn ě či sociáln ě 
znevýhodn ěných zam ěstnanc ů z celkového po čtu zaměstnanc ů. 2 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Bližší specifikace a způsob výpočtu je stanoven v Příloze č. 9 Pravidel. Žadatel 
splnění kritéria doloží při podání Žádosti o platbu v rámci fyzické kontroly na 
místě.   

 

6. Žadatel hospoda ří v  LFA oblastech .  2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, 
k datu zaregistrování podání Žádosti o dotaci Kontrola se provádí dle údajů v 
LPIS k datu zaregistrování podání  Žádosti o dotaci. Do výpočtu se zahrnují tyto 
druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 
Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura. Pro získání 
nároku na body se bude posuzovat, zda žadatel má alespoň 75 % pozemků, 
které obhospodařuje, zařazeno do oblastí LFA oblastí.  

 

7. 

Žadatel nebyl v  minulosti sankcionován za nedodržení protierozních 
opat ření ochrany p ůdy  Součástí výdaj ů, ze kterých je stanovena 
dotace je stroj s p ůdoochrannou funkcí, stroj, nebo technologie 
který p řispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší, za řízení pro precizní 
zemědělství.   

25 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, 
k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. Kontroluje se, zda žadatel nebyl 
sankcionován v souvislosti s plněním podmínek standardů DZES 4 a 5 a) a b) 
(dříve GAEC 1 a GAEC 2 a) a b). Posouzení se vztahuje na období od roku 2009 
do data zaregistrování Žádosti o dotaci, výjimkou je standard GAEC 1, který se 
posoudí za období od roku 2010 do data zaregistrování Žádosti o dotaci. Pokud 
žadatel nežádal o přímé platby, budou mu body taktéž přidělenyje nárok na body. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace zahrnují alespoň jednu položku, 
uvedenou v kódech 029, 030, 033, nebo v příloze č. 10 těchto Pravidel. Údaje pro 
posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v půdorysu 
stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, a/nebo 
v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. 

 

8. 

Místo realizace projektu se nachází v  hospodá řsky problémových 
regionech definovaných v p říloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 
15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
(seznam hospodá řsky problémových region ů je uveden v příloze 
č. 11. těchto Pravidel). 

12 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Seznam hospodářsky problémových regionů je uveden v příloze č. 11 těchto 
Pravidel. Kontroluje se, zda místo realizace projektu je uvedeno v seznamu 
hospodářsky problémových regionů. Pokud je míst realizací projektu vice, musí 
se v uvedeném seznamu nalézat všechna místa realizace projektu. 

 

9. 

Žadatelem je skupina zem ědělců, tj. podnikatelský subjekt, který 
je výhradn ě vlastn ěn zemědělskými prvovýrobci a p ředmětem jeho 
činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, kt eré souvisejí 
se zajišt ěním odbytu, skladování a poskliz ňové úpravy a p ři kterých 
se využijí prost ředky nebo za řízení sloužící zem ědělské výrob ě. 

4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. Pro účely těchto 
Pravidel nesmí být tento žadatel evidován v Evidenci zemědělských podnikatelů 
(EZP). Žadatel musí doložit, že všichni jeho vlastníci jsou zemědělskými 
prvovýrobci, tzn. mají příjmy ze zemědělské prvovýroby a zároveň mají v LPIS 
a/nebo IZR vedeny ha/VDJ. Žadatel předloží při kontrole na místě seznam svých 
vlastníků. SZIF může požadovat prokázání příjmů ze zemědělslké prvovýroby u 
každého vlastníka. Požadavek na předložení dokladů, prokazujících příjmy ze 
zemědělské prvovýroby oznámí SZIF žadateli předem, nejpozději spolu s 
ohlášením fyzické kontroly na místě. Předmět činnosti se kontroluje 
prostřednictvím účetní/daňové evidence.  

 

10. Zaměstnávání mladých zam ěstnanc ů do 40 let.    
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10.1 Podíl je 21 – 25 % 1 
10.2 Podíl je 26 – 30 % 2 
10.3 Podíl je 31 – 35 % 3 
10.4 Podíl je 36 % a vícevice 4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 9 těchto Pravidel.  Hodnoty se vypočítají 
za poslední účetně uzavřené období k datu zeregistrování Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě.  

 

11. Minimáln ě 20 %  výdaj ů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 
je určeno na po řízení technolog   ie.  4 

 

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 dle kódů 
způsobilých výdajů. Do technologií je možné v záměru a) zahrnout pouze 
technologie zařazené v kódech způsobilých výdajů č. 001, 002, 004, 005, 006, 
007, 008, 009, 010, 011, 014 a v záměru b) kódy č. 015, 016, 017, 018, 019, 023, 
024, 025, 026 a 027 a 032. 

 

12. Výše výdaje/ ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého  
kódu (p řípadn ě nižší úrovn ě výdaje) činí:  

12.1 maximálně 675 % z maximální hodnoty výdaje, na který může 
být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 4 

12.2 75,1 –-85  maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na který může 
být poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 3 

12.3 85,1 –-95 maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může 
být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 2 

 

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). Výpočet se provádí na základě součtu všech výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace a součtu všech limitů Použije se nejnižší zvolená úroveň 
výdaje (kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna 
podmínka u každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na 
který žadatel požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr 
(procento) spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt 
určena nejvyšším poměrem (procentem). Kontrola bodování se provádí na 
základě hodnot uvedených při podání Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení 
(případně Hlášeních o změnách). Do výpočtu se nezahrnuje nákup nemovitosti 
(kód 029) a ostatní, jinde neuvedené stavby a technolgie 014 a 030. Pokud je 
předmětem projektu pouze zemědělský stroj nebo jiné stavby či technologie 
uvedené v kódech 014, 032 a 036, na které není stanoven limit, body nemohou 
být uděleny. 

 

13. 
Součástí celkových výdaj ů projektu je i zpracování zem ědělské 
produkce, a/nebo p římé uvedení produkce na trh kone čnému 
spot řebiteli.  

2 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci 
Kontrola se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. 
Část projektu týkající se výroby zemědělské produkce (žadatel na výdaje 
související s produkcí komodity žádá v operaci 4.1.1) a část projektu týkající se 
zpracování této komodity (žadatel na zpracování může žádat v operaci 4.2.1) na 
sebe musí navazovat. Pokud žadatel žádá o dotaci na obě části v operacích 4.1.1 
a 4.2.1, musí tyto žádosti být podány v jednom kole příjmu žádostí. Obě části 
musí tvořit samostatný funkční celek. Výdaje na zpracování zemědělské 
produkce musí být zrealizovány v souladu s  Dohodou o poskytnutí dotace 
v operaci 4.2.1, nebo v případě, že žadatel realizuje výdaje na zpracování 
zemědělské produkce z vlastních zdrojů, musí být tyto výdaje zrealizovány v 
době od zaregistrování podání  Žádosti o dotaci 4.1.1 do data  podání Žádosti o 
platbu v operaci 4.1.1. V případě, že žadatel část projektu týkající se zpracování 
nezrealizuje, bude ukončena administrace obou Žádostí (vždy v operaci 4.1.1, 
případně v operaci 4.2.1) a požadovaná dotace nebude vyplacena, resp. bude 
požadováno její vrácení. Část projektu, týkající se zpracování musí splňovat 
minimálně podmínky stanovené v kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel 
operace 4.2.1. 

 

14. 

Žadate l zpracovává vlastní produkc i. Kritérium musí být napl ňováno 
od data zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti 
projektu na ú čel. 
  
Podnik žadatele je minimáln ě od 1. 1. 2014 schválen a/nebo  
registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) pís m. a) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, jako 
potraviná řský podnik. Kritérium musí být napl ňováno od data 
zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti 
projektu na ú čel. 

2 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o 
dotaci. Nárok na body bude ověřen po předložení dokladu Státní veterinární 
správy o tom, že podnik žadatele je minimálně od 1.1. 2014 schválen a/nebo 
registrován podle §22, resp. 49, zákona č.166/1999 Sb. (veterinární zákon) jako 
potravinářský podnik a/nebo doklad o oznámení provozovatele potravinářského 
podniku o zahájení výkonu předmětu činnosti Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci opravňující ke zpracování vlastní produkce. Příslušný doklad se 
předkládá jako příloha Žádosti o dotaci a musí být platný ke dni podání Žádosti o 
dotaci.Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti 
o dotaci. Kontrola se provádí dle potvrzení Státní veterinární správy, které 
žadatel doloží k Žádosti o dotaci. Za zpracování produkce se nepovažuje provoz 
mléčnice. 

 

15. Žadatel zam ěstnáv al uvedený po čet zaměstnanc ů 
na 100 ha zemědělské p ůdy:  

15.1 3,5 a vícevice 5 
15.21 2,5 – 3,4 a vícevice 4 
15.32 2 - 2,4 3 
15.43 1,5 – 1,9 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle údajů v LPIS k 1.8.2015 a dokladů o pracovněprávních 
vztazích, které žadatel předloží při kontrole na místě. Výpočet se provede 
dle metodiky stanovené v příloze č. 9 těchto Pravidel, a to za poslední 
účetně uzavřené období ke dni zaregistrování podání Žádosti o dotaci. U 
žadatelů, kteří nemají v LPIS vedenu žádnou půdu se pro výpočet použije údaj 
0,0999 ha zemědělské půdy.  

 

Okomentoval(a): [LJ1]: Existují žadatelé, kteří se na 
zaměstnanávání lidí na venkově rozhodně podílejí, ale buď nemají 
žádnou půdu (drůbežáři, chovatelé prasat), nebo mají výměru menší 
0,1ha, což je hranice nutná pro zápis do LPIS (květináři – skleníky) 
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16. 

Minimáln ě 50 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, tvo ří 
investice spojená s p ěstováním ovoce a zeleniny, chmele, révy 
vinné, okrasných rostlin, lé čivých, aromatických, ko řeninových 
rostlin, brambor, cukrové řepy a školka řskou výrobou, nebo 
živo čišnou výrobou.  

15 

 ovoce, zeleniny , chmele, brambor  a cukrové řepy a živo čišnou 
výrobou 15 

 okrasných rostlin, révy, LAKR,  a školka řskou výrobou  9 

 

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 dle kódů a limitů 
způsobilých výdajů a při kontrole na místě. Do výpočtu investic, spojených 
s vyjmenovanými komoditami se zahrnují výdaje zařazené do kódů způsobilých 
výdajů č.  001 – 014, 016 – 026,028 a 0302. 

 

17. Žadatelem je Školní podnik  vysoké školy nebo školní podnik 
střední zemědělské školy nebo školní podnik lesnické školy . 4 5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí k datu zaregistrování podání Žádosti o dotaci. Pro účely 
tohoto kritéria se za školní podnik nepovažuje podnik, který je soukromým 
subjektem a má jmenování Školním závodem Ministerstva zemědělství.  

 

18. Místo realizace projektu se nachází v regionu ohrož eném suchem.  5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Seznam katastrálních území ohrožených suchem je uveden na webových 
stránkách MZe (viz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-
venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m04-investice-do-hmotneho-majetku/x4-1-1-
investice-do-zemedelskych-podniku/. Kontroluje se, zda místo realizace projektu 
je uvedeno v seznamu katastrálních území ohrožených suchem. Pokud je míst 
realizací projektu vice, musí se v uvedeném seznamu nalézat všechna místa 
realizace projektu. 

 

 
 

Preferen ční kritéria pro projekty do 5 000  000,- Kč výdaj ů, ze kterých je stanovena 
dotace, v četně a pro projekty nad 5 000 000,- – 150 000 000,- K č výdaj ů, ze kterých je 
stanovena dotace 

 
Preferenční kritéria jsou rozdělena na Obecná preferenční kritéria, která jsou společná 
pro všechny projekty ve všech sektorech a hodnotí žadatele a lokalizaci projektu 
a na Specifická kritéria, která jsou oddělena pro každý sektor zvlášť a hodnotí vlastní 
projekty..  
 
Obecná preferen ční kritéria: 

Č. Kritérium 

Možný 
bodový 
zisk 

1. 
Podíl p říjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových p říjmech 
žadatele činí:   

1.1 70% a vícevice 6 
1.21. 60 % a více-69% 5 
1.32. 50 – 59 % 4 
1.43. 40 – 49 % 3 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 8. těchto Pravidel. Příjmy ze zemědělské 
prvovýroby musí dosahovat alespoň částky 110 400,- Kč. Hodnoty se vypočítají za 
poslední účetně uzavřené období k datu zeregistrování Žádosti o dotaci.Kontrola se 
provádí při fyzické kontrole projektu na místě. Hodnoty se vypočítají za poslední 
účetně uzavřené období. 
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2.  Žadatel volí z níže uvedených kritérií podle velikosti projektu  

2.1 
Pro projekty nad od 5 – do 150 mil.: Žadatel v  hodnocení Finan čního 
zdraví spl ňuje úrove ň kategorie:  

 2.1.1 A 5 
 2.1.2 B 2 

 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Metodika výpočtu a kalkulátor je zveřejněn na webových stránkách SZIF. Kontrola 
se provádí při fyzické kontrole projektu na místě.  

