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Preambule 
 
Ministerstvo zemEdElství na základE naUízení Evropského Parlamentu a Rady 
č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoUe pro rozvoj venkova z Evropského 
zemEdElského fondu pro rozvoj venkova ĚEZFRVě a o zrušení naUízení Rady ĚESě 
č. 16řŘ/2005, na základE naUízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemEdElském fondu pro 
rozvoj venkova a Evropském námoUním a rybáUském fondu, o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námoUním a rybáUském fondu a o zrušení naUízení Rady ĚESě č. 10Ř3/2006, 
na základE Metodického pokynu pro využití integrovaných nástroj] v programovém období 
2014 až 2020, na základE naUízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o financování, Uízení a sledování společné zemEdElské politiky a o 
zrušení naUízení Rady ĚEHSě č. 352/7Ř, ĚESě č. 165/ř4, ĚESě č. 27řř/řŘ, ĚESě č. Ř14/2000, 
ĚESě č. 12ř0/2005 a ĚESě č. 4Ř5/200Ř, na základE Metodiky pro tvorbu Fichí místními 
akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí 
Strategie komunitnE vedeného místního rozvoje, a na základE Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 
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A. OBECNÉ PODMÍNKY 
 

1. Základní pojmy a zkratky 
 
Pro účely tEchto Pravidel se rozumí: 

a) „A, B, C, D“ – kategorie sankce, resp. nápravné opatUení. Za každou podmínkou, která 
stanovuje žadateli/pUíjemci dotace povinnost, je uvedena kategorie sankce 
za porušení/nedodržení této povinnosti nebo uložení nápravného opatUení, a to 
pUíslušným písmenem  (viz kapitola 13 obecných podmínek Pravidel), 

b) „AGRI Pokyny“ - Pokyny Evropské unie ke státní podpoUe v odvEtvích zemEdElství a 
lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, ÚU. vEst. C 204, 1. 7. 
2014, s. 1). 

c) „AML zákonem“  - zákon č. 253/2008 Sb., o nEkterých opatUeních proti legalizaci 
výnos] z trestné činnosti a financování terorismu 

d) „ANC oblastmi“ – oblasti s pUírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle naUízení 
vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti 
s pUírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o zmEnE nEkterých souvisejících 
naUízení vlády, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

e)  „CP SZIF“ – centrální pracovištE SZIF, adresa CP SZIF je uvedena v PUíloze  
1 Pravidel, 

f) „Dodatkem k DohodE“ – dodatečná písemná úprava Dohody uzavíraná mezi pUíjemcem 
dotace a SZIF prostUednictvím pUíslušného RO SZIF, zohledňující zmEny nahlášené 
žadatelem/pUíjemcem dotace, vyplývající ze schválené zmEny podmínek Pravidel, či 
zmEny administrativních postup],  

g) „dodržením lh]t“ – lh]ta počíná bEžet dnem následujícím po daném administrativním 
úkonu ĚnapU. zaregistrování Žádosti o dotaci, odeslání výzvy žadateliě; v pUípadE, že 
stanovená lh]ta Ěpro doplnEní dokumentace, podepsání Dohody/Dodatku, podání 
Žádosti o platbu, realizaci výdaj]ě by mEla skončit v den pracovního klidu nebo 
pracovního volna, lh]ta se prodlužuje do nejbližšího následujícího pracovního dne, 

h) „Dohodou o poskytnutí dotace“ Ědále jen „Dohoda“ě – písemná dohoda uzavíraná mezi 
žadatelem a SZIF prostUednictvím pUíslušného RO SZIF dle § 11, odst. 4 a 5 zákona  
č. 256/2000 Sb., o Státním zemEdElském intervenčním fondu a o zmEnE nEkterých 
dalších zákon] Ězákon o Státním zemEdElském intervenčním fonduě, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], Ědále jen „zákon o SZIF“ě, ve které jsou uvedeny obecné 
a specifické podmínky pro získání dotace, 

i) „elektronickým tržištEm“ - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, který splňuje zákonné 
požadavky a jehož provozovatel je držitelem certifikátu shody, který vydal subjekt 
posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základE jiného 
právního pUedpisu dle § 213 odst. 4 ZZVZ; použití elektronického nástroje musí být pro 
dodavatele bezplatné, 

j) „EÚD“ – Evropský účetní dv]r, 
k) „Fichí ĚopatUením Programového rámceě“ – stručný popis opatUení Programového 

rámce PRV v SCLLD MůS ve struktuUe definované Pravidly MAS.  
l) „funkčním celkem“ - takový projekt, jehož výsledkem je plnE provozuschopný, účinný  

a účelný celek ve smyslu plnEní cíl] operace/ projektu i bez realizace dalších projekt], 
m) „historií subjektu“ – doba podnikání žadatele Ědle data zápisu do obchodního rejstUíku 

či vzniku živnostenského oprávnEníě; v od]vodnEných pUípadech ĚnapU. zmEna právní 
formy, fúze, odštEpeníě lze uznat historii podnikání pUedchozího subjektu, 

n) „Hlášením o zmEnách“ – pUíjemcem dotace vyplnEný formuláU, na kterém pUíjemce 
dotace uvádí zmEny týkající se Žádosti o dotaci ĚvčetnE pUíloh) a SZIF/MAS tímto žádá o 
souhlas nebo mu zmEnu oznamuje, 

o) „investičním výdajem“ – výdaj, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného  
a nehmotného majetku dle § 26 a 32aě zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjm], 
ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon o daních z pUíjm]“ě. Žadatel/pUíjemce 
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dotace, který je účetní jednotkou, m]že využít vlastní klasifikaci hmotného 
a nehmotného majetku v pUípadE, kdy to umožňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon o účetnictví“ě, a jeho provádEcí vyhlášky. 
Toto je podmínEno doložením pUíslušného dokumentu vymezujícího tuto hranici 
v souladu s platnou legislativou, a to pUi  kontrole na místE. 
V pUípadE  nedoložení  tohoto dokumentu bude hmotný a nehmotný majetek klasifikován 
v souladu se zákonem č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjm]. Za investiční výdaj je dále 
považován nákup pozemk], 

p) „korekcí“ Ě„K“ě – snížení částky dotace na základE provEUení výdaj] uvedených 
v Žádosti o platbu, 

q) „krátkým dodavatelským UetEzcem ĚKDTě“ - takový zp]sob dodání výrobku 
od zemEdElce ke spotUebiteli, pUi kterém se kromE zemEdElce a spotUebitele na dodání 
podílí maximálnE jeden subjekt Ězpracovatelé, dopravci, zprostUedkovatelé apod.ě, 

r) „lesními pozemky“ - pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty 
odstranEny za účelem obnovy, lesní pr]seky a nezpevnEné lesní cesty, nejsou-li širší 
než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasnE odstranEny na základE 
rozhodnutí orgánu státní správy les], 

s)  „lh]tou vázanosti projektu na účel“ – doba trvání závazku, uvedená ve společných 
podmínkách, pUípadnE ve specifických podmínkách Pravidel, lh]ta vázanosti projektu na 
účel začíná bEžet od data pUevedení dotace Ěkonečné platbyě na účet pUíjemce dotace 
Ěnení-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinakě, 

t) „limitem“ – závazná maximální částka stanovená pro nEkteré zp]sobilé výdaje nebo pro 
jejich skupiny; pokud jsou pro zp]sobilé výdaje stanoveny limity, dotace m]že být 
vypočtena a poskytnuta maximálnE do výše tohoto limitu, 

u) „LPIS“ – evidence využití p]dy podle uživatelských vztah] dle zákona č. 252/1997 Sb.,  
o zemEdElství, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