 

2.2 Pro projekty do 5  mil.: Žadatel je mladý zem ědělec do 40 let.  510 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Administrativní kontrola se provádí dle data narození, a údajů obchodního rejstříku, 
či jiného rejstříku ke dni zaregistrování podání žŽádosti o dotaci. Body budou 
uděleny v případě že: 
Mladý zemědělec je: mikro nebo malý podnik viz příloha č. 6 těchto Pravidel a 
zároveň 
• v případě fyzické osoby:  

- osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování podání Žádosti o dotaci věku 18 
let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),  

- v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která: 
- dosáhla ke dni zaregistrování podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň 

k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),  
- v právnické osobě plní jako jediná funkci statutárního orgánu a 

má obchodní podílpodílí se na základním kapitálu ze  100 % z majetku 
právnické osoby, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel 

- je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně, po celou dobu 
vázanosti projektu na účel 

 

3. 

Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce sta vby/staveb 
a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k  vyjmutí parcel/odn ětí 
pozemk ů dot čených touto stavbou/stavbami ze zem ědělského 
půdního fondu.  

5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a 
příloh, které žadatel předložil k Žádosti o dotaci. Body budou uděleny v případě že:  

a) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování 
Žádosti o dotaci2016) pozemky /parcely nebyly/nejsou chráněny evidovány 
se způseibem ochrany jako zemědělský půdní fond, nebo 

b) v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci2016) 
pozemky/parcelyparcel  jsou pozemky chráněny jakoevidovány se 
způsobem ocghrany zemědělský půdní fond a v souvislosti s realizací 
projektu nedojde/nedošlo k vyjmutí odnětí pozemků/parcel ze 
zemědělského půdního fondu  

Posuzuje se aktuální stav evidence způsobu ochrany parcelpozemků, v případě 
varianty a) také stav pět let před zaregistrováním podáním  Žádosti o dotaci, tj. v r. 
2011. Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný á evidence způsobu ochrany 
způsob ochrany parcelypozemku, bude rozhodující druh pozemku (dle § 1 odstavce 
2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů). Do preferenčního kritéria se započítávají všechny stavby, na 
kterých budou/byly provedeny stavební práce v rámci způsobilých výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace. U pastevních areálů se předkládají relevantní doklady 
jen k těm parcelámozemkům, na kterých je stavba umístěna. Mobilní hrazení se 
nepovažuje za stavbu. Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. 

 

4. 

Žadatel je za řazen do p řechodného období nebo registrován jako 
ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, neprovozuje sou časně 
konven ční výrobu. Kritérium musí být napl ňováno od data 
zaregistrovánpodáníí  Žžádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti 
projektu na ú čel. 

4 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a 
jejich příloh. Žadatel předloží k Žádosti o dotaci i k Žádosti o platbu platné 
osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, které jeuděleno 
některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č.242/2000 Sb., 
tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH 
REPUBLIC, spol. s.r.o.  U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria 
ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací, specifikovanou výše a na 
základě předložení Rozhodnutí o registraci. 

 

5. Žadatel zam ěstnává minimáln ě 20 % zdravotn ě či sociáln ě 
znevýhodn ěných zam ěstnanc ů z celkového po čtu zam ěstnanc ů. 2 

 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Bližší specifikace a způsob výpočtu je stanoven v Příloze č. 9 Pravidel. Žadatel 
splnění kritéria doloží při podání Žádosti o platbu v rámci fyzické kontroly na místě.   

 

6. Žadatel hospoda ří v LFA oblastech . 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci 
k datu zaregistrování podání  Žádosti o dotaci.  Kontrola se provádí dle údajů v 
LPIS k datu zaregistrování podání Žádosti o dotaci. Do výpočtu se zahrnují tyto 
druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., 
§ 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura. Pro získání nároku 
na body se bude posuzovat, zda žadatel má alespoň 75% pozemků, které 
obhospodařuje, zařazeno do LFA oblastí.  

 

7. 

Žadatel nebyl v  minulosti sankcionován za nedodržení protierozních 
opat ření ochrany p ůdy. Součástí výdaj ů, ze kterých je stanovena 
dotace je stroj s p ůdoochrannou funkcí, stroj, nebo technologie který 
přispívá ke snížení emisí NH3 do ovzduší, za řízení pro precizní 
zemědělství .   

25 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. Kontroluje se, zda 
žadatel nebyl sankcionován v souvislosti s plněním podmínek standardů DZES 4 a 
5 a) a b) (dříve GAEC 1 a GAEC 2 a) a b). Posouzení se vztahuje na období od 
roku 2009 do data zaregistrování Žádosti o dotaci, výjimkou je standard GAEC 1, 
který se posoudí za období od roku 2010 do data zaregistrování Žádosti o dotaci. 
Pokud žadatel nežádal o přímé platby, budou mu body taktéž přiděleny. Hodnocení 
se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace zahrnují alespoň jednu položku, uvedenou v kódech 
029, 030, 033, nebo v příloze č. 10 těchto Pravidel. Údaje pro posouzení musí 
být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v půdorysu stavby/dispozice 
technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, a/nebo v Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. 

 

8. 
Místo realizace projektu se nachází v  hospodá řsky problémových 
regionech definovaných v p říloze 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.  
Seznam hospodářsky problémových regionů je uveden v příloze č. 11 těchto 
Pravidel. Kontroluje se, zda místo realizace projektu je uvedeno v seznamu 
hospodářsky problémových regionů. Pokud je míst realizací projektu vice, musí se v 
uvedeném seznamu nalézat všechna místa realizace projektu. 

 

9. Zaměstnávání mladých zam ěstnanc ů do 40 let .   

9.1 Podíl je 21 – 25 % 2 
9.2 Podíl je 26 – 30 % 3 
9.3 Podíl je 31 – 35 % 4 
9.4 Podíl je 36 % a více 5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 9 těchto Pravidel. Hodnoty se vypočítají za 
poslední účetně uzavřené období k datu zeregistrování Žádosti o dotaci.  Kontrola 
se provádí při fyzické kontrole projektu na místě a to za poslední účetně uzavřené 
období. 
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10. Žadatelem je Školní podnik  vysoké školy nebo školní podnik 
střední zemědělské školy nebo školní podnik lesnické školy . 

46 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí k datu zaregistrování podání  Žádosti o dotaci. Pro účely tohoto 
kritéria se za školní podnik nepovažuje podnik, který je soukromým subjektem a má 
jmenování Školním závodem Ministerstva zemědělství.  

 

11. Pro projekty do 5 mil.:   
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výš i:  

 

11.1 do 2 000 000,- Kč včetně 7 
11.2 2 000 001,- Kč – 3 000 000,- Kč 5 
11.3 3 000 001,- Kč - 4 000 000,- Kč 3 

 
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). 

 

12. Místo realizace p rojektu se nachází v region u ohroženém suchem.  5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Seznam katastrálních území ohrožených suchem je uveden na webových 
stránkách MZe (viz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-
na-obdobi-2014/opatreni/m04-investice-do-hmotneho-majetku/x4-1-1-investice-do-
zemedelskych-podniku/. Kontroluje se, zda místo realizace projektu je uvedeno v 
seznamu katastrálních území ohrožených suchem. Pokud je míst realizací projektu 
vice, musí se v uvedeném seznamu nalézat všechna místa realizace projektu. 

 

13. 

Žadatel je členem  organizace producent ů, registrované Státním 
zemědělským interven čním fondem. Kritérium musí být napl ňováno od 
data podpisu Dohody o poskytnutí dotace minimáln ě po dobu 
vázanosti projektu na ú čel. 

25 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Žadatel je nejpozději k datu podpisu Dohody o podkytnutí dotace členem 
Organizace producentů uznané podle článku 152, sdružení organizací producentů 
uznané podle čl. 156 nebo mezioborové 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. 

 

14. 

Žadatel zpracovává vlastní produkci , Kritérium musí být napl ňováno 
od data zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti 
projektu na ú čel. 
 

4 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o 
dotaci. Nárok na body bude ověřen po předložení příslušného dokladu Státní 
veterinární správy o tom, že podnik žadatele je minimálně od 1.1. 2014 schválen 
a/nebo registrován podle §22, resp. 49, zákona č.166/1999 Sb. (veterinární zákon) 
jako potravinářský podnik a/nebo doklad o oznámení provozovatele 
potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu činnosti Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci opravňujícího ke zpracování vlastní produkce. Příslušný 
doklad se předkládá jako příloha Žádosti o dotaci a musí být platný ke dni podání 
Žádosti o dotaci. Za zpracování produkce se nepovažuje provoz mléčnice. 
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Specifická preferen ční kritéria: 
 
Živo čišná výroba 
 
Skot 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. Minimáln ě 20 %  výdaj ů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 
je určeno na po řízení technologie .  9 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o proplacení Do výpočtu je 
možné zahrnout jen technologie zařazené v kódech způsobilých výdajů č. 001, 
002, 009 a 011.  

 

2. Výše výdaje/ ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, 
u každého kódu (p řípadn ě nižší úrovn ě výdaje) činí:  

2.1 maximálně 75 65 % z maximální hodnoty výdaje, na který může 
být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 9 

2.2 75,1 – 85maximáálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 

6 

2.3 
85,1 – 95maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 3 

 

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). Výpočet se provádí na základě součtu všech výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace a součtu všech limitů. Použije se nejnižší zvolená úroveň 
výdaje (kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna 
podmínka u každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na 
který žadatel požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr 
(procento) spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena 
nejvyšším poměrem (procentem). Kontrola bodování se provádí na základě 
hodnot uvedených při zaregistrovánípodání Žádosti o dotaci a Žádosti o 
proplacení (případně Hlášeních o změnách). Pokud je předmětem projektu pouze 
jiná stavba či technologie uvedená v kódech 014 nebo 032, na kterou není 
stanoven limit, body nemohou být uděleny.Do výpočtu se nezahrnuje nákup 
nemovistosti (kód 029) a ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie 014  a 030 

 

3. Žadatel v období od 1.1.201 56 do 30.6.20156  choval v pr ůměru 
minimáln ě:  

3.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 
3.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 
3.3 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 
3.4 0,60  VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Do podílu se zahrnují pouze kategorie zvířat uvedené v této tabulce: 

Kategorie Koeficient VDJ 
Skot (Býci, krávy a jiný skot) starší dvou let, koně 
starší šesti měsíců 

1,0 

Skot od šesti měsíců do dvou let 0,6  
Skot mladší šesti měsíců 0,4 
Ovce a kozy (nad 1 rok) 0,15 
Chovné prasnice  0,5 
Jiná prasata 0,3 
Nosnice 0,014 
Běžci 0,7 
Jiná drůbež 0,03 
Koně do 6 měsíců 0,4 
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Kontrola se provádí dle údajů v IZR a Registru koní na Portálu farmáře. Body 
budou uděleny na základě údajů, uvedených v těchto registrech. Průměrná 
minimální intezita chovu bude stanovena na základě intenzit chovu VDJ/ha ke 
každému dni stanoveného období. Do výpočtu intenzity se zahrnují tyto druhy 
zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, 
odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura. V případě, že žadatel 
požaduje zahrnout do výpočtu kategorii koně, pak musí vést registr koní na 
Portálu farmáře a zároveň musí nejpozději k datu zaregistrování podání Žádosti o 
dotaci v rámci Integrovaného zemědělského registru vygenerovat a doručit na 
SZIF dokument “Deklarace chovu koní” (do formuláře Žádosti o dotaci žadatel 
uvede číslo jednací tohoto dokumentu, které obdrží po jeho odeslání na SZIF 
prostřednictvím Integrovaného zemědělského registru), do výpočtu bude zahrnut 
počet koní uvedený v této deklaraci. 

4. Součástí výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace jsou technologie 
snižující emise amoniaku do ovzduší.  2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace zahrnují alespoň jednu z uvedených 
technologií: drážkovaná podlaha s odvodem moči; úprava stájového mikroklima, 
využití robotických zařízení a shrnovacích lopat na odkliz kejdy, ionizace vzduchu. 
Projekt jímky/hnojiště obsahuje alespoň jednu z uvedených technologií: zastřešení 
jímek pevným víkem, nebo stanovou konstrukcí, zakrytí kejdových lagun plovoucí 
folií, skladovací vaky, zakrytí kejdových jímek a nádrží plovoucími materiály, 
uzavřené sklady chlévské mrvy, podestýlek znečištěných exkrementy, trusu a 
separátů; využití nízkoenergetických separátorů pro separaci kejdy – digestátu). 
Podrobnější specifikace uvedených technologií je uvedena v příloze č. 10 těchto 
Pravidel. Údaje pro posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo 
v půdorysu stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o 
dotaci, a/nebo v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci 
a při kontrole na místě. 

 

45.  
Součástí celkových výdaj ů projektu je i zpracov ání zemědělské 
produkce, a/nebo p římé uvedení produkce na trh kone čnému 
spot řebiteli . 

5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. 
Část projektu týkající se výroby zemědělské produkce (žadatel na výdaje 
související s produkcí komodity žádá v operaci 4.1.1) a část projektu týkající se 
zpracování této komodity (žadatel na zpracování může žádat v operaci 4.2.1) 
na sebe musí navazovat. Pokud žadatel žádá o dotaci na obě části v operacích 
4.1.1 a 4.2.1, musí tyto žádosti být podány v jednom kole příjmu žádostí. 
Obě části musí tvořit samostatný funkční celek. Výdaje na zpracování zemědělské 
produkce musí být zrealizovány v souladu s Dohodou o poskytnutí dotace 
v operaci 4.2.1, nebo v případě, že žadatel realizuje výdaje na zpracování 
zemědělské produkce z vlastních zdrojů, musí být tyto výdaje zrealizovány vdobě 
od data zaregistrování podání Žádosti dotaci v operaci 4.1.1 do data podání 
Žádosti o platbu v operaci 4.1.1. V případě, že žadatel část projektu týkající se 
zpracování nezrealizuje, bude ukončena administrace obou Žádostí (vždy 
v operaci 4.1.1, případně v operaci 4.2.1) a požadovaná dotace nebude 
vyplacena, resp. bude požadováno její vrácení. 
Část projektu, týkající se zpracování musí splňovat minimálně podmínky 
stanovené v kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel operace 4.2.1. 

 

56. 

Minimáln ě 320 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace projektu, 
je určeno na výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojišt ě a zároveň 
u jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková  skladovací 
kapacita areálu farmy odpovídat minimáln ě šestim ěsíční 
předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého pod ílu, mo čůvky 
a hnoj ůvky. Pokud bude jímka sloužit jímka pro odpadní vody 
z dojírny/stáje, musí kapacitn ě odpovídat min. čtyřměsíční 
předpokládané produkci odpadních vod 

56 

 Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
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Kontrola plnění preferenčního kritéria - prokazuje se při fyzické kontrole projektu 
na místě; do nároku na body budou započteny ty jímky, u kterých bude doložena 
jejich kapacita (stavební povolení/ohlášení stavby, příp. projektová dokumentace). 
Pro nárok na body se sčítá kapacita jímek umístěných pouze v rámci jednoho 
areálu farmy. Jímka musí být umístěna v areálu farmy. Údaje pro posouzení musí 
být uvedeny v zákresu, který tvoří přílohu Žádosti o dotaci. Do skladovací kapacity 
se nazahrnují jímky a skladovací plochy na digestát a fugát pro bioplynovou 
stanici. 

7. 

Podnik žadatele je minimáln ě od 1. 1. 2014 schválen a/nebo 
registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či a o zm ěně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, jako 
potraviná řský podnik. Kritérium musí být napl ňováno od data 
zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti projektu 
na účel. 

4 

 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle potvrzení Státní veterinární správy, které žadatel doloží k 
Žádosti o dotaci. 

 

68. Žadatel zam ěstnáv al uvedený po čet zaměstnanc ů na 
100 ha zemědělské p ůdy:  

68.2
1 

2,5 a více 
4 

68.3
2 

2 -– 2,4 3 

68.4
3 

1,5 – 1,9 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle údajů v LPIS k 1.8.2015 a dokladů o pracovněprávních 
vztazích, které žadatel předloží při kontrole na místě. Výpočet se provede dle 
metodiky stanovené v příloze č. 9 těchto Pravidel a to za poslední účetně 
uzavřené období, ke dni zaregistrování podání  žádosti o dotaci. 

 

97. 

Žadatelem je skupina zem ědělců, tj. podnikatelský subjekt, který 
je výhradn ě vlastn ěn zemědělskými prvovýrobci a p ředmětem jeho 
činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, kt eré souvisejí 
se zajišt ěním odbytu, skladování a poskliz ňové úpravy a p ři kterých 
se využijí prost ředky nebo za řízení sloužící zem ědělské výrob ě. 

4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. Pro účely těchto 
Pravidel nesmí být tento žadatel evidován v Evidenci zemědělských podnikatelů 
(EZP). Žadatel musí doložit, že všichni jeho vlastníci jsou zemědělskými 
prvovýrobci, tzn. mají příjmy ze zemědělské prvovýroby a zároveň mají v LPIS 
a/nebo IZR vedeny ha/VDJ. Žadatel předloží při kontrole na místě seznam svých 
vlastníků. SZIF může požadovat prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u 
každého vlastníka. Požadavek na předložení dokladů, prokazujících příjmy ze 
zemědělské prvovýroby oznámí SZIF žadateli předem, nejpozději spolu s 
ohlášením fyzické kontroly na místě. Předmět činnosti se kontroluje 
prostřednictvím účetní/daňové evidence.  

 

 
 
Prasata 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 
zisk 

1. Minimáln ě 530 %  výdaj ů projektu, ze  kterých je stanovena dotace, 
je určeno na po řízení technologie  9 

 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. Do výpočtu je možné  
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zahrnout jen technologie zařazené v kódech způsobilých výdajů č. 004, 009 a 011.  

2. Výše výdaje/ ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého  
kódu (p řípadn ě nižší úrovn ě výdaje) činí:  

2.1 maximálně 75 65 % z maximální hodnoty výdaje, na který může 
být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 9 

2.2 75,1 – 85maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 6 

2.3 85,1 – 95maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace  dle přílohy č. 5 Pravidel 

3 

 

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). Výpočet se provádí na základě součtu všech výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace a součtu všech limitů. Použije se nejnižší zvolená úroveň výdaje 
(kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna podmínka 
u každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na který žadatel 
požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do 
více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejvyšším poměrem 
(procentem). Kontrola bodování se provádí na základě hodnot uvedených při 
zaregistrovánípodání  Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení (případně Hlášeních 
o změnách). Pokud je předmětem projektu pouze jiná stavba či technologie 
uvedená v kódech 014 nebo 032, na kterou není stanoven limit, body nemohou být 
uděleny.Do výpočtu se nezahrnuje nákup nemovitosti (kód 029) a ostatní, jinde 
neuvedené stavby a technolgie 014 a 030. 

 

3. Minimáln ě 50 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno 
se:   

3.1 
stavbou pro prasnice (jalovárny, b řezárny a  porodny) a/nebo selata 
do 30 kg (p ředvýkrm) v četně technologií.  7 

 

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 dle kódu 004 
způsobilých výdajů a příslušného limitu (stáj pro prasnice a stáj pro odchov selat 7 
– 30 kg). 

 

3.2 
dobudováním kapacit podniku s  uzavřeným obratem stáda v četně 
technologií  7 

 

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 dle kódů 004 
způsobilých výdajů a limitů. 12 měsíců po podání žádosti o platbu se provede 
ověření, zda má podnik uzavřený obrat stáda. Za podnik s uzavřeným obratem 
stáda je považován podnik, který má podíl celkového počtu prasat k počtu prasnic 
v intervalu 15-20. Tuto podmínku musí žadatel splňovat v průměru každých 12 
měsíců, následujících po podání Žádosti o platbu, a to po dobu lhůty vázanosti 
projektu na účel. Kontrola se provádí dle údajů IZR. Za podnik jsou považovány 
všechny provozovny daného IČ. 

 

4. Žadatel v období od 1.  1. 20165 do 30. 6. 20156  choval v pr ůměru 
minimáln ě   

4.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 
4.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 
4.3 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 
4.4 0,60 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 5 

4.5 
Žadatel choval minimálně 15 VDJ a neobhospodařooval zemědělskou 
půdu 5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Do podílu se zahrnují pouze kategorie zvířat uvedené v této tabulce: 

Kategorie Koeficient VDJ 
Skot (Býci, krávy a jiný skot) starší dvou let, koně starší 
šesti měsíců 

1,0 

Skot od šesti měsíců do dvou let 0,6  
Skot mladší šesti měsíců 0,4 
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Ovce a kozy (nad 1 rok) 0,15 
Chovné prasnice  0,5 
Jiná prasata 0,3 
Nosnice 0,014 
Běžci 0,7 
Jiná drůbež 0,03 
Koně do 6 měsíců 0,4 

Kontrola se provádí dle údajů v Integrovaném zemědělském registru a Registru 
koní na Portálu farmáře. Body budou uděleny na základě údajů, uvedených 
v těchto registrech. Průměrná minimální intezita chovu bude stanovena na základě 
intenzit chovu VDJ/ha ke každému dni stanoveného období. Do výpočtu intenzity 
se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV 
č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura. V 
případě, že žadatel požaduje zahrnout do výpočtu kategorii koně, pak musí vést 
registr koní na Portálu farmáře a zároveň musí nejpozději k datu zaregistrování 
podání  Žádosti o dotaci v rámci Integrovaného zemědělského registru 
vygenerovat a doručit na SZIF dokument “Deklarace chovu koní” (do formuláře 
Žádosti o dotaci žadatel uvede číslo jednací tohoto dokumentu, které obdrží po 
jeho odeslání na SZIF prostřednictvím Integrovaného zemědělského registru), do 
výpočtu bude zahrnut počet koní uvedený v této deklaraci. 

5. Realizací, resp. vynaložením výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace 
dojde k navýšení po čtu UM (ustájovacích míst) minimáln ě o 20 %.  4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. Do nároku na body 
budou započtena ustaájovací místa u staveb, které budou součástí výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace, a u kterých bude doložena jejich kapacita (stavební 
povolení/ohlášení stavby, nebo jiné opatření stavebního úřadu v případě, že 
projekt nepodléhá řízení stavebního úřadu. projektová dokumentace). Porovnává 
se počáteční stav ke dni zaregistrování podání Žžádosti o dotaci, který žadatel 
uvedl do Žžádosti o dotaci a doložil schváleným provozním řádem v souladu s 
přílohou č. 12 k Vyhlášce č. 415/2012 Sb. nebo inetgrovaným povolením  a stav 
při podání ŽOPo platbu, na základě kontroly na místě a dokumentů dokládajících 
navýšení ustájovacích kapacit (kolaudační souhlas, Oznámení stavebnímu úřadu, 
technická dokumentace či jiné opatření, např. Potvrzení SVS/KVS, aktualizovaný 
Provozní řád/Integrované povolení).V případě novostaveb a rekonstrukcí/změn 
užívání stavby za účelem přechodu chovu z jiných hospodářských zvířat 
na prasata budou body uděleny vždy.  

 

6. Součástí výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace jsou technologie 
snižující emise amoniaku do ovzduší   2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace zahrnují alespoň jednu z uvedených 
technologií: částečně roštová podlaha s redukovanou stříškou kejdového kanálu 
nebo vodním a kejdovým kanálem, plně roštová podlaha s pravidelným vakuovým 
systémem odklizu kejdy, částečně roštová podlaha s vodním a kejdovým kanálem 
se širokými stěnami, proplachované kanály, částečně roštová podlaha s chlazením 
povrchu kejdy, plovoucí míčky na povrchu kejdy, ionizace vzduchu, pračky 
vzduchu, okyselování kejdy). Projekt jímky/hnojiště obsahuje alespoň jednu 
z uvedených technologií: zastřešení jímek pevným víkem, nebo stanovou 
konstrukcí, zakrytí kejdových lagun plovoucí folií, skladovací vaky, zakrytí 
kejdových jímek a nádrží plovoucími materiály, uzavřené sklady chlévské mrvy, 
podestýlek znečištěných exkrementy, trusu a separátů; využití nízkoenergetických 
separátorů pro separaci kejdy – digestátu). Podrobnější specifikace uvedených 
technologií je uvedena v příloze č. 10 těchto Pravidel. Údaje pro posouzení musí 
být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v půdorysu stavby/dispozice 
technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, a/nebo v Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci apři kontrole na místě. 