v) „Metodikou pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce 
Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje ĚMetodikaě“ – metodický dokument upravující podmínky pro tvorbu 
Fichí, které tvoUí Programový rámec PRV v SCLLD MAS, 

w) „Místní akční skupinou (MAS)“ – místní partnerství, které získalo OsvEdčení o splnEní 
standard] MůS v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin 
v programovém období 2014-2020, 

x) „místním trhem“ – území, ve kterém dochází k produkci hlavních surovin použitých pUi 
výrobE, zpracování a prodeji konečnému spotUebiteli; toto území je vymezeno okruhem 
75 km, v nEmž se nachází zemEdElský podnik, z nEhož produkt Ěhlavní suroviny použité 
pUi výrobEě pochází, 

y) „mladým začínajícím zemEdElcem“ se rozumí  
1) mladý začínající zemEdElec, který zahájil svou činnost v pr]bEhu pEti let 

pUedcházejících podání Žádosti o dotaci na MAS, tj.  fyzická osoba, která:  
- dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS vEku 1Ř let a zároveň k témuž dni 

nedosáhla vEku 41 let,  
- a zároveň není evidována déle než 5 let pUed podáním Žádosti o dotaci na MAS v 

Evidenci zemEdElského podnikatele a zároveň datum  zahájení činnosti není starší 
než 5 let od data  podání Žádosti o dotaci na MAS Ěu OsvEdčení o zápisu do 
evidence zemEdElského podnikatele ĚEZPě rozhoduje pUedpokládané datum 
zahájení činnosti, pokud není uvedeno tak datum zápisu do EZPě  

- nebyla v pUedchozích letech evidována jako samostatnE hospodaUící rolník  právnická osoba, která je Uízena fyzickou osobou/osobami, která/které: 
- dosáhla/dosáhly ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS vEku 1Ř let a zároveň k 

témuž dni nedosáhla/nedosáhly vEku 41 let,  
 poprvé v této právnické osobE plní funkci statutárního orgánu, a podílí 

se na základním kapitálu ze 100 %, nebo součet podíl] všech mladých 
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začínajících zemEdElc] tvoUí 100% základního kapitálu, a to po celou 
dobu vázanosti projektu na účel, 

 je oprávnEna/jsou oprávnEny za právnickou osobu jednat samostatnE, a 
to po celou dobu vázanosti projektu na účel,  

 plní jako jediná, respektive společnE plní funkci statutárního orgánu 
a podílí se na základním kapitálu ze 100% a v minulosti mohla/mohly 
plnit funkci statutárního orgánu pouze v období 5 let bezprostUednE pUed 
datem podání Žádosti o dotaci na MAS a zároveň 

- v období 5 let bezprostUednE pUed podáním Žádosti o dotaci na MAS mohla/mohly 
plnit funkci statutárního orgánu v jiné právnické osobE provozující zemEdElskou 
výrobu či být v tomto období evidována/evidovány v Evidenci zemEdElského 
podnikatele jako fyzická osoba/fyzické osoby,  

- nebyla/nebyly v pUedchozích letech evidována/evidovány jako samostatnE 
hospodaUící rolník/rolníci. 

2) mladý začínající zemEdElec, jak je definován v operaci 6.1.1, tj. pUíjemce dotace z 
operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemEdElc], který ke dni podání Žádosti o 
dotaci na MAS nedosáhl vEku 41 let. 

z) „MZe“ - Ministerstvo zemEdElství, 
aa) „Národním elektronickým nástrojem“ – komplexní elektronický nástroj pro administraci 

a zadávání veUejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veUejných zakázek a 
všechny kategorie zadavatel], vč. sektorových, 

bb) „NaUízením PRV“ – NaUízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o podpoUe pro rozvoj venkova z Evropského zemEdElského fondu pro 
rozvoj venkova ĚEZFRVě a o zrušení naUízení Rady ĚESě č. 16řŘ/2005 v platném znEní, 

cc) „NaUízením Komise č. 702/2014“ - NaUízení Komise ĚEUě č. 702/2014 ze dne 25. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy o fungování Evropské unie 
prohlašují určité kategorie podpory v odvEtvích zemEdElství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech za slučitelné s vnitUním trhem, 

dd) „NaUízením Komise č. 651/2014“ - NaUízení Komise ĚEUě č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitUním trhem Ěobecné naUízení o blokových výjimkáchě, 

ee) „obecnými podmínkami Pravidel“ – část Pravidel ů. Obecné podmínky, souhrn 
obecných podmínek pro poskytnutí dotace včetnE pr]bEhu administrace projekt] na 
MůS/SZIF, které jsou platné pro všechny žadatele/pUíjemce dotace,  

ff) „podporou s motivačním účinkem v souladu s NaUízením Komise č. 702/2014, resp. 
651/2014“ – podpora, kdy žadatel/pUíjemce dotace pUed zahájením prací na projektu 
pUedložil Žádost o dotaci. Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací, 
nebo první právnE vymahatelný závazek objednat zaUízení či jiný závazek, v jehož 
d]sledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dUíve. Za 
zahájení prací se nepovažují pUípravné práce, jako je získání odpovídajícího povolení 
stavebního úUadu. Nelze však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. 
Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale 
celý komplex činností realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – napU. 
pUedstavovaný obsahem stavebního povolení, 

gg) „Portálem farmáUe“ – informační portál Ědostupný pUes internetové stránky 
www.eagri.cz/prv a www.szif.czě, který poskytuje žadateli/pUíjemci dotace pUístup 
k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu 
využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, pUípadnE mu poskytnout podporu pUi 
vybraných úkonech. PUístup k individuálním informacím a službám mají pouze 
registrovaní žadatelé. Žadatel m]že získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo 
na Portál farmáUe osobním podáním žádosti na místnE pUíslušném RO SZIF nebo na CP 
SZIF – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách 
www.eagri.cz/prv a www.szif.cz, 

hh) „pozemky určenými k plnEní funkcí lesa ĚPUPFLě“ – lesní pozemky, zpevnEné lesní 
cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dUevinné 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
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vegetace Ěholeě, s výjimkou pozemk] zastavEných a jejich pUíjezdních komunikací 
a lesní pastviny a políčka pro zvEU, pokud nejsou součástí zemEdElského p]dního fondu 
a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodáUství; evidovány v katastru 
nemovitostí jako zp]sob ochrany nemovitosti, 

ii) „Programovým rámcem PRV“ – rámec definující realizaci části SCLLD prostUednictvím 
Programu rozvoje venkova, 

jj) „projektem“ – konkrétní ucelený soubor aktivit, které smEUují k dosažení pUedem 
stanovených a jasnE definovaných mEUitelných cíl] v rozsahu dané Fiche; projekt je 
definován v Žádosti o dotaci ĚvčetnE harmonogramu, rozpočtu apod.ě a vždy tvoUí 
samostatný funkční celek, 

kk) „prostou kopií“ – kopie v listinné nebo elektronické podobE Ěscaně,  
ll) „prostým nahrazením investice“ – taková investice, která nepUedstavuje zhodnocení, 

tzn. lepší užitné hodnoty Ěve smyslu technických a jakostních vlastností jako vyšší 
výkonnosti, rozsahu funkcí, úspory energie apod.ě nebo technické zhodnocení, 

mm) „PRV“ – Program rozvoje venkova, 
nn) „PUezkumnou komisí Ministerstva zemEdElství“ – PUezkumná komise pro projektová 