 

67. 
Minimáln ě 30 20 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, je  určeno 
na stavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojišt ě a zároveň u jímek k datu 
podání Žádosti o platbu bude celková skladovací kap acita areálu 

56 



 

18 
 

farmy odpovídat minimáln ě šestim ěsíční předpokládané produkci 
kejdy nebo jejího tekutého podílu, mo čůvky a hnoj ůvky. Pokud bude 
sloužit jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, mus í kapacitn ě 
odpovídat min. čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod. 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola plnění preferenčního kritéria - prokazuje se při fyzické kontrole projektu 
na místě; do nároku na body budou započteny ty jímky, u kterých bude doložena 
jejich kapacita (stavební povolení/ohlášení stavby, příp. projektová dokumentace). 
Pro nárok na body se sčítá kapacita jímek umístěných pouze v rámci jednoho 
areálu farmy. Jímka musí být umístěna v areálu farmy. Údaje pro posouzení musí 
být uvedeny v zákresu, který tvoří přílohu Žádosti o dotaci. Do skladovací kapacity 
se nazahrnují jímky a skladovací plochy na digestát a fugát pro bioplynovou 
stanici. 

 

8. 

Podnik žadatele je minimáln ě od 1. 1. 2014 schválen a /nebo  
registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, jako 
potraviná řský podnik. Kritérium musí být napl ňováno od data 
zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti projektu 
na účel. 

4 

 
.Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle potvrzení Státní veterinární správy, které žadatel doloží k 
Žádosti o dotaci. 

 

79. Předmětem celkových výdaj ů projektu  u techn ologie ustájení ne ní 
etážové ustájení selat. 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na místě při Žádosti o platbu. 
Údaje pro posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v 
půdorysu stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, 
a/nebo v Žádosti o dotaci. 

 

 

Drůbež 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. Minimáln ě 30 %  výdaj ů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 
je určeno na po řízení technologie  9 

 
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. Do výpočtu se zharnují 
pouze kódy způsobilých výdajů č. 007 a 009 a 011.  

 

12. Výše výdaje/ ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého  kódu 
(případn ě nižší úrovn ě výdaje) činí:  

12.1 
maximálně 75 65 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 

9 

12.2 75,1 – 85maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 6 

21.3 
85,1 – 95maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 3 

 

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). Výpočet se provádí na základě součtu všech výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace a součtu všech limitů. Použije se nejnižší zvolená úroveň výdaje 
(kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna podmínka u 
každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na který žadatel 
požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do více 
kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejvyšším poměrem 
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(procentem). Kontrola bodování se provádí na základě hodnot uvedených při 
zaregistrovánípodání  Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení (případně Hlášeních o 
změnách). Pokud je předmětem projektu pouze jiná stavba či technologie uvedená 
v kódech 014 nebo 032, na kterou není stanoven limit, body nemohou být uděleny.Do 
výpočtu se nezahrnuje nákup nemovitosti (kód 029) a ostatní, jinde neuvedené 
stavby a technologie 014 a 030. 

23. Žadatel v období od 1.1.2015 do 30.6.2015  choval v pr ůměru minimáln ě:  
23.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 
32.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 
32.3 0,50 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 
32.4 0,60 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 5 
32.5 Žadatel choval minimálně 15 VDJ a neobhospodařovale zemědělskou půdu 5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Do 
podílu se zahrnují pouze kategorie zvířat uvedené v této tabulce: 

Kategorie Koeficient VDJ 
Skot (Býci, krávy a jiný skot) starší dvou let, koně starší šesti 
měsíců 

1,0 

Skot od šesti měsíců do dvou let 0,6  
Skot mladší šesti měsíců 0,4 
Ovce a kozy (nad 1 rok) 0,15 
Chovné prasnice  0,5 
Jiná prasata 0,3 
Nosnice 0,014 
Běžci 0,7 
Jiná drůbež 0,03 
Koně do 6 měsíců 0,4 

Kontrola se provádí dle údajů v Integrovaném zemědělském registru a Registru koní 
na Portálu farmáře. Žadatel, který žádá body za toto kritérium za chov a výkrm 
drůbeže, poskytne dobrovolně za dané období hlášení o stavech zvířat. Body budou 
uděleny na základě údajů, uvedených v těchto registrech. Průměrná minimální 
intezita chovu bude stanovena na základě intenzit chovu VDJ/ha ke každému dni 
stanoveného období. Do výpočtu intenzity se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, 
které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a 
c): orná půda, TTP a trvalá kultura. V případě, že žadatel požaduje zahrnout do 
výpočtu kategorii koně, pak musí vést registr koní na Portálu farmáře a zároveň musí 
nejpozději k datu zaregistrování podání Žádosti o dotaci v rámci Integrovaného 
zemědělského registru vygenerovat a doručit na SZIF dokument “Deklarace chovu 
koní” (do formuláře Žádosti o dotaci žadatel uvede číslo jednací tohoto dokumentu, 
které obdrží po jeho odeslání na SZIF prostřednictvím Integrovaného zemědělského 
registru), do výpočtu bude zahrnut počet koní uvedený v této deklaraci. 

 

34. 

Minimáln ě 50 % výdaj ů projektu , ze kterých je stanovena dotace, 
je spojeno s technologií, která p řidává hodnotu vyráb ěným produkt ům - 
vejcím (tzn. technologie t řídění, značení, balení, chlazení a skladování 
vajec) 

6 

 
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 dle kódů způsobilých 
výdajů a limitů. 

 

45. 
Součástí celkových výdaj ů projektu je i zpracování zem ědělské 
produkce, a /nebo p římé uvedení produkce na trh kone čnému 
spot řebiteli 

5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci a přikontrole na místě. Část 
projektu týkající se produkce (žadatel na výdaje související s produkcí komodity žádá 
v operaci 4.1.1) a část projektu týkající se zpracování této komodity (žadatel na 
zpracování může žádat v operaci 4.2.1) na sebe musí navazovat. . Obě části musí 
tvořit samostatný funkční celek.  Pokud žadatel žádá o dotaci na obě části 
v operacích 4.1.1 a 4.2.1, musí tyto žádosti být podány v jednom kole příjmu žádostí. 
Výdaje na zpracování zemědělské produkce musí být zrealizovány vsouladu s 

 



 

20 
 

Dohodou o poskytnutí dotace v operaci 4.2.1, nebo v případě, žežadatel realizuje 
výdaje na zpracování zemědělské produkce z vlastních zdrojů, musí být tyto výdaje 
zrealizovány v době od data zaregistrování podání  Žádosti o dotaci 4.1.1  do  data 
podání žádosti o platbu v operaci 4.1.1. V případě, že žadatel část projektu týkající se 
zpracování nezrealizuje, bude ukončena administrace obou Žádostí (vždy operaci 
4.1.1, případně v operaci 4.2.1) a požadovaná dotace nebude vyplacena, resp. bude 
požadováno její vrácení. Část projektu, týkající se zpracování musí splňovat 
minimálně podmínky stanovené v kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel 
operace 4.2.1. 

6. Součástí  výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace jsou technologie 
snižující emise amoniaku do ovzduší ve stájovém pro středí 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace zahrnují alespoň jednu z uvedených 
technologií: systém ustájení nosnic v obohacených klecích s pásovým odklizem trusu 
do uzavřených trusných skladů, voliérový systém ustájení nosnic se sušením trusu na 
pásech, ustájení nosnic na podestýlce v kombinaci s roštovou podlahou, pravidelné 
ošetřování podestýlky pomocí síranu hlinitého, ustájení kuřat na podestýlce, pračky 
vzduchu, systém ustájení s využitím rekuperačních výměníků. Projekt jímky/hnojiště 
obsahuje alespoň jednu z uvedených technologií: zastřešení jímek pevným víkem, 
nebo stanovou konstrukcí, zakrytí kejdových lagun plovoucí folií, skladovací vaky, 
zakrytí kejdových jímek a nádrží plovoucími materiály, uzavřené sklady chlévské 
mrvy, podestýlek znečištěných exkrementy, trusu a separátů; využití 
nízkoenergetických separátorů pro separaci kejdy – digestátu). Podrobnější 
specifikace uvedených technologií je uvedena v příloze č. 10 těchto Pravidel. Údaje 
pro posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v půdorysu 
stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, a/nebo 
v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. 

 

75. 

Minimáln ě 3015% výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace projektu, 
je určeno na stavbu a rekonstrukci jímky/hnojišt ě a zároveň u jímek k 
datu podání Žádosti o platbu bude celková skladovac í kapacita areálu 
farmy odpovídat minimáln ě šestim ěsíční předpokládané produkci kejdy 
nebo jejího tekutého podílu, mo čůvky a hnoj ůvky. Pokud bude sloužit 
jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapaci tně odpovídat min. 
čtyřměsíční předpokládané produkci odpadních vod. 

56 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola plnění preferenčního kritéria - prokazuje se při fyzické kontrole projektu na 
místě; do nároku na body budou započteny ty jímky, u kterých bude doložena jejich 
kapacita (stavební povolení/ohlášení stavby, příp. projektová dokumentace). Pro 
nárok na body se sčítá kapacita jímek umístěných pouze v rámci jednoho areálu 
farmy. Jímka musí být umístěna v areálu farmy. Údaje pro posouzení musí být 
uvedeny v zákresu, který tvoří přílohu Žádosti o dotaci. Do skladovací kapacity se 
nazahrnují jímky a skladovací plochy na digestát a fugát pro bioplynovou stanici. 

 

8. 

. Podnik žadatele je minimáln ě od 1. 1.  2014 schválen a /nebo  registrován 
podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární pé či a o změně některých souvisejících zákon ů (veterinární 
zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, jako potraviná řský podnik. 
Kritérium musí být napl ňováno od data zaregistrování žádosti o dotaci 
minimáln ě po dobu vázanosti projektu na ú čel. 

4 

 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle potvrzení Státní veterinární správy, které žadatel doloží k 
Žádosti o dotaci. 

 

69. Předmětem celkových výdaj ů projektu u technologie ustájení nejsou 
klecové technologie  2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na místě při Žádosti o platbu. 
Údaje pro posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v půdorysu 
stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, a/nebo 
v Žádosti o dotaci. 
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Ostatní (ovce, kozy, kon ě, králíci) 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. Minimáln ě 20 30 %  výdaj ů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 
je určeno na po řízení technologie 9 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů a limitů. Do výpočtu je možné zahrnout jen technologie zařazené v kódech 
způsobilých výdajů č. 005, 006, 008, 009, 010 a 011 

 

2. Výše výdaje/ ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého  
kódu (p řípadn ě nižší úrovn ě výdaje) činí:  

2.1 maximálně 75 65 % z maximální hodnoty výdaje, na který může 
být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 

9 

2.2 75,1 – 85maximálně 75 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 6 

2.3 85,1 – 95maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 

3 

 

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). Výpočet se provádí na základě součtu všech výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace a součtu všech limitů). Použije se nejnižší zvolená úroveň 
výdaje (kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna 
podmínka u každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na 
který žadatel požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) 
spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejvyšším 
poměrem (procentem). Kontrola bodování se provádí na základě hodnot 
uvedených při zaregistrovánípodání Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení 
(případně Hlášeních o změnách). Pokud je předmětem projektu pouze jiná stavba 
či technologie uvedená v kódech 014 nebo 032, na kterou není stanoven limit, 
body nemohou být uděleny.Dovýpočtu se nezahrnuje nákup nemovistosti (kód 
029) a ostatní, jinde neuvedené stavby a technolgie 014 a 030. 

 

3. Žadatel v období od 1.1.201 56 do 30.6.20165  choval v pr ůměru 
minimáln ě:  

3.1 0,30 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 1 
3.2 0,40 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2 
3.3 0,50 V DJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 3 
3.4 0,60 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 4 
3.5 Žadatel choval minimálně 15 VDJ a neobhospodařoval zemědělskou půdu 4 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Do podílu se zahrnují pouze kategorie zvířat uvedené v této tabulce:  

Kategorie Koeficient VDJ 
Skot (Býci, krávy a jiný skot) starší dvou let, koně starší šesti 
měsíců 

1,0 

Skot od šesti měsíců do dvou let 0,6  
Skot mladší šesti měsíců 0,4 
Ovce a kozy (nad 1 rok) 0,15 
Chovné prasnice  0,5 
Jiná prasata 0,3 
Nosnice 0,014 
Běžci 0,7 
Jiná drůbež 0,03 
Koně do 6 měsíců 0,4 

Kontrola se provádí dle údajů v Integrovaném zemědělském registru a Registru 
koní na Portálu farmáře. Body budou uděleny na základě údajů, uvedených 
v těchto registrech. Průměrná minimální intezita chovu bude stanovena na základě 
intenzit chovu VDJ/ha ke každému dni stanoveného období. Do výpočtu intenzity 
se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV 
č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura. V 
případě, že žadatel požaduje zahrnout do výpočtu kategorii koně, pak musí vést 
registr koní na Portálu farmáře a zároveň musí nejpozději k datu zaregistrování 
podání  Žádosti o dotaci v rámci Integrovaného zemědělského registru 
vygenerovat a doručit na SZIF dokument “Deklarace chovu koní” (do formuláře 
Žádosti o dotaci žadatel uvede číslo jednací tohoto dokumentu, které obdrží po 
jeho odeslání na SZIF prostřednictvím Integrovaného zemědělského registru), do 
výpočtu bude zahrnut počet koní uvedený v této deklaraci. 