opatUení Programu rozvoje venkova ustanovená pUíkazem ministra zemEdElství 
k posuzování stížností žadatel]/pUíjemc] dotace na administrativní postup SZIF/MZe pUi 
kontrole plnEní podmínek stanovených Pravidly, k posuzování sporných Uízení či žádostí 
o výjimku z Pravidel. PUezkumná komise dává doporučující stanoviska k další 
administraci projektu pro Tídicí orgán PRV, SZIF a ministra zemEdElství. PodnEt 
PUezkumné komisi m]že pUedložit rovnEž SZIF, 

oo) „pUíjemcem dotace“ – žadatel, jehož Žádost o dotaci byla schválena, a který podepsal 
Dohodu o poskytnutí dotace, 

pp) „pUíručkou pro žadatele“ – souhrn konkrétních závazných postup] a požadavk] pro 
naplňování dílčích podmínek stanovených Pravidly,  

qq) „regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 ĚNUTS 2ě Klasifikace územních 
statistických jednotek CZ – NUTS, 

rr)  „RO SZIF“ – regionální odbor SZIF pUíslušný k administraci dané Žádosti o dotaci; 
adresy pUíslušných RO SZIF jsou uvedeny v PUíloze 1 Pravidel. V pUípadE, že MůS 
zasahuje do více region] NUTS 2, je pro administraci dané Žádosti o dotaci pUíslušný 
ten RO SZIF, na jehož NUTS 2 se nachází sídlo MůS, 

ss) „Tídicím orgánem PRV“ – MZe, 
tt) „Uízením stavebního úUadu“ – Uízení, jehož výsledkem je pravomocné stavební 

povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního zámEru, územní souhlas, 
územní rozhodnutí, veUejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se 
zmEnou stavby pUed jejím dokončením, certifikát autorizovaného inspektora, 

uu) „sankčním systémem“ – postupy pro snížení částky dotace, pUípadnE vratky anebo jiné 
opatUení, pokud je zjištEno nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace, 

vv) „specifickými podmínkami Pravidel“ – část Pravidel C. Specifické podmínky pro 
aktivity dle jednotlivých článk], souhrn podmínek platných pro pUíslušný článek NaUízení 
PRV, resp. Fichi a vztahující se pouze na žadatele/pUíjemce dotace žádající v rámci 
dané Fiche, 

ww) „společnými podmínkami Pravidel“ – část Pravidel B. Společné podmínky pro všechny 
aktivity, souhrn podmínek platných pro všechny žadatele/pUíjemce dotace žádající 
v rámci jakékoli Fiche, 

xx) „strategií komunitnE vedeného místního rozvoje ĚSCLLDě“ – ucelený rozvojový 
dokument vztahující se na území MůS definovaný čl. 33 NaUízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1303/2013. Součástí strategie je i Programový rámec PRV, 

yy) „SZIF“ – Státní zemEdElský intervenční fond zUízený zákonem o SZIF – akreditovaná 
platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV neboli poskytovatel dotace, 

zz) „účelem projektu“ – cíl, který má být realizací projektu dosažen a aktivity, které 
k dosažení tohoto cíle vedou ĚnapU. vybudování stáje pro krávy, poUízení soustruhu, 
apod.), 
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aaa) „výjimkou z Pravidel pro žadatele“ – individuální rozhodnutí ministra zemEdElství 
v konkrétním pUípadE žadatele/pUíjemce dotace, kdy vzhledem ke specifickým 
okolnostem pUípadu je zUejmé, že by sankce za nesplnEní podmínek Pravidel byla za 
daných okolností nepUimEUenE tvrdá, 

bbb) „výrobcem potravin“ - výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotUebu, 
které definuje zákon č. 110/1řř7 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znEních 
pozdEjších pUedpis], a výrobce krmiv, které definuje zákon č. ř1/1řř6 Sb., o krmivech, 
ve znEní pozdEjších pUedpis], 

ccc) „VyrozumEním o administraci Hlášení o zmEnách“ Ědále jen „VyrozumEní“ě – 
písemné oznámení o schválení nebo neschválení zmEn nahlášených 
žadatelem/pUíjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany SZIF a nahrazuje Dodatek 
k DohodE, 

ddd) „vyšší mocí a mimoUádnou okolností“ – za pUípady zásahu vyšší moci jsou 
na základE čl. 2 odst. 2 naUízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 
v platném znEní, považovány zejména:  úmrtí pUíjemce,  déletrvající pracovní neschopnost pUíjemce,  vážná pUírodní katastrofa, která významnE zasáhne zemEdElský podnik,  náhodné zničení budov zemEdElského podniku,  epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodáUská zvíUata nebo plodiny 

pUíjemce nebo jejich část,  vyvlastnEní celého zemEdElského podniku nebo jeho velké části, nemohlo-li být 
tomuto vyvlastnEní pUedjímáno v den podání žádosti, 

eee) „výzvou MAS“ – akt MAS vyzývající žadatele k podání Žádostí o dotaci, 
fff) „zemEdElským podnikatelem“ – fyzická nebo právnická osoba, která podniká 

v zemEdElské výrobE v souladu se zákonem č. 252/1řř7 Sb., o zemEdElství, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]; k datu podání Žádosti o dotaci na MAS je evidována v Evidenci 
zemEdElského podnikatele,  

ggg) „zemEdElským produktem“ – produkt uvedený v pUíloze I Smlouvy o fungování EU, 
s výjimkou produkt] rybolovu a akvakultury uvedených v pUíloze I naUízení Evropského 
parlamentu a Rady ĚEUě č.137ř/2013 ze dne 11. 12. 2013 o společné organizaci trh] 
s produkty rybolovu a akvakultury, 

hhh) „zmocnEním“ – zmocnEní k úkon]m dle tEchto Pravidel, které mají být učinEny  
v zastoupení žadatele/pUíjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s podpisem  
a jasným vymezením rozsahu zmocnEní a jeho časové platnosti; na úkony vyplývající  
ze zmocnEní, které nebylo pUedloženo na SZIF, nebude brán zUetel, 

iii) „zp]sobilým výdajem“ – výdaj, na který m]že být z dané Fiche a v dané výzvE MůS 
poskytnuta dotace a který byl specifikován v Žádosti o dotaci Ěve výjimečných 
pUípadech, kdy to umožňují specifické podmínky Pravidel, se jedná o nákladě, 

jjj) „ZZVZ“ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek v platném znEní, 
kkk) „žadatelem“ – subjekt, který žádá o dotaci v rámci pUíslušné Fiche PRV a je v souladu 

s definicí pUíjemce dotace pUíslušné Fiche,  
lll) „Žádostí o platbu“ – standardizovaný formuláU pUedkládaný po ukončení realizace 

projektu, ve kterém pUíjemce dotace uvádí skutečnE vynaložené výdaje projektu, 
na které požaduje dotaci, 

mmm) „Žádostí o podporu z PRV“ Ědále jen „Žádost o dotaci“ě – vyplnEný standardizovaný 
formuláU doručený na pUíslušnou MůS, součástí formuláUe Žádosti o dotaci je popis 
aktivit projektu, vymezení plánovaného rozpočtu projektu Ěna jehož základE je 
stanovena maximální výše dotaceě a pUílohy. 

 
2. Zp]sob komunikace MAS/SZIF se žadatelem/pUíjemcem dotace 

 
Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáUe. ProstUednictvím vlastního účtu 
na Portálu farmáUe žadatel podává zejména Žádost o dotaci a Žádost o platbu. Ze strany 
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SZIF jsou žadateli/pUíjemci dotace do schránky na Portál farmáUe zasílány informace o 
pr]bEhu administrace podaných žádostí ĚPotvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci, 
Žádost o doplnEní neúplné dokumentace, Zvací dopis k podpisu Dohody, Oznámení o 
schválení platby PRV, atd.). Tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem 
zveUejnEní na Portálu farmáUe bez ohledu na skutečné pUihlášení žadatele/pUíjemce dotace 
na Portál farmáUe. V pUípadE dokument] a formuláU], pro které není nastaveno primárnE 
elektronické podání pUes Portál farmáUe, je jejich podání možné prostUednictvím poštovního 
doručovatele nebo osobnE či prostUednictvím MůS na PodatelnE pUíslušného RO SZIF, 
pUípadnE elektronicky z datové schránky žadatele/pUíjemce dotace.  

PUístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé a pUíslušná 
MAS. Žadatel m]že získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál farmáUe 
osobním podáním žádosti na místnE pUíslušném RO SZIF nebo na CP SZIF – bližší 
informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz.  

Komunikačním nástrojem mezi MůS a žadatelem je zejména osobní jednání. V pUípadE 
informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu 
datovou schránkou, poštou doporučenE nejlépe s dodejkou, emailem s elektronickým 
podpisem, emailem s dokumentem elektronicky podepsaným v pUíloze, pUípadnE pUedat 
osobnE proti podpisu žadatele. 
Žadateli/pUíjemci dotace je na Portálu farmáUe k dispozici nastavení zasílání informačních 
emailových zpráv na jím definovanou emailovou adresu o zveUejnEných odeslaných 
dokumentech ze SZIF k administraci konkrétní žádosti, které jsou na Portál farmáUe 
zasílány. V pUípadE nenastavení této možnosti zasílání informačních email] 
žadatelem/pUíjemcem dotace a i v pUípadE, že žadateli/pUíjemci dotace informační email 
nebude doručen, nebude na toto brán zUetel v pUípadném odvolacím, resp. pUezkumném 
Uízení po ukončení administrace žádosti, z d]vodu zmeškání lh]t.  
 

3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje 
venkova 

Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
13 obecných podmínek Pravidel. 

a) O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základE pUijaté Žádosti o dotaci a rozhodnutí 
Rozhodovacího orgánu MůS Ěpro schválení Žádostiě nebo na základE Žádosti o platbu 
Ěpro vyplacení dotaceě, 

b) žadatel/pUíjemce dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních 
zdroj]; K, 

c) pUed podpisem Dohody není na dotaci právní nárok. Podpisem Dohody vzniká pUíjemci 
dotace nárok na proplacení dotace za splnEní podmínek stanovených Dohodou 
a Pravidly,  

d) v celém pr]bEhu administrace a po celou dobu lh]ty vázanosti projektu na účel je SZIF 
oprávnEn dotaci neposkytnout, neproplatit nebo zahájit Uízení o vrácení neoprávnEné 
platby dotace, pokud pUíjemce dotace nesplnil podmínku/podmínky stanovené 
v Pravidlech/ DohodE,  

e) za plnEní podmínek stanovených Pravidly zodpovídá výhradnE žadatel/pUíjemce dotace, 
f) kontaktním místem pro žadatele/pUíjemce dotace pro pUedkládání veškeré dokumentace 

je pUíslušná MůS; v pUípadE Dohody a Dodatk] k DohodE je kontaktním místem 
pUíslušný RO SZIF odpovídající dané MůS; SZIF m]že po zaregistrování Žádosti o 
dotaci zmEnit kontaktní místo pro žadatele ĚpUíslušný RO SZIFě - o této skutečnosti 
informuje žadatele/MAS prostUednictvím Portálu farmáUe,  

g) Žadatel/pUíjemce dotace bere na vEdomí, že údaje uvedené v Žádosti o dotaci, a z 
rozhodnutí vydaných na základE této žádosti budou zveUejnEny v souladu s čl. 111 a 112 
naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 1306/2013, v platném znEní a mohou 
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být zpracovávány subjekty Unie a České republiky pUíslušnými v oblasti auditu a kontroly 
za účelem ochrany finančních zájm] Unie.  
Žadatel/pUíjemce dotace bere dále na vEdomí, že údaje z Žádosti o dotaci a z rozhodnutí 
vydaných na základE této žádosti budou zveUejnEny v souladu s čl. 5ř ProvádEcího 
naUízení Komise ĚEUě č. ř0Ř/2014, v platném znEní, na internetových stránkách 
www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveUejnEní. Žadatel/pUíjemce dotace dále 
bere na vEdomí, že údaje z Žádosti o dotaci budou SZIF/Ministerstvem zemEdElství 
zpracovávány v listinné i elektronické formE pro potUeby administrace žádosti, statistiky, 
evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemEdElství. Uvedené osobní údaje budou 
zpracovávány dle naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě 2016/67ř o ochranE 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj] a o volném pohybu tEchto 
údaj] a o zrušení smErnice ř5/46/ES Ědále jako „naUízení GDPR“ě a ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj], ve znEní pozdEjších pUedpis]. Podrobné 
informace o zpracování osobních údaj] jsou zveUejnEny na www.szif.cz a www.eagri.cz. 
Žadatel/pUíjemce dotace má v pUípadE splnEní podmínek stanovených v naUízení GDPR 
právo na pUístup k osobním údaj]m, opravu nebo výmaz, popUípadE omezení 
zpracování osobních údaj], právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
pUenositelnost údaj]. Žadatel/pUíjemce dotace má právo podat stížnost u ÚUadu pro 
ochranu osobních údaj], 

h) žadatel/pUíjemce dotace odpovídá od data podání Žádosti o dotaci na MAS po dobu 
nejménE 10 let od proplacení dotace za to, že všechny jím uvedené údaje o projektu 
ve lh]tE vázanosti projektu na účel v]či poskytovateli dotace jsou úplné, 

i) projekt musí splňovat popis, účel a rozsah Fiche; C, 
j) dotaci je možné poskytnout pouze na projekt, který bude ke dni podání Žádosti o platbu 

a dále po dobu lh]ty vázanosti projektu na účel funkčním celkem; D jinak C, 
k) projekt musí být v souladu s pUíslušnou právní úpravou od data podání Žádosti o dotaci 

na MAS do konce lh]ty vázanosti projektu na účel; C, 
l) stavbu/část stavby, která je součástí projektu, lze užívat jen k účelu vymezenému 

zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veUejnoprávní smlouvE, 
v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání 
stavby nebo v kolaudačním souhlasu, pUípadnE v souhlasu se zmEnou v užívání stavby; 
D jinak C, 

m) žadatel/pUíjemce dotace musí splňovat definici žadatele/pUíjemce dotace od data podání 
Žádosti o dotaci na MAS do konce lh]ty vázanosti projektu na účel; (s výjimkou velikosti 
podniku, která musí být dodržena pouze do podpisu Dohody – neplatí pro Fichi dle čl. 
35, odstavec 2., písmeno cě); C, 

n) výdaje financované z PRV nesmEjí být současnE financovány z jiných projekt] PRV ani 
formou pUíspEvk] ze strukturálních fond], z Fondu soudržnosti nebo jiného finančního 
nástroje Unie. Žadatel/pUíjemce dotace však m]že současnE čerpat finanční prostUedky 
na zp]sobilé výdaje z PRV i z jiných finančních nástroj] EU, jestliže jsou použity pouze 
na financování vlastního podílu žadatele/pUíjemce dotace na projektu. V pUípadE podpor 
poskytovaných Podp]rným a garančním rolnickým a lesnickým fondem m]že 
žadatel/pUíjemce dotace z tEchto zdroj] současnE čerpat finanční prostUedky na všechny 
výdaje financované z PRV. V obou pUípadech však musí být dodržena podmínka 
zachování maximální míry či výše podpory stanovené pUedpisy Evropské unie; D jinak C, 

o) žadatel/pUíjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 mEsíc] od podpisu 
Dohody; C, 

p) žadatel/pUíjemce dotace je povinen zajistit úhradu výdaj], na které je požadována 
dotace, do data pUedložení Žádosti o platbu na MAS; K, 

q) žadatel musí pUi podpisu Dohody a pUi podání Žádosti o platbu na MAS prokázat, že má 
vypoUádány splatné závazky v]či pUíslušnému finančnímu úUadu1. V pUípadE, že 
žadatel/pUíjemce dotace nemá vypoUádané splatné závazky v]či pUíslušnému finančnímu 