 

4. Součástí celkových výdaj ů projektu je i zpracování zem ědělské produkce, 
a/nebo p římé uvedení produkce na trh kone čnému spot řebiteli 5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci apři kontrole na místě. 
Část projektu týkající se výroby zemědělské produkce (žadatel na výdaje 
související s produkcí komodity žádá v operaci 4.1.1) a část projektu týkající se 
zpracování této komodity (žadatel na zpracování může žádat v operaci 4.2.1) na 
sebe musí navazovat. Obě části musí tvořit samostatný funkční celek.  Pokud 
žadatel žádá o dotaci na obě části v operacích 4.1.1 a 4.2.1, musí tyto žádosti 
býtpodány v jednom kole příjmu žádostí.Výdaje na zpracování zemědělské 
produkce musí být zrealizovány v souladu s Dohodou o poskytnutí dotace 
v operaci 4.2.1, nebo v případě, že žadatel realizuje výdaje na zpracování 
zemědělské produkce z vlastních zdrojů, musí být tyto výdaje zrealizovány v době 
od data zaregistrování podání  Žádosti o dotaci 4.1.1 do data podání žádosti o 
platbu v operaci 4.1.1. V případě, že žadatel část projektu týkající se zpracování 
nezrealizuje, bude ukončena administrace obou Žádostí (vždy v operaci 4.1.1, 
případně v operaci 4.2.1) a požadovaná dotace nebude vyplacena, resp. bude 
požadováno její vrácení. Část projektu, týkající se zpracování musí splňovat 
minimálně podmínky stanovené v kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel 
operace 4.2.1. 

 

5.  
Žadatel je chovatelem  chladnokrevných koní  (českomoravský 
belgický k ůň, norický k ůň, slezský norický k ůň), kteří jsou vedeni 
v plemenné knize  

3 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu, z registru koní na Portálu farmáře a při 
kontrole na místě při podání žádosti o platbu. Žadatel musí mít chladnokrevné 
koně, zapsané v plemenné knize, vedeny v registru koní na Portálu farmáře 
nejpozději k datu podání žádosti o platbu a minimálně po dobu vázanosti projektu 
na účel. Žadatel musí zároveň nejpozději k datu zaregistrování podání  Žádosti o 
platbu v rámci Integrovaného zemědělského registru vygenerovat a doručit na 
SZIF dokument “Deklarace chovu koní” dokládající aktuální stav chovaných koní k 
Žádosti o platbu (do formuláře Žádosti o platbu žadatel uvede číslo jednací tohoto 
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dokumentu, které obdrží po jeho odeslání na SZIF prostřednictvím Integrovaného 
zemědělského registru). 

6.  Minimáln ě 50 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno 
s volným ustájením vysokob řezích klisen a klisen s h říbaty.   3 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů (kód 008) a při kontrole na místě. U projektu převažují výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace, určené na stavby a technologie pro potřeby volného ustájení 
klisen a klisen s hříbaty.  Nezahrnují se výdaje na pastevní areály.  

 

7. Minimáln ě 50% výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s 
produkcí mléka ovcí a koz. 6 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů a limitů a při kontrole na místě. Zahrnují se výdaje zařazené do kódu 006 
Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy. 

 

8. 
Minimáln ě 50 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno s 
chovem a výkrmem králík ů, jehož technologie zajiš ťuje denní 
odklízení výkal ů. 

3 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů a limitů a při kontrole na místě. Údaje proposouzení musí být uvedeny 
v projektové dokumentaci a/nebo v půdorysu stavby/dispozice technologie, které 
jsou předkládány k Žádosti o dotaci, a/nebo v Žádosti o dotaci. 

 

9. Minimáln ě 50 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno 
s chovem a výkrmem brojlerových hybrid ů králík ů  3 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů a limitů a při kontrole na místě. Údaje proposouzení musí být uvedeny 
v projektové dokumentaci a/nebo v Žádosti o dotaci. 

 

10. 

Minimáln ě 30 15 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace projektu , 
je určeno na stavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojišt ě a zároveň u 
jímek k datu podání Žádosti o platbu bude celková s kladovací 
kapacita areálu farmy odpovídat minimáln ě šestim ěsíční 
předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého pod ílu, mo čůvky 
a hnoj ůvky. Pokud bude sloužit jímka pro odpadní vody z 
dojírny/stáje, musí kapacitn ě odpovídat min. čtyřměsíční 
předpokládané produkci odpadních vod. 

56 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola plnění preferenčního kritéria - prokazuje se při fyzické kontrole projektu 
na místě; do nároku na body budou započteny ty jímky, u kterých bude doložena 
jejich kapacita (stavební povolení/ohlášení stavby, příp. projektová dokumentace). 
Pro nárok na body se sčítá kapacita jímek umístěných pouze v rámci jednoho 
areálu farmy. Jímka musí být umístěna v areálu farmy. Údaje proposouzení musí 
být uvedeny v zákresu, který tvoří přílohu Žádosti o dotaci. Do skladovací kapacity 
se nazahrnují jímky a skladovací plochy na digestát a fugát pro bioplynovou 
stanici. 

 

11. Součástí výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace na jímky/hnojišt ě 
je technologie snižující emise amoniaku do ovzduší  2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Projekt obsahuje alespoň jednu z uvedených technologií: zastřešení jímek pevným 
víkem, nebo stanovou konstrukcí, zakrytí kejdových lagun plovoucí folií, 
skladovací vaky, zakrytí kejdových jímek a nádrží plovoucími materiály, uzavřené 
sklady chlévské mrvy, podestýlek znečištěných exkrementy, trusu a separátů; 
využití nízkoenergetických separátorů pro separaci kejdy – digestátu) Podrobnější 
specifikace uvedených technologií je uvedena v příloze č. 10 těchto Pravidel . 
Údaje pro posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v 
půdorysu stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o dotaci, 
a/nebo v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a při kontrole na 
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místě. 

12. 

 Podnik žadatele je minimáln ě od 1. 1. 2014 schválen a /nebo  
registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, jako 
potraviná řský podnik. Kritérium musí být napl ňováno od data 
zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti projektu 
na účel. 

3 

 
dnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle potvrzení Státní veterinární správy, které žadatel doloží k 
Žádosti o dotaci. 

 

113. Žadatel zam ěstnáv al uvedený po čet zaměstnanc ů 
na 100 ha zemědělské p ůdy:  

113.
2 

2,5 a více 4 

113.
3 

2 -– 2,4 3 

113.
4 

1,5 – 1,9 2 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle údajů v LPIS k 1. 8. 2015 a dokladů o pracovněprávních 
vztazích, které žadatel předloží při kontrole na místě. Výpočet se provede 
dle metodiky stanovené v Příloze č. 9. těchto Pravidel a to za poslední účetně 
uzavřené období, ke dni zaregistrování podání žŽádosti o dotaci. 

 

ZKRATKY: 
VDJ –Velká dobytčí jednotka 
 
 
Rostlinná výroba: 
 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. Technologie a nosné konstrukce v č, protikroupových a protideš ťových 
systém ů.  

1.1 

Minimálně 20 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno 
na pořízení technologie (kromě protikroupových a protidešťových systémů). 
Do výpočtu je možné zahrnout pouze technologie zařazené v kódech 
způsobilých výdajů č. 015, 016, 017, 018, 019, 025, 026 a 027. 

9 

1.2 Minimálně 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno 
s nosnou konstrukcí sadu nebo nově zřizované vinice (kód 021).  

5 

1.3 
Minimálně 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno 
s protikroupovým, a/nebo protidešťovým systémem (kód 023 a 024) 9 

1.4 Minimálně 50 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je spojeno 
spojeno s  nosnou konstrukcí chmelnic (kód 022) 9 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů limitů a při kontrole na místě.  V případě, že nastane situace, kdy by žadatel 
měl nárok na body za dvě položky, bude zvolena položka s vyšším počtem bodů.  

 

2. Výše výdaje/ ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého  kódu 
(případn ě nižší úrovn ě výdaje) činí:  

2.1 maximálně 75 65 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 9 

2.2 75,1 – 85 %maximálně 75 z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 6 
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2.3 85,1 – 95maximálně 85 % z maximální hodnoty výdaje, na který může být 
poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel 4 

 

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). Výpočet se provádí na základě součtu všech výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace a součtu všech limitů. Použije se nejnižší zvolená úroveň výdaje 
(kód/podkód/celkový limit/dílčí limit). Pro udělení bodů musí být splněna podmínka u 
každého výdaje (kódu/podkódu/celkového limitu/dílčího limitu), na který žadatel 
požaduje dotaci. V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do více 
kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejvyšším poměrem 
(procentem). Kontrola bodování se provádí na základě hodnot uvedených při 
zaregistrovánípodání  Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení (případně Hlášeních o 
změnách). Pokud je předmětem projektu pouze jiná stavba či technologie uvedená 
v kódech 014 nebo 032, na kterou není stanoven limit, body nemohou být 
uděleny.Do výpočtu se nezahrnuje nákup nemovitosti (kód 029) a ostatní, jinde 
neuvedené stavby a technolgie 014  a 030 

 

3. 
Součástí celkových výdaj ů projektu je i zpracování zem ědělské  
produkce, a/nebo p římé uvedení produkce na trh kone čnému 
spot řebiteli . 

4 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. Část 
projektu týkající se výroby zemědělské produkce (žadatel na výdaje související 
s produkcí komodity žádá v operaci 4.1.1) a část projektu týkající se zpracování této 
komodity (žadatel na zpracování může žádat v operaci 4.2.1) na sebe musí 
navazovat. Pokud žadatel žádá o dotaci na obě části v operacích 4.1.1 a 4.2.1, musí 
tyto žádosti být podány v jednom kole příjmu žádostí. Obě části musí tvořit 
samostatný funkční celek. Výdaje na zpracování zemědělské produkce musí 
být zrealizovány v souladu s Dohodou o poskytnutí dotace v operaci 4.2.1, nebo 
v případě, že žadatel realizuje výdaje na zpracování zemědělské produkce 
z vlastních zdrojů, musí být tyto výdaje zrealizovány v době od data  podání 
Zaregistrování Žádosti o dotaci 4.1.1 do data podání Žádosti o platbu v operaci 
4.1.1. V případě, že žadatel část projektu týkající se zpracování nezrealizuje, bude 
ukončena administrace obou Žádostí (vždy operaci 4.1.1, případně v operaci 4.2.1) 
a požadovaná dotace nebude vyplacena, resp. bude požadováno její vrácení. Část 
projektu, týkající se zpracování musí splňovat minimálně podmínky stanovené v 
kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel operace 4.2.1. 

 

4. 

Alespo ň 1 % výdaj ů projektu, ze kterých je stanovena dotace, 
minimáln ě však 40 000,- K č,  je spojeno s technologií, která p řidává 
hodnotu vyráb ěným produkt ům (tzn. technologie p řípravy na expedici 
ze skladu, jako je t řídění, vážení, balení, chlazení , etiketova čky apod. 
a/nebo technologie na testování, diagnostiku  a , měření a regulaci ve 
skladu p řed expedicí) . 

2 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů a limitů a při kontrole na místě. Do výpočtu je možné zahrnout výše uvedené 
technologie zařazené v kódech způsobilých výdajů č.  016, 017, 018, 019. 

 

5. 
Minimáln ě 50 % výdaj ů, ze kterých je stanovena dotace, tvo ří investice 
spojená s p ěstováním ovoce, zeleniny, okrasných rostlin, révy, chmele, 
LAKR, brambor, cukrové řepy a  školka řskou výrobou.  

15 

 ovoc e, zeleniny , chmele, brambor  a cukrové řepy 15 
 okrasných rostlin, révy, LAKR , a školka řskou výrobou  9 

 

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 dle kódů způsobilých 
výdajů č. 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026 a 028 a jejich limitů a 
při kontrole na místě. Údaje pro posouzení musí být uvedeny v projektové 
dokumentaci a/nebo v půdorysu stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány 
k Žádosti o dotaci, a/nebo v Žádosti o dotaci. 
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6. Žadatel zam ěstnáv al uvedený po čet zaměstnanc ů na 100 ha zemědělské 
půdy:  

6.1 10 a více 4 
6.2 2,5 a více- 9,9 3 
6.3 2 - 2,4 2 
6.4 1,5 – 1,9 1 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí dle údajů v LPIS k 1.8.2015 a dokladů o pracovněprávních 
vztazích, které žadatel předloží při kontrole na místě. Výpočet se provede dle 
metodiky stanovené v Příloze č. 9 těchto Pravidel a to za poslední účetně uzavřené 
období, ke dni zaregistrování podání žŽádosti o dotaci. U žadatelů, kteří nemají v 
LPIS vedenu žádnou půdu se pro výpočet použije údaj 0,0999 ha zemědělské půdy. 

 

7. 

Žadatelem je skupina zem ědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je 
výhradn ě vlastn ěn zemědělskými prvovýrobci a p ředmětem jeho 
činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, kt eré souvisejí se 
zajišt ěním odbytu, skladování a poskliz ňové úpravy a p ři kterých se 
využijí prost ředky nebo za řízení sloužící zem ědělské výrob ě. 

3 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. Pro účely těchto Pravidel 
nesmí být tento žadatel evidován v Evidenci zemědělských podnikatelů (EZP). 
Žadatel musí doložit, že všichni jeho vlastníci jsou zemědělskými prvovýrobci, tzn. 
mají příjmy ze zemědělské prvovýroby a zároveň mají v LPIS a/nebo IZR vedeny 
ha/VDJ. Žadatel předloží při kontrole na místě seznam svých vlastníků, SZIF může 
požadovat prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby u každého vlastníka. 
Požadavek na předložení dokladů, prokazujících příjmy ze zemědělské prvovýroby 
oznámí SZIF žadateli předem, nejpozději spolu s ohlášením fyzické kontroly na 
místě. Předmět činnosti se kontroluje prostřednictvím účetní/daňové evidence.  

 

8. 

Žadatel je členem  organizace producent ů, registrované Státním 
zemědělským interven čním fondem. Kritérium musí být napl ňováno od 
data zaregistrování žádosti o dotaci minimáln ě po dobu vázanosti 
projektu na ú čel. 

2 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Žadatel je členem Organizace producentů uznané podle článku 152, sdružení 
organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborové 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. 

Okomentoval(a): [LJ2]: Existují žadatelé, kteří se na 
zaměstnanávání lidí na venkově rozhodně podílejí, ale mají výměru 
menší 0,1ha, což je hranice nutná pro zápis do LPIS (květináři – 
skleníky). Navrhujeme tyto žadatele zvýhodnit také. 
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Příloha 4 
Číselník výdaj ů, na které m ůže být poskytnuta dotace 
OPERACE 4.1.1 Investice do zem ědělských podnik ů 
 
Způsobilé výdaje pro živo čišnou výrobu: 
 
Kód  Popis výdaje  
001 Stáje pro skot a stacionární vodojemy 
002 Dojírny a mléčnice pro skot 
003 Pastevní areály včetně doprovodných staveb 
004 Stáje pro prasata  
005 Stáje pro ovce a kozy 
006 Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy 
007 Stavby pro drůbež 
008 Stáje pro koně 
009 Stavby pro skladování krmiv a steliv 
010 Stavby pro chov a výkrm králíků 
011 Jímky a stavby na skladování trusu a podestýlky  
012 Hnojiště  
013 Nákup speciálních zemědělských strojů pro živočišnou výrobu 
014 Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro živočišnou výrobu 
 
Způsobilé výdaje pro rostlinnou výrobu: 
 
Kód  Popis výdaje  
015 
 Technologie pro skladování obilovin a olejnin 

016 Sklady ovoce  
017 Sklady zeleniny (vč. brambor)  
018 Sklady pro školkařské výpěstky 
019 Stavby pro skladování a sklizeň chmele 
020 Stavby pro skladování cukrové řepy 

021 Nosné konstrukce sadů a nově zřizovaných vinicnosné konstrukce v nových 
výsadbách révy vinné 

022 Nosné konstrukce v nových výsadbách révy vinné 
0223 Nosné konstrukce chmelnic  
0243 Protikroupové a protidešťové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu v sadech 
0254 Protikroupové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu ve vinicích 
0265 Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny  
0276 Další zahradnické stavby 
0287 Peletovací zařízení 
029 Nákup příslušenství ke strojům – zařízení pro precizní zemědělství 
030 Nákup strojů přispívajících k ochraně půdy 
03128 Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu 
0320 Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 
 
Způsobilé výdaje spole čné pro živo čišnou a rostlinnou výrobu: 
 

033 Nákup strojů přispívajících ke snižování emisí NH3 do ovzduší 
03429 Nákup nemovitosti 
0351 Projektová dokumentace pro záměry a) a b) 
0362 Nákup běžných  zemědělských strojů pro záměry a) a b) 
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Příloha 5 
 
Závazný p řehled maximálních hodnot n ěkterých výdaj ů, na které m ůže 
být poskytnuta dotace pro operaci 4.1.1 Investice d o zemědělských podnik ů 
 
LIMITY NA ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 
 
KÓD 013 - Nákup speciálních zem ědělských stroj ů pro živo čišnou výrobu 
 
Součet výdaj ů, zařazených v tomto kódu nesmí p řekro čit 49 % výdaj ů, ze kterých je 
stanovena dotace na daný projekt. 
 

Typ stroje náklady v Kč  
Stroje pro výrobu a úpravu vlastních krmiv   
Stroje pro plnění silážních vaků bez vlastního pohonu 2 800 000,- 
Stroje pro plnění silážních vaků s vlastním pohonem 4 500 000,- 
Lis na balíky sena a slámy 1 500 000,- 
Kombinace lis-balička 2 000 000,- 
Balička  400 000,- 
Mobilní šrotovníky za traktor 300 000,- 
Další stroje pro živo čišnou výrobu   
Míchací krmné vozy - přípojné 1 300 000,- 
Míchací krmné vozy - samojízdné 3 700 000,- 
Mobilní krmné systémy (automatické) 4 000 000,- 
Rozebírače balíků 650 000,- 
Dopravník trusu výkalů a hnoje 500 000,- 
Nastýlací vůz/návěs 870 000,- 
Nastýlací přívěs 237 000,- 
Mobilní vozík na mléko (krmení telat) 180 000,- 
Paster na mléko 250 000,- 
Přepravník zvířat 500 000,- 
Automatický chytač drůbeže 3 000 000,- 
Samojízdné nakladače na vyhrnování a manipulaci s podestýlkou, 
vč. adaptérů 

1 500 000,- 

Přepravník jednodenních drůbežích mláďat  - spec. nástavba na auto 7 000 000,- 
Přepravník vajec – speciální nástavba na auto s technologií 5 000 000,- 
Přepravník jednodenních drůbežích mláďat – nástavba na auto 2 500 000,- 
Přepravníky vajec 500 000,- 
Automatický překladač a prosvěcovač násadových vajec 2 500 000,- 
Automatický stroj na vybírání a vakcinaci jednodenních drůbežích 
mláďat 

2 500 000,- 

Robot na mytí kotců (prasata) Bude upřesněno 
 
Míchacími krmnými vozy se rozumí vozy, které mají funkci sestavení krmné směsi z 
jednotlivých komponentů. 
 
Do limitu pro automatický mobilní krmný systém se nezahrnuje případná stavba a 
technologie přípravny krmných směsí. Tu je možné zařadit do  kódu 014.  
 
 

Okomentoval(a): [LJ3]: Žlutě označené položky jsou nově 
zařazeny 
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Speciální zem ědělské stroje  pro rostlinnou výrobu 
 

 
KÓD 029 - Nákup p říslušenství ke stroj ům – zařízení pro precizní zem ědělství 
  

Typ stroje  náklady v Kč  
Systémy manuálního řízení traktoru podle GPS 50 000,- 
Systémy asistovaného řízení traktoru podle GPS 100 000,- 
Systémy automatického řízení traktoru podle GPS (autopilot) 480 000,- 
Systémy řízení sekcí ramen postřikovače, sekce rozmetadla nebo 
secího stroje 

60 000,- 

N sensory pro skenování porostu a variabilní dávkování dusíkatých 
hnojiv 

750 000,- 

Kompenzace  zvýšených nákladů pořízení stroje se systémem 
přesného řízení oproti stroji bez systému přesného řízení  

Limit bude 
upřesněn 

 
KÓD 030 - Nákup stroj ů přispívajících k ochran ě půdy 
  

Typ stroje  náklady v Kč  
Kompenzace  zvýšených nákladů pořízení stroje s pásovým 
pojezdem oproti stroji kolovému, nebo náklady na úpravu strojů 
s kolovým pojedem na pásový 

500 000,- 

Kompenzace  zvýšených nákladů pořízení stroje s nízkotlakými 
pneumatikami oproti stroji běžnému, nebo náklady na úpravu 
běžného stroje pro použití nízkotlakých pneumatik  

bude upřesněn 

Kypřiče pro vertikální zpracování půdy (podrývání, hloubkové 
kypření podorniční vrstvy) 

bude upřesněn 

Secí stroje pro setí do mulče setí do meziplodiny, podplodiny, krycí 
plodiny apod. 

bude upřesněn 

Secí stroje s hnojením „pod patu“ bude upřesněn 
Modulární secí stroje (společné s technologiemi na snížení emisí 
amoniaku) 

 bude upřesněn 

Stroje pro bezorebný přísev trav bude upřesněn 
Strojní vybavení pro pásové zpracování půdy (strip tillage) ke 
kukuřici  

3 500 000,- 

Pěstování brambor   
Sazeče brambor 2 ř. s formovačem hrůbků  (půdoochranný 
příspěvek) 

780 000,.- 

Sazeče brambor 4 ř. s formovačem hrůbků (půdoochranný 
příspěvek) 1 500 000,- 

Sázecí kombinace 2 ř. s formovačem hrůbků (půdoochranný 
příspěvek) 2 100 000,- 

Sázecí kombinace 4 ř. s formovačem hrůbků (půdoochranný 
příspěvek) 2 500 000,- 

Půdoochranný kypřič hrůbků a kolejové brázdy 600 000,- 
Ovoce   
Mulčovače 300 000,- 
Mulčovače s výchylnou žací nebo kultivační sekcí (limit bude 

upřesněn) 
Stroje na podřezávání kořenů 230 000,- 
Rosiče tunelové 1 000 000,- 
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Květiná řství a školka řství   
Školkařský kypřič 420 000,- 
Rotační brány a kypřiče 500 000,- 
Školkařský hrůbkovač 360 000,- 
Pěstov ání révy vinné   
Osečkovací lišty oboustranné, tunelové 400 000,- 
Ometače kmínků oboustranné, tunelové 300 000,- 
Závěsný multifunkční rám pro souběžné obdělávání meziřadí a 
příkmenného pásu 400 000,- 

Multifunkční stroj pro údržbu příkmenného pásu, ošetřování 
porostu a sklizeň, vč. příslušenství 

Limit bude 
upřesněn 

 
 
KÓD 031 - Nákup speciálních zem ědělských stroj ů pro rostlinnou výrobu 
 

Typ stroje  náklady v Kč  
1. Stroje pro p ěstování cukrové řepy  

Návěs pro vývoz cukrovky z pole  1 200 000,- 
Hloubkové kypřiče – podrýváky, záběr do 3m 400 000,- 
Hloubkové kypřiče – podrýváky, záběr nad 3m 600 000,- 
Secí stroje pro přesný výsev – 12 řádků a méně 1 300 000,- 
Secí stroje pro přesný výsev  - vice než 12 řádků 1 900 000,- 
Plečka pasivní – 12 řádků a méně 800 000,- 
Plečka pasivní - vice než 12 řádků 1 800 000,- 
Rozmetadlo chlévské mrvy 1 200 000,- 
Návěs s výměnnou nástavbou korba /rozmetadlo 2 000 000,- 
Samojízdné sklízeče cukrovky 6ř. 14 000 000,- 