                                                           
1 PUíslušným finančním úUadem se rozumí finanční úUad, ke kterému je žadatel/pUíjemce dotace místnE 
pUíslušný podle sídla právnické osoby nebo místa trvalého pobytu fyzické osoby 

http://www.szif.cz/
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úUadu, musí doložit potvrzení finančního úUadu, ve kterém finanční úUad povolil 
posečkání úhrady závazk] nebo rozložení úhrady závazk] do splátek; D jinak C, 

r) žadatel/pUíjemce dotace nesmí být od data podání Žádosti o dotaci na MAS do konce 
lh]ty vázanosti projektu na účel v likvidaci; C,  

s) v pUípadE, že žadatelem/pUíjemcem dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl 
ve společnosti, za jejíž dluhy ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato 
společnost, a to od data podání Žádosti o dotaci na MAS do konce lh]ty vázanosti 
projektu na účel; C, 

t) na žadatele/pUíjemce dotace není od data podání Žádosti o dotaci na MAS do konce 
lh]ty vázanosti projektu na účel vydáno soudem rozhodnutí o úpadku a zp]sobu jeho 
Uešení podle zákona č. 1Ř2/2006 Sb., o úpadku a zp]sobech jeho Uešení Ěinsolvenční 
zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis]; C, 

u) žadateli/pUíjemci dotace nebyla Státní zemEdElskou a potravináUskou inspekcí v období 
tUí let pUed zahájením pUíjmu žádostí do konce lh]ty vázanosti projektu na účel uložena 
pravomocná sankce ve výši 100 tis. Kč a výše za: 
1. použití enologických postup], které jsou v rozporu s pUílohami k naUízení ĚEUě č. 
606/200ř, s výjimkou pUekročení limit] pokud jsou v pUílohách tohoto naUízení 
stanoveny, nebo 
2. pUidání vody nebo alkoholu v rozporu s požadavky PUílohy VIII části II odstavce ů 
bodu 1 nebo 2 naUízení ĚEUě č. 130Ř/2013, nebo v rozporu s požadavky PUílohy XVb 
části ů bodu 1 nebo 2 naUízení ĚESě č. 1234/2007, nebo 
3. porušení článk] 103 nebo 113 naUízení ĚEUě č. 130Ř/2013, nebo porušení čl. 11Řm 
nebo čl. 11Řv naUízení ĚESě č. 1234/2007, nebo 
4. uvádEní na trh produktu, u kterého byl porušen nEkterý požadavek uvedený shora v 
bodech 1 až 3;  
v opačném pUípadE bude udElena sankce C, 

v) žadatel/pUíjemce dotace je povinen od okamžiku podání Žádosti o dotaci na MAS 
poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost a poskytovat MAS, SZIF, 
resp. MZe nebo tUetímu subjektu povEUenému  MZe či pUizvané osobE ve smyslu zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znEní pozdEjších pUedpis], veškerou součinnost 
a dokumentaci vztahující se k projektu/poskytnutí dotace, a to po dobu 10 let 
od proplacení dotace; D jinak C, 

w) v pUípadE pUedložení pUílohy, pUíp. dalších dokument] v jiném, než českém jazyce, m]že 
být ze strany RO SZIF vyžádán i úUednE ovEUený pUeklad dokumentu do českého jazyka; 
D jinak K, 

x) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF/MAS m]že kdykoliv od podání Žádosti 
o dotaci na MAS vyžádat od žadatele/pUíjemce dotace jakékoli doplňující údaje a 
podklady potUebné pro posouzení pr]bEžného plnEní kterékoli z podmínek pro 
poskytnutí dotace, na jejichž základE má být či již byla požadovaná dotace poskytnuta a 
žadatel/pUíjemce dotace je povinen tyto údaje a podklady poskytnout; D jinak C, 

y) žadatel/pUíjemce dotace je povinen provést výbErové/zadávací Uízení na dodavatele 
zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavUít písemnou smlouvu/y či vystavit písemnou 
objednávku/y dle kapitoly 8 Zadávání zakázek žadatelem/pUíjemcem dotace pUed 
termínem pro doložení pUíloh k Žádosti o dotaci na RO SZIF dle kapitoly 4.7. Ěplatí pouze 
pro výbErové/zadávací Uízení; cenový marketing lze provést po podpisu Dohody a 
pUedkládá se až pUi Žádosti o platbu na MAS, s tím, že výbEr cenového marketingu již 
nelze po zaregistrování Žádosti o dotaci zmEnit); D jinak C, 

z) pUedmEt projektu musí být provozován výhradnE žadatelem/pUíjemcem dotace 
nejpozdEji od data pUedložení Žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lh]ty 
vázanosti projektu na účel Ěv pUípadE čl. 35 musí být pUedmEt projektu provozován 
Společností dle § 2716 a následujících zákona č. Řř/2012, Sb., občanský zákoník, ve 
znEní pozdEjších pUedpis]ě; C, 
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aa) pUedmEt dotace musí být ve vlastnictví žadatele/pUíjemce dotace2 od okamžiku poUízení 
až do termínu skončení lh]ty vázanosti projektu na účel Ěnení-li ve specifických 
podmínkách Pravidel uvedeno jinakě; D jinak C, 

bb) pUedmEt projektu nesmí být od data podání Žádosti o dotaci na MAS až do termínu 
skončení lh]ty vázanosti projektu na účel zatížen žádnými právy tUetích osob, které by 
znemožňovaly žadateli/pUíjemci dotace provozovat pUedmEt projektu vlastním jménem 
a na vlastní odpovEdnost; D jinak C, 

cc) žadatel/pUíjemce dotace musí mít uspoUádány právní vztahy k nemovitostem, na kterých 
jsou realizovány stavební výdaje (vztahuje se na stavbu i pozemek pod stavbou), nebo 
do kterých budou umístEny podpoUené stroje, technologie nebo vybavení (vztahuje se 
pouze na stavbu) dle specifických podmínek Pravidel, od data podání Žádosti o platbu 
na MAS do konce lh]ty vázanosti projektu na účel; D jinak K, 

dd) v pUípadE, že projekt/část projektu podléhá Uízení stavebního úUadu, musí být 
odpovídající správní akt stavebního úUadu Ěviz kapitola 1 písm. tt)) tEchto Pravidel), na 
jehož základE lze projekt/část projektu realizovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], 
platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MůS a pravomocný Ěv pUípadE veUejnoprávní 
smlouvy účinný) ke dni pUedložení pUílohy; C. Povinnost Uízení stavebního úUadu se 
doporučuje písemnE zkonzultovat se stavebním úUadem, 

ee) žadatel/pUíjemce dotace se zavazuje, že od podání Žádosti o dotaci na MAS po celou 
dobu lh]ty vázanosti projektu na účel bude s pUedmEtem projektu nakládat obezUetnE 
a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zUizovat další zástavní právo 
Ěnetýká se zástavního práva nutného pro realizaci projektuě; D jinak C, 

ff) pUíjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, 
a to po dobu nejménE 10 let od proplacení dotace; D jinak B, 

gg) žadatel/pUíjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavk] na 
publicitu v souladu s PUíručkou pro publicitu PRV 2014-2020, která je zveUejnEna 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; D jinak B,  