2. Stroje pro p ěstování brambor  (krom ě těch, které p řispívají k ochran ě půdy)  
Založení porostu   
Rýhovače pasivní 32260 000,- 
Rýhovače aktivní (frézy) 7650 000,- 
Hrobkovače záhonů pro separování kamene 2ř. 23260 000,- 
Hrobkovače záhonů pro separování kamene 4ř. 8700 000,- 
Separátory kamene 2 3100 000,- 
Sazeče brambor 2 ř. 5480 000,- 
Sazeče brambor 4 ř. 1 3200 000,- 
Sázecí kombinace 2 ř. 1 9500 000,- 
Sázecí kombinace 4 ř. 2 31 700 000,- 
Formovač hrůbků pro všechny typy sazečů 200 000,- 
Plečky pasivní 600 000,- 
Plečky aktivní 800 000,- 
Rozbíječ natě 2 ř. 2530 000,- 
Rozbíječ natě 4 ř. 620 000,- 
Vyoravače brambor - 1 ř. 65 000,- 
Vyoravače brambor - 2 ř. 3220 000,- 
Vyorávací nakladače brambor 2ř. 2 8600 000,- 
Sklízeče brambor přípojné - 1ř. 2 7300 000,- 
Sklízeče brambor přípojné - 2ř. 4 9100 000,- 
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Sklízeče brambor samojízdné - 2 ř. 9 9000 000,- 
Sklízeče brambor samojízdné - 4 ř. 10 5800 000,- 
Mobilní třídící linka na brambory 43 500 000,- 

3. Stroje pro p ěstování zeleniny  
Založení porostu   
Hrobkovač 1 200 000,- 
Záhonovač 2 900 000,- 
Důlkovač 230 000,- 
Pokladač folie a kapkové závlahy 420 000,- 
Pokladač netkané textilie 380 000,- 
Přesný secí stroj 4 ř. 660 000,- 
Přesný secí stroj 5 a více ř. 2 600 000,- 
Sazeč - poloautomatický 1 000 000,- 
Sazeč automatický 4 600 000,- 
Plečkování  
Plečky pasivní 600 000,- 
Plečky aktivní 800 000,- 
Plečky automatické 2 900 000,- 
Plečky termické 520 000,- 
Plečky chemické 360 000,- 
Sklizeň kořenové zeleniny  
Vyorávače hrůbků - přípojné 2 600 000,- 
Vyorávače hrůbků - samojízdné 4 600 000,- 
Vyorávače záhonů - přípojné 2 900 000,- 
Vyorávače záhonů - samojízdné 4 600 000,- 
Sklízeč přípojný 5 800 000,- 
Sklízeč samojízdný 11 000 000,- 
Sklizňový vůz 2 000 000,- 
Sklizeň koš ťálové zeleniny  
Sklizňový vůz s dopravníkem 1 000 000,- 
Sklizňové plošiny - přívěsné 4 500 000,- 
Sklizňové rigy pásové/kolové 4 900 000,- 
Sklizňové kombajny - přípojné 3 100 000,- 
Sklizňové kombajny - samojízdné 14 000 000,- 
Sklizeň cibulové zeleniny  
Odnaťovač 2 900 000,- 
Vyorávač 3 700 000,- 
Sběrač - přípojný 2 600 000,- 
Sběrač - samojízdný 5 400 000,- 
Mobilní třídící linka na cibuli 3 500 000,- 
Sklizňový vůz  800 000,- 
Sklízeč brambor přívěsný 2ř. s adaptérem na sběr cibule z řádků 5 600 000,- 
Sklizeň luskové zeleniny  
Sklízeč přípojný 2 600 000,- 
Samojízdný kombajn na hrách zahradní 18 000 000,- 
Sklízeč samojízdný na fazolku 4 700 000,- 
Odstopkovávač (na fazolku) 2 900 000,- 
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Sklizeň listové zeleniny  
Sklizňový vůz s dopravníkem 1 000 000,- 
Sklizňové plošiny - přípojné 4 500 000,- 
Sklizňové plošiny - samojízdné 4 900 000,- 
Seřezávač natě - samojízdný 5 600 000,- 
Sklízeč natě - přípojný 1 400 000,- 
Sklízeč natě - samojízdný 5 600 000,- 
Sklizeň plodové zeleniny  
Sklizňové plošiny - přípojné 1 200 000,- 
Sklízeč průmyslových rajčat - přípojný 1 400 000,- 
Sklízeč průmyslových rajčat - samojízdný 6 200 000,- 
Sklízeč papriky 1 200 000,- 
Odlamovač palic (cukrová kukuřice) 8 700 000,- 
Nahrnovač dýní 250 000,- 
Sklízeč dýní 3 300 000,- 
Stroje na p ěstování a sklize ň chřestu  
Pluhy rigolovací 740 000,- 
Pluhy rotační na formování hrůbků 840 000,- 
Půdní fréza na hrůbky - přední 280 000,- 
Půdní fréza na hrůbky - zadní 740 000,- 
Sazeč 1 000 000,- 
Samojízdný postřikovač 7 200 000,- 
Meziřádková plečka 360 000,- 
Mulčovač 350 000,- 
Pokladač folií 130 000,- 
Smotávač folií 360 000,- 
Nadzvedávač folie při sklizni 220 000,- 
Stroj na rovnání drátů pro minifoliáky 240 000,- 
Zapichovač drátů s pokladačem folie na foliáky 950 000,- 
Sklízeč tažený 3 700 000,- 
Sklízeč samojízdný 10 000 000,- 
Vůz na dopravu chřestu 700 000,- 
Stroje na p ěstování sadby   
Linka na balíčkovanou sadbu komplet, nebo součásti: 8 200 000,- 
rozdružovač substrátu z bigbalů nebo bunkr na substrát 500 000,- 
zvlhčovací a míchací dopravníky 700 000,-  
lis na balíčky 3 500 000,-  
výsevní zařízení 800 000,- 
přenašeč balíčků do beden 800 000,- 
zasypávač pískem nebo vermikulitem  250 000,-  
zavlažovací díl 250 000,- 
obraceč beden  600 000,- 
stohovač beden  500 000,- 
speciální vidle na vysokozdvižný vozík pro manipulaci s boxy  300 000,- 
Linka na výrobu sadby v pěstebních kazetách komplet 3 000 000,- 
plnič kazet 700 000,- 
rozdružovač substrátu z bigbalů nebo bunkr na substrát 500 000,- 
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výsevní jednotka 800 000,- 
zavlažovač 200 000,- 
dopravníky 400 000,- 
Robot pro ukládání beden s balíčkovanou sadbou na pěstební 
plochu a na vyskladňování 

3 800 000,-  

  
Stroje na sk lizeň a odvoz produkce zeleniny   
Mulčovač 350 000,- 
Traktorové kontejnery na přepravu zeleniny - nesené 100 000,- 
Traktorové kontejnery na přepravu zeleniny - návěsné 140 000,- 
Hákový nosič kontejnerů 800 000,- 
Ohradová paleta (velkoobjemová bedna) 4 000Kč/ks 
Vysokozdvižné zařízení návěsné 160 000,- 
Vysokozdvižné vozíky samojízdné 1 000 000,- 
Nízkozdvižné vozíky samojízdné 400 000,- 
Speciální traktor do zeleniny na kultivačních kolech 2 000 000,- 
Portálový nosič nářadí vč. příslušenství 3 500 000,- 

4. Stroje pro p ěstování chmele  
Příprava p ůdy 
Brány do chmelnic - nesené 100 000,- 
Brány kruhové do chmelnic 105 000,- 
Radličkový kypřič 90 000,- 
Hloubkový kypřič do chmelnic 95 000,- 
Přiorávač chmele 95 000,- 
Diskový kypřič do chmelnic 130 000,- 
Rigolovací pluhy 280 000,- 
Podrývák pro přípravu chmelnic 770 000,- 
Založení a ošet řování chmelnice   
Vrták na sadbu 170 000,- 
Zapichovač sloupů na nízké konstrukce 170 000,- 
Zavrtávač kotev 105 000,- 
Přídavné vrtací zařízení na usazení sloupů 95 000,- 
Přídavné vrtací zařízení pro hloubení sloupových jam 200 000,- 
Plošiny na drátkování 350 000,- 
Čelní nakladač k plošině 290 000,- 
Řadový ořezávač chmele 180 000,- 
Sloupový ořezávač chmele 235 000,- 
Rosiče do 2000 l (včetně) 500 000,- 
Rosiče 2000 - 3000 l 560 000,- 
Rosiče nad 3000 l 645 000,- 
Rozmetadla tuhých minerálních hnojiv do chmelnic 185 000,- 
Rozmetadla statkových hnojiv do chmelnic 290 000,- 
Mulčovače do chmelnic 250 000,- 
Secí stroje bylinných směsí 140 000,- 
Stroj pro přípravu výsadby a výsadbu chmele 200 000,- 
Sklizeň chmele  
Strhávače chmelové révy 390 000,- 
Návěsy na odvoz chmelové révy 530 000,- 
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Česací stroje - mobilní 3 300 000,- 
Traktorový přívěs na chmel 350 000,- 
Speciální traktor do chmelnic 2 200 000,- 
Kolové zásobníky na chmel 300 000,- 
Nesené zásobníky na chmel 350 000,- 
Káry na chmel 200 000,- 
Digitální váhy na chmelové hranoly 60 000,- 
Vysokozdvižné vozíky samojízdné 1 000 000,- 
Nízkozdvižné vozíky samojízdné 400 000,- 

5. Stroje pro p ěstování ovoce  
Založení porostu  
Hrůbkovače pro výsadbu 270 000,- 
Sazeče ovocných stromků 130 000,- 
Sazeče jahodníkové sadby 40085 000,- 
Nastýlače slámy pro jahodník 660 000,- 
Zatlačovače kůlů 220 000,- 
Ošetřování porostu  
Pneumatické a elektrické nůžky 70 000,- 
Stroje na mechanický řez 45240 000,- 
Vyhrnovače a vymetače větví z příkmenných pásů 24160 000,- 
Vyhrnovače větví z meziřadí 180 000,- 
Drtiče větví 220 000,- 
Mulčovače 300 000,- 
Vyžínače příkmenného pásu 260 000,- 
Kultivátory a kombinátory  příkmenného pásu nebo meziřadí  200 000,- 
Stroje na podřezávání kořenů 230 000,- 
Stroje na mechanickou redukci květní násady 280 000,- 
Rozmetadla hnojiv pro sady 130  000,- 
Postřikovače s herbicidními rámy 180 000,- 
Rosiče nesené 180 000,- 
Rosiče návěsné 440 000,- 
Rosiče tunelové 1 000 000,- 
Stroje na protimrazovou ochranu 550 000,- 
Sklizeň a odvoz produkce  
Sklizňové plošiny 1 700 000,- 
Sklízeče průmyslového ovoce 90 000,- 
Setřásače peckovin 450 000,- 
Kombajny na drobné ovoce 440 000,- 
Sklizňové vozy 5420 000,- 
Vyvážeče kontejnerů 50380 000,- 
Vysokozdvižné zařízení návěsné 160 000,- 
Vysokozdvižné vozíky samojízdné 1 000 000,- 
Nízkozdvižné vozíky samojízdné 400 000,- 
Ostatní   
Speciální úzkorozchodný traktor  
 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč.  

 

2 000 000,- 

6. Stroje pro o krasné zahradnictví a školka řství  
Příprava p ůdy a p ěstebního substrátu, založení porostu/kultury  
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Stroj na předvýsadbovou desinfekci půdy 1 700 000,- 
Zatloukače a zatlačovače kůlů 220 000,- 
Rýhovací stroje - boční zavěšení 260 000,- 
Rýhovací stroje - zadní zavěšení 420 000,- 
Rycí pluh 1 800 000,- 
Školkařský hrůbkovač 360 000,- 
Školkařský kypřič 420 000,- 
Sázecí a rýhovací stroj 1 řádkový 220 000,- 
Sázecí a rýhovací stroj víceřádkový 440 000,- 
Hrnkovací stroj a plničky sadbovačů 1 700 000,- 
Příslušenství k hrnkovacím strojům (např. aplikátor hnojiv, 
zvlhčovač substrátu) 

450 000,- 

Sázecí roboty na sázení rostlin do květináčů (k hrnkovacímu stroji) 2 300 000,- 
Drtičky a míchače substrátů, podavače substrátů, překopávače 
kompostu/substrátu 

2 500 000,- 

Propařovací kolony mobilní 2 000 000,- 
Nahrnovací frézy 340 000,- 
Zakladače mulčovací folie 1 300 000,- 
Zametač pěstebních ploch (folií) 1 000 000,- 
Podavač mulčovacích disků na květináče 1 200 000,- 
Nesené zařízení na srovnávání pěstebních záhonů a ploch 250 000,- 
Školkovací stroj 1 000 000,- 
Secí linka 500 000,- 
Secí stroj nesený 850 000,- 
Zasypávač výsevů 600 000,- 
Aktivní formovač záhonů 600 000,- 
Rýčový stroj 650 000,- 
Dobývání, p řesazování a ošet řování  
Pneumatický rýč pro vyrývání rostlin 130 000,- 
Automatický vyorávací pluh 2 200 000,- 
Mobilní třídicí plošina pro školkařské výpěstky 1 800 000,- 
Boční vyorávač 510 000,- 
Dobývací stroj 2 100 000,- 
Příslušenství k dobývacímu stroji Bude upřesněno 
Sklizňový vůz  800 000,- 
Rozmetadla hnoje (chlévské mrvy )  1 200 000,- 
Rozmetadla minerálních hnojiv  300 000,- 
Vozíky sklízecí ručně vedené  40 000,- 
Vyrývací a přesazovací stroje - přípojné 1 000 000,- 
Vyrývací a přesazovací stroje - nesené 1 650 000,- 
Vyrývací a přesazovací stroje - samojízdné 2 600 000,- 
Stroj na vyřezávání jam pro přesadbu 650 000,- 
Rýhovače 360 000,- 
Speciální školkařské sazeče - jednořádkové 840 000,- 
Speciální školkařské sazeče - víceřádkové 1 700 000,- 
Speciální školkařské kultivátory 410 000,- 
Rotační brány a kypřiče 500 000,- 
Stroj pro mechanizovaný řez ve školkách 640 000,- 
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Rozdružovač bigbalů 400 000,- 
Půdní pily pro sklizeň podnoží 850 000,- 
Pudní vrtáky 1 900 000,- 
Stroje na transport kontejnerů 600 000,- 
Stroje na zakládání rostlin 900 000,- 
Odlistňovače dřevin 540 000,- 
Plošiny pro řez a tvarování stromů ve školkách 2 500 000,- 
Zakladače kontejnerovaných rostlin do kontejneroven 400 000,- 
Zařízení pro zapichování opor 250 000,- 
Plošinové traktorové přívěsy pro převoz výpěstků 250 000,- 
Nakládací jeřáb nesený 1 200 000,- 
Elektrické a pneumatické nůžky včetně příslušenství 150 000,- 
Postřikovače a rosiče nesené 500 000,- 
Postřikovače a rosiče návěsné 1 000 000,- 
Postřikovače se speciálními  herbicidními rámy 32130 000,- 
Stroje na sběr a drcení větví 300 000,- 
Sběrač sazenic 1 800 000,- 
Vyorávač sazenic 620 000,- 
Záhonový vyzvedavač 2 500 000,- 
Vysokozdvižné zařízení návěsné 160 000,- 
Příslušenství pro portálové a úzkorozchodné nosiče nářadí 2 000 000,- 
Poskliz ňové linky  
Třídící linka pro prostokořené výpěstky 2 500 000,- 
Posklizňové zpracování prostokořených výpěstků 2 400 000,- 
Třídící linka pro krytokořené výpěstky 2 500 000,- 
Stroje pro balení podnožívýpěstků 9810 000,- 
Stroje na vázání výpěstků 9410 000,- 
Vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, včetně vozíků pro 
manipulaci s květináči 2 01 500 000,- 

Energetické prost ředky  
Portálový nosič nářadí - 1 ř. včetně příslušenství 21 300 000,- 
Portálový nosič nářadí - víceřádkový včetně příslušenství 4 52 700 000,- 
Úzkorozchodný nosič nářadí včetně příslušenství 1 7100 000,- 
Úzkorozchodný nosič nářadí pásový včetně příslušenství 2.000 000,- 
Speciální úzkorozchodné nakladače, kloubové, kolové I 
teleskopické pro manipulaci se školkařskými výpěstky 3 000 000,- 

Speciální úzkorozchodný traktor 2 000 000,- 
7. Stroje pro p ěstování révy vinné  

Příprava p ůdy a založení porostu  
Rigolovací pluhy 240 000,- 
Rýčové a rotační pluhy 500 000,- 
Hloubkové kypřiče 150 000,- 
Radličkové kultivátory 100 000,- 
Zatlačovače sloupků 220 000,- 
Sazeče - poloautomatické 600 000,- 
Ošetřování porostu  
Radličkové kultivátory 150 000,- 
Výkyvné sekce - čelní, mezinápravové 20090 000,- 
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Rotační brány a kypřiče 110 000,- 
Ruční nůžky - elektrické, pneumatické 60 000,- 
Stroje pro předřez - nesené 300 000,- 
Drtiče réví 120 000,- 
Mulčovače 240 000,- 
Secí stroje bylinných směsí 130 000,- 
Rozmetadla kompostů a chlévské mrvy 240 000,- 
Postřikovače nesené 80 000,- 
Postřikovače návěsné 200 000,- 
Stroje pro údržbu příkmenných pásů (herbicidní rámy, vyžínací 
sekce) 90 000,- 

Rosiče do vinic - nesené traktorové 100 000,- 
Rosiče do vinic - návěsné traktorové 250 000,- 
Rosiče do vinic - nesené na portálovém nosiči 1 500 000,- 
Osečkovací lišty 100 000,- 
Ometače kmínků 100 000,- 
Defoliátory (odlisťovače) 300150 000,- 
Stroje pro zvedání letorostů 350 000,- 
Mulčovací válce k válení nebo lámání bylinného porostu (nová 
položka) 

150 000,- 

Sklizeň a odvoz produkce  
Traktorové kontejnery - nesené 100 000,- 
Traktorové kontejnery - návěsné 140 000,- 
Vleky pro vyvážení box palet 150 000,- 
Sklízecí vany 180 000,- 
Sklízeče hroznů - návěsné 3 500 000,- 
Sklízeče hroznů - samojízdné 5 500 000,- 
Lisy na sběr réví 500 000,- 
Stroje na sběr a drcení réví 450 000,- 
Ostatní   
Portálový nosič nářadí vč. příslušenství 3 500 000,- 
Speciální úzkorozchodný traktor  
 1,70 m vč.; výkon do 110 PS (cca 81 kW) 

vč.  
 

2 000 000,- 

8. Stroje pro p ěstování LAKR (lé čivé, aromatické a ko řeninov é rostliny)  
Speciální úzkorozchodný malotraktor vč. příslušenství 1 100 000,- 
Očkovací stroj pro aplikaci námeloviny 1 200 000,- 
Speciální sklízeč květů a květenství 1 700 000,- 
Mobilní sušící zařízení (např. kondenzační sušárna) 3 000 000,- 

9. Stroje  pro p ěstování v  krytých plochách a kontejnerovnách  
Samostatný rozestavovač květináčů 850 000,- 
Řetízkové rozestavovače květináčů (lehký vysokozdvižný vozík s 
neseným "nářadím") 2 000 000,- 

Nízkozdvižné vozíky do skleníků a hal 700 000,- 
Vysokozdvižné vozíky  1 500 000,- 
Zavěšené rozestavovače hrnkových rostlin (závěsný vozík s 
nůžkovými vidlicemi) 1 100 000,- 

Vozíky sklízecí ručně vedené 40 000,- 
Závěsné vozíky na přemístění a stohování pojízdných stolů 300 000,- 
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Dopravníky na květináče pásové včetně pohonů 1 ks 70 000,- 
Dopravníky pásové na květináče - soustava s centrální pohonnou 
jednotkou 

700 000,- 

Vozíky, el. tahače vozíků na pěstební stoly a tahače expedičních 
vozíků 400 000,- 

Mobilní lištové sekačky na plošný střih rostlin na pěstebních 
stolech a záhonech 

400 000,- 

Vystavovací roboty pro pokládání nasázených květináčů na 
pěstební stoly a záhony 1 300 000,- 

Postřikovače do skleníků kolové ručně vedené s navíjením hadice 500 000,- 
Rýčový stroj pro přípravu půdy ve foliových krytech 650 000,- 
Plošiny akumulátorové samojízdné hydraulické se zdvihem > 2,5m 250 000,- 
Plošiny akumulátorové samojízdné hydraulické se zdvihem > 5m 400 000,- 
Stroj na mytí a desinfekci pěstebních stolů    700 000,- 
Stroj na mytí a desinfekci pěstebních kazet    500 000,- 
Nakličovna s řízením klimatu 2 000 000,- 
Aerosolový generátor a zmlžovač pro aplikaci přípravků na 
ochranu rostlin 

150 000,- 

Pařící kolona pro dezinfekci a odplevelení půdy 1 500 000,-  
Jednoosý nosič nářadí včetně nářadí do skleníků a fóliových krytů  
 
 

500 000,- 

Traktor pro přípravu půdy ve skleníku bez střechy  1 300 000,-  
 
Strojem na protimrazovou ochranu  se rozumí stroj,  který vyrábí teplo a pomocí fukaru 
ohřívá vzduch v sadu, nebo stroj vytvářející mlhovinu či kouřmo, nebo stroj který promíchává 
teplý vzduch se studeným. 
 
Speciálním traktorem do chmelnic se rozumí traktor, který má tato specifika:   

- kabina – zúžená šíře střechy kabiny vč. ochranných rámů a vybavení pro ochranu 
zdraví, tj. přetlaková ventilace s uhlíkovým filtrem, klimatizace  

- výfuk – je vyveden dolů (ne nahoru)  
- boční zrcátka – boční zrcátka a všechny další výstupy jsou převedeny do vnitřních 

rozměrů traktoru  
- ochranné rámy – jsou přidány ochranné rámy pro obtékání révy u přední nápravy a u 

kabiny, případně i u zadní nápravy (pro couvání).  
 

 
 
 
VÝDAJE SPOLEČNÉ PRO ŽIVOČISNOU A ROSTLINNOU VÝROBU  
 
KÓD 033 - Nákup stroj ů přispívajících ke snižování NH3 do ovzduší 
 

Typ stroje  náklady v Kč  
Stroje na aplikaci tekutých organických hnojiv (kej da, fugát, 
digestát)   

Stroje s c isternovými aplikátory   
Kompletní aplikační systém s cisternou do 8m3 5 090 000,- 
Kompletní aplikační systém s cisternou do 24m3 7 140 000,- 
Hadicový aplikátor 1 200 000,- 
Zapravovač kejdy mělký – do šíře záběru 6 m 500 000,- 
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Zapravovač kejdy hlubší – do šíře záběru 12m 1 000 000,- 
Okyselování kejdy v kejdové cisterně  - SyreN systém 2 500 000,- 
Okyselování kejdy v kejdové cisterně - ISO BUS terminál 90 000,- 
Propojovací hadice pro tekutá organická hnojiva 150 000,- 
Stroje s aplikátory bez cisterny  se zásobovací hadicí   
Čerpadla traktorová (pohon vývodovým hřídelem) 550 000,- 
Čerpací agregáty (s vlastním motorem) 1 500 000,- 
Navíjecí buben nesený na potrubí na hnojivo 300 000,- 
Navíjecí buben návěsný na potrubí na hnojivo 600 000,- 
Vlečené potrubí na hnojivo – flexibilní 900Kč/m 
Vlečené potrubí na hnojivo – dopravní 750Kč/m 
Mezisklad - cisterny do 20m3 600 000,- 
Mezisklad - cisterny do 70m3 1 000 000,- 
Aplikační konzola (hadicová) na meziřádkové hnojení – záběr do 
12m 550 000,- 

Aplikační konzola (hadicová) na meziřádkové hnojení – záběr do 
18m 650 000,- 

Aplikační kypřič do 2,5m 850 000 ,- 
Aplikační kypřič do 4 m 1 300 000,- 
Aplikační kypřič do 5,4 1 450 000,- 
Kompletní aplikační jednotka návěsná 7 400 000,- 
Kompletní aplikační jednotka samojízdná 14 800 000,- 
Průtokoměr hnojiva s řídící jednotkou 200 000,- 
Elektronický ovládací panel pro řízení toku hnojiva 70 000,- 
Elektromagnetický průtokoměr hnojiva s 12 V DC   136 000,- 
Rychlospojka vlečených hadic                                      37 000,- 

 
KÓD 036 -– Nákup b ěžných zem ědělských stroj ů pro rostlinnou I živo čišnou výrobu 
(pouze pro projekty do 1 000 000,- Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace a zároveň 
žadatel hospodaří na maximálně 150 ha2) 
 
Bez limitu. 
 
Pokud existuje v jiném zám ěru, či jiné operaci PRV limit na stejný, nebo obdobný st roj, 
bude p řiměřenost výdaje posuzována podle tohoto limitu. 
 

                                                
2 Do výpočtu intenzity se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 
307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura 