hh) žadatel/pUíjemce dotace je povinen dodržovat pravidla volné soutEže, regulérnost 
veUejné pomoci, ochranu životního prostUedí, podporu rovnosti žen a muž], zákaz 
nabízení výsledk] projektu za pUehnanE nízké ceny, apod. od data podání Žádosti 
o dotaci na MAS až do termínu skončení lh]ty vázanosti projektu na účel; D jinak C, 

ii) dotaci nelze poskytnout/proplatit v pUípadE, pokud bylo ze strany žadatele/pUíjemce 
dotace či s jeho vEdomím tUetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý 
d]kaz a/nebo v pUípadE, že žadatel/pUíjemce dotace vlastní nedbalostí neposkytl 
potUebné informace a/nebo v pUípadE, že podmínky stanovené pro získání dotace 
žadatel/pUíjemce umEle vytvoUí tak, aby získal výhodu, která není v souladu s cíli a 
podmínkami Pravidel či Dohody; C. Žadateli/pUíjemci dotace bude navíc v rámci stejné 
operace ukončena administrace všech dosud neproplacených Žádostí a bude vyloučen 
ze stejné operace bEhem kalendáUního roku zjištEní nesouladu a bEhem následujícího 
kalendáUního roku, 

jj) žadatel/pUíjemce dotace zajistí vykazování údaj] potUebných pro monitoring projektu od 
data podání Žádosti o dotaci na MůS po dobu vázanosti projektu na účel; D jinak ů, 

kk) žadatel, jehož projekt nebyl schválen ke spolufinancování z PRV z d]vodu nedostatku 
finančních prostUedk], má možnost písemnE požádat pUíslušnou MůS, pUípadnE RO 
SZIF o vrácení technické dokumentace Ězejména projektové dokumentace ke 
stavebnímu povoleníě z jeho složky. Tato dokumentace mu bude na jeho písemnou 
žádost vrácena vždy pr]kazným zp]sobem, tj. protokolem o vrácení, a pouze za 
podmínky, že se v tomto protokolu žadatel zaváže, že uchová technickou dokumentaci 
po dobu nejménE 10 let od data podání Žádosti o dotaci na MůS. Na vyžádání ji pUedloží 
pUípadné následné kontrole, která m]že být ze strany Nejvyššího kontrolního úUadu 
bEhem této 10leté lh]ty kdykoli provedena a technická dokumentace pUi ní vyžádána. 
V protokolu se žadatel zároveň vzdá možnosti stížnosti na neschválení dotace, 

                                                           
2 Za vlastnictví se pro účely tohoto ustanovení považuje i společné jmEní manžel]. 

https://www.eagri.cz/prv/
https://www.szif.cz/
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ll) žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veUejného práva3, uvede do 
formuláUe Žádosti o dotaci formou čestného prohlášení (vzor v PUíloze 20 Pravidel) 
seznam svých skutečných majitel] ve smyslu § 4 odst. 4 ůML zákona. Pokud žádná 
fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele podle ůML zákona, pak žadatel 
uvede do formuláUe Žádosti o dotaci tuto skutečnost. V pUípadE vyzvání ze strany SZIF, 
EK nebo EÚD musí být žadatel/pUíjemce dotace schopen informace uvedené v čestném 
prohlášení doložit pr]kaznými dokumenty; D jinak C. 
 

4. Žádost o dotaci 
Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 
obecných podmínek Pravidel. 
 
4.1. Základní podmínky Žádosti o dotaci 
a) Žádost o dotaci se podává/registruje samostatnE za každou Fichi; C, 
b) za danou Fichi v dané výzvE MůS bude možné odeslat pouze jednu Žádost o dotaci 

konkrétního žadatele na stejný pUedmEt podnikání (dle skupiny klasifikace ekonomických 
činností CZ NůCEě; D jinak C, 

c) žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci nem]že být ze strany 
žadatele/pUíjemce dotace po podání Žádosti o dotaci na MAS jakkoliv mEnEno a 
upravováno; C; bodové hodnocení m]že zmEnit pUíslušná MůS na základE rozhodnutí 
VýbErového orgánu MůS, pouze pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení chybnE (MAS 
nem]že navýšit bodové hodnocení preferenčního kritéria žadetele, pokud se k danému 
kritériu žadatel nechce zavázatě. V od]vodnEných pUípadech m]že SZIF pUed 
schválením vrátit Žádost o dotaci na MůS k pUebodování; v pUípadE, že žadatel v Žádosti 
o dotaci nevyplní požadované bodové hodnocení konkrétního preferenčního kritéria, 
pohlíží se na takové kritérium Ěkritériaě jako by za nEj žadatel body nepožadoval; 
konečné bodové hodnocení pUidElené ze strany MůS v Žádosti o dotaci je pro 
žadatele/pUíjemce dotace závazné, 

d) zmEnu procenta a/nebo výše dotace lze po podání Žádosti o dotaci na MůS provést 
pouze v pUípadE opravy zUejmých chyb v podané Žádosti o dotaci na základE výzvy 
MAS; C,  

e) dodatečné navýšení  výše dotace po zaregistrování na RO SZIF není možné; C. 
 

4.2. Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci 
a) Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu farmáUe Ěviz kapitola 

1 písmeno gg)) a po vyplnEní žadatelem pUedána na MůS v souladu s podrobným 
postupem pro vygenerování Žádosti o dotaci pUes Portál farmáUe v operaci 19.2.1, který 
je zveUejnEn na internetových stránkách www.szif.cz; C, 

b) Žádost o dotaci je možné nejprve bezplatnE konzultovat na MAS,  
c) žadatel podává kompletnE vyplnEný formuláU Žádosti o dotaci na MůS pUes Portál 

farmáUe, a to v termínu stanovém výzvou MůS; C 
d) současnE se Žádostí o dotaci žadatel podá na MAS pUes Portál farmáUe  pUílohy 

Ěvybrané pUílohy m]že žadatel vzhledem k jejich velikosti, pUíp. formát]m, pUedložit 
v listinné podobE a o jejich pUedání na MůS obdrží žadatel písemné potvrzení); D jinak 
C, 

e) za datum podání Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum podání Žádosti o dotaci 
pUes Portál farmáUe. 

                                                           
3 Právnickou osobou veUejného práva se pro účely tEchto Pravidel rozumí zejm. Česká republika, organizační 
složka státu, státní pUíspEvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho pUíspEvková 
organizace, pUípadnE právnická osoba 100% vlastnEná územnE samosprávným celkem, dobrovolné sdružení 
obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veUejná a státní vysoká 
škola, veUejná výzkumná instituce, profesní komora zUízená zákonem, státní a národní podnik státní 
organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká 
televize, Česká tisková kanceláU. 

https://www.szif.cz/
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4.3. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádosti o dotaci na MAS 
a) Podané Žádosti o dotaci včetnE pUíloh prochází administrativní kontrolou MAS 

(tj. kontrolou obsahové správnostiě, kontrolou pUijatelnosti a kontrolou dalších podmínek 
vztahujících se pro daný projekt.  

b) v pUípadE, že pUi administrativní kontrole zjistí MůS, že je nutné opravit nedostatky, 
vyzve žadatele s pevnE daným termínem k doplnEní Žádosti o dotaci minimálnE však 
5 pracovních dní. Žadatel m]že provést opravu maximálnE dvakrát. V pUípadE 
nedoplnEní ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o dotaci 
z d]vodu nesplnEní podmínek Pravidel pro pUedložení Žádosti o dotaci, 

c) o výsledku provedených kontrol je žadatel informován MůS do 5 pracovních dní 
od ukončení kontroly. 

 
4.4. Hodnocení projektů 
a) U Žádostí, které nebyly vyUazeny v rámci kontrol dle kapitoly 4.3., provede VýbErový 

orgán MAS za každou Fichi vEcné hodnocení dle pUedem stanovených preferenčních 
kritérií v souladu s výzvou MůS,  

b) na základE bodového hodnocení MAS stanoví poUadí projekt] za každou Fichi zvlášť 
a provede výbEr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních 
prostUedk] alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MůS, 
a to maximálnE do 20 pracovních dn] od provedení vEcného hodnocení, 

c) MAS informuje žadatele o výši pUidElených bod] společnE se sdElením, zda je jeho 
Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dn] od schválení výbEru 
projekt] MAS, 

d) MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci,  
e) výsledky hodnocení Ěbodováníě MůS zaznamená do formuláUe Žádosti o dotaci. 

 
4.5. Administrace na RO SZIF 
a) Po výbEru projekt] MůS vybrané Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společnE 

s finální verzí povinných, pUíp. nepovinných pUíloh pUedá žadateli pUes Portál farmáUe 
minimálnE 3 pracovní dny pUed finálním termínem registrace na RO SZIF stanoveného 
ve výzvE MůS,  

b) žadatel Žádost o dotaci včetnE pUíloh zkontroluje a podá pUes sv]j účet na Portálu 
farmáUe na pUíslušný RO SZIF nejpozdEji do finálního termínu registrace na RO SZIF 
stanoveného ve výzvE MAS k závErečnému ovEUení jejich zp]sobilosti pUed schválením; 
C; pokud budou nEkteré pUílohy pUedkládány v listinné podobE, musí tuto informaci 
žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci pUes Portál farmáUe, 

c) odeslání Žádosti o dotaci včetnE pUíloh prostUednictvím Portálu farmáUe ze strany 
žadatele m]že být v uvedené lh]tE provedeno pouze jednou; 

d) pUílohy v listinné podobE musí MůS označit identifikačními údaji žadatele a pUedat 
na  pUíslušný RO SZIF nejpozdEji do finálního termínu registrace na RO SZIF 
stanoveného ve výzvE MůS, 

e) RO SZIF provede registraci Žádosti o dotaci po jejím odeslání žadatelem pUes Portál 
farmáUe, za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální 
registrace na RO SZIF stanovené ve výzvE MůS, 

f) o zaregistrování Žádosti o dotaci na SZIF bude žadatel informován prostUednictvím 
Portálu farmáUe SZIF nejpozdEji do 14 kalendáUních dn] od finálního termínu registrace 
na RO SZIF stanoveného ve výzvE MůS,  

g) MAS pUedá Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci ĚformuláU pdfě, 
k seznamu doloží prezenční listinu, zápis z jednání VýbErového orgánu včetnE doložení 
aktuálního složení orgán] podílejících se na výbEru projekt] a doklad o schválení 
výbEru projekt] pUíslušným orgánem MAS (vše prosté kopieě nejpozdEji do finálního 
termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvE MůS, 

h) RO SZIF provede kontrolu složení orgán] MůS podílejících se na rozhodování o výbEru, 
zejména dodržení podmínky, že pUi rozhodování o výbEru projekt] náleží nejménE 50 % 
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hlas] partner]m, kteUí nezastupují veUejný sektor. V pUípadE, že budou zjištEny 
neodstranitelné nedostatky v procesu hodnocení ĚpUípadnE v související dokumentaciě, 
bude u Žádostí o dotaci podaných v dané výzvE MůS ukončena administrace. 

 
4.6. Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení (platí pouze pro výběrové/zadávací 

řízení, cenový marketing se předkládá až při Žádosti o platbu) 
a) Žadatelé pUedloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému výbErovému/zadávacímu 

Uízení včetnE aktualizovaného formuláUe Žádosti o dotaci nejdUíve na MůS Ěmimo Portál 
farmáUeě v termínu do 63. kalendáUního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o 
dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvE MAS, a to elektronicky, pUípadnE vybrané 
pUílohy v listinné podobE, 

b) MAS zkontroluje Žádost o dotaci, včetnE správnosti provedených zmEn; v pUípadE 
zjištEní nedostatk] vrátí MůS Žádost o dotaci žadateli k doplnEní/opravE; konečnou 
verzi Žádosti o dotaci MůS ovEUí elektronickým podpisem; pUílohy k 
výbErovému/zadávacímu Uízení kontroluje pouze nepovinnE, 

c) žadatel pUedloží na RO SZIF v termínu do 70. kalendáUního dne od finálního data 
zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvE MAS ke kontrole 
elektronicky podepsanou Žádost o dotaci a kompletní dokumentaci k zrealizovanému 
výbErovému/zadávacímu Uízení dle Seznamu dokumentace z výbErového/zadávacího 
Uízení, který je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; C,  

d) v pUípadE zmEny žadatel dokládá na RO SZIF pUes Portál farmáUe aktualizovaný 
formuláU Žádosti o dotaci s upraveným rozpočtem projektu a doplnEnými údaji dle 
výsledku tohoto Uízení, D jinak C, 

e) pUedložení pUíloh a aktualizovaného formuláUe Žádosti o dotaci se provádí dle postupu 
pro podání Žádosti o dotaci a pro pUedložení povinných pUíloh, pUíp. nepovinných pUíloh 
v operaci 19.2.1, který je na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; 
vybrané pUílohy dle Seznamu dokumentace z výbErového/zadávacího Uízení m]že 
žadatel vzhledem k jejich velikosti, pUíp. formát]m, pUedložit na podatelnu pUíslušného 
RO SZIF v listinné podobE osobnE nebo poštou či prostUednictvím pUíslušné MAS. 
Na pUílohy doručené v listinné podobE uvede žadatel vždy registrační číslo Žádosti 
o dotaci, ke které se pUíloha vztahuje. V pUípadE zaslání poštou je nutné, aby nejpozdEji 
v den uplynutí lh]ty byly dokumenty již doručeny na RO SZIF, 

f) po doručení všech relevantních pUíloh a aktualizovaného formuláUe Žádosti o dotaci 
provede RO SZIF jejich kontrolu, 

g) v pUípadE, že pUi zaregistrování na RO SZIF je v Žádosti o dotaci uveden na stranE B3 
pro Uešení zakázky pouze cenový marketing, nelze dokládat pUílohy 
k výbErovému/zadávacímu Uízení; C. 
 

4.7. Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, příloh, případně dokumentace 
k výběrovému/zadávacímu řízení, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů na RO 
SZIF 

a) V pUípadE, že se jedná o Žádost o dotaci, pro kterou žadatel neprovádí 
výbErové/zadávací Uízení, provede RO SZIF ovEUení administrativní kontroly, kontrolu 
pUijatelnosti, kontrolu dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci 
Žádosti o dotaci na RO SZIF, 

b) v pUípadE, že se jedná o Žádost o dotaci, pro kterou žadatel provádí výbErové/zadávací 
Uízení, provede RO SZIF ovEUení administrativní kontroly, kontrolu pUijatelnosti, kontrolu 
dalších podmínek a hodnocení finančního zdraví až po pUedložení dokumentace 
k výbErovému/zadávacímu Uízení, 

c) v pUípadE, že Žádost o dotaci nebo pUílohy nebudou splňovat podmínky pUijatelnosti  
a nedostatky budou vyhodnoceny jako neodstranitelné, bude Žádosti o dotaci ukončena 
administrace; RO SZIF informuje žadatele a MAS o ukončení administrace včetnE 
zd]vodnEní, 

d) v pUípadE zjištEných odstranitelných nedostatk] vyzve RO SZIF žadatele prostUednictvím 
Portálu farmáUe Ěinformována je i pUíslušná MůSě k odstranEní konkrétních nedostatk] 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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nejpozdEji do 70 kalendáUních dn] u Žádostí o dotaci pouze s výbErem varianty cenový 
marketing, resp. do 140 kalendáUních dn] u Žádostí o dotaci s výbErovým/zadávacím 
Uízením, od finálního data registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvE 
MAS; v pUípadE nedostatk], které se týkají údaj] vyplnEných v Žádosti o dotaci MůS, je 
vyzvána k doplnEní zároveň i MůS,   

e) v pUípadE, že bylo zjištEno pochybení v pUidEleném počtu bod] VýbErovým orgánem 
MůS, je nutné potvrdit konečné bodové hodnocení znovu VýbErovým i Rozhodovacím 
orgánem; zápis a prezenční listina z obou jednání se dokládají pUes Portál farmáUe do 30 
kalendáUních dn] od vyhotovení Žádosti o doplnEní neúplné dokumentace, 

f) doplnEní neúplné dokumentace se provádí nejdUíve prostUednictvím MAS, žadatel pUedá 
doplnEnou dokumentaci včetnE doplnEné Žádosti o dotaci na pUíslušnou MůS, která 
provede kontrolu doplnEné dokumentace; pUípadnE MůS provede požadované doplnEní 
údaj], které se týkají MůS, do Žádosti o dotaci,  

g) v pUípadE, že po kontrole zjistí MůS, že je nutné opravit doplnEní, vyzve žadatele 
s pevnE daným termínem k opravE doplnEní Žádosti o dotaci, termín k opravE MůS 
stanoví s ohledem na dodržení termínu stanoveného v Žádosti o doplnEní neúplné 
dokumentace; po doplnEní ve stanoveném termínu MůS znovu zkontroluje dokumentaci, 

h) MůS zkontrolované doplnEné Žádosti o dotaci elektronicky podepíše a společnE 
s pUílohami pUedá žadateli,  

i) Žadatel pošle doplnEnou dokumentaci pUes Portál farmáUe na RO SZIF dle postupu pro 
podání Žádosti o dotaci a pro pUedložení povinných pUíloh, pUíp. nepovinných pUíloh 
v operaci 19.2.1, a to nejpozdEji v termínu stanoveném v Žádosti o doplnEní neúplné 
dokumentace, 

j) odstranEní zjištEných nedostatk] musí být provedeno dle Žádosti o doplnEní neúplné 
dokumentace v termínu do 21 kalendáUních dn] od zveUejnEní Žádosti o doplnEní 
neúplné dokumentace na Portálu farmáUe Ěv Žádosti o doplnEní neúplné dokumentace je 
konkrétní termín uvedeně; doplnEní na RO SZIF ze strany žadatele m]že být v uvedené 
lh]tE provedeno pouze jednou; C, 

k) doplnEní neúplné dokumentace se provádí prostUednictvím Portálu farmáUe; vybrané 
pUílohy m]že žadatel vzhledem k jejich velikosti, pUíp. formát]m, pUedložit v listinné 
podobE na podatelnu pUíslušného RO SZIF osobnE nebo poštou či prostUednictvím 
pUíslušné MůS Ěu pUíloh v listinné podobE musí MůS uvést vždy registrační číslo Žádosti 
o dotaci, ke které se pUíloha vztahujeě, pokud budou nEkteré pUílohy pUedkládány 
v listinné podobE, musí tuto informaci žadatel uvést u zasílané Žádosti o dotaci pUes 
Portál farmáUe, 

l) nedojde-li k odstranEní závad/zjištEných nedostatk] (na výzvu nebude ze strany 
žadatele reagováno nebo odstranEní závad/nedostatk] nebude kompletníě, považuje se 
Žádost o dotaci za chybnou a z tohoto d]vodu bude ukončena její administrace. 

 
4.8. Schválení Žádostí o dotaci 
a) Schválení Žádostí o dotaci, u nichž nebyla ukončena administrace po kontrole SZIF, 

probíhá na SZIF podle seznamu vybraných Žádostí o dotaci, 
b) schvalování Žádostí o dotaci probíhá za každou MůS pr]bEžnE, nejdUíve jsou 

schvalovány Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výbErové/zadávací Uízení, 
následnE Žádosti o dotaci s výbErovým/zadávacím Uízením, 

c) žadatelé jsou o schválení/neschválení Žádosti o dotaci informováni prostUednictvím 
seznamu projekt] zveUejnEném na internetových stránkách www.szif.cz. 
 

5. Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova 
Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 
tEchto Pravidel. 

 
a) V pUípadE, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván 

prostUednictvím Portálu farmáUe k podpisu Dohody a je povinen se dostavit k podpisu 
Dohody ve lh]tE stanovené výzvou; C, 

http://www.szif.cz/
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b) Dohodu podepisuje žadatel osobnE pUed pracovníkem RO SZIF Ěv pUípadE 
právnických/é osob/y pak prostUednictvím jejich/jejího statutárních/ho orgán]/u v souladu 
se stanoveným zp]sobem právoplatného jednání a podepisování za pUíslušnou 
právnickou osobuě nebo prostUednictvím zmocnEného zástupce/zástupc], 

c) Dohoda se vyhotovuje minimálnE ve dvou stejnopisech, každé vyhotovení Dohody má 
hodnotu originálu. Dohodu obdrží v jednom vyhotovení pUíjemce dotace a jedno 
vyhotovení pUíslušný RO SZIF. Stejný postup platí pUi uzavírání pUípadného Dodatku 
k DohodE Ěviz nížeě, 

d) pUípadné, obEma stranami Dohody schválené, zmEny obsahu Dohody se upravují 
Dodatkem k DohodE, pUíp. VyrozumEním o administraci Hlášení o zmEnách nebo 
podáním Žádosti o platbu u zmEn, které se nemusí oznamovat Hlášením o zmEnách. 
 

6. Zp]sobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace  
Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 
obecných podmínek Pravidel. 

 
a) Dotaci v rámci PRV lze získat pouze na zp]sobilé výdaje uvedené v Pravidlech platných 

v den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána; K, 
b) veškeré zp]sobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být pUimEUené 

Ěodpovídají cenám v místE a čase obvyklýmě a musí být vynaloženy v souladu s principy 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Ěžadatel/pUíjemce dotace tedy nemá automatický 
nárok na plnou stanovenou maximální výši nEkterých zp]sobilých výdaj], uvedených ve 
Specifických podmínkách Pravidelě, K  

1. hospodárností se rozumí takové použití veUejných prostUedk] k zajištEní 
stanovených úkol] s co nejnižším vynaložením tEchto prostUedk], a to pUi 
dodržení odpovídající kvality plnEných úkol], 

2. efektivností se rozumí použití veUejných prostUedk], kterým se dosáhne nejvýše 
možného rozsahu, kvality a pUínosu plnEných úkol] ve srovnání s objemem 
prostUedk] vynaložených na jejich plnEní,  

3. účelností se rozumí takové použití veUejných prostUedk], které zajistí optimální 
míru dosažení cíl] pUi plnEní stanovených úkol], 

c) zp]sobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány/vynaloženy 
následující formou, není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak; K: 

1. bezhotovostní platbou – žadatel/pUíjemce dotace je povinen realizovat finanční 
operace související s financováním výdaj], ze kterých je stanovena dotace, 
pouze prostUednictvím vlastního bankovního účtu,  

2. hotovostní platbou – maximální výše výdaj], ze kterých je stanovena dotace, 
realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu m]že činit 100 000 Kč. 

d) výše zp]sobilých výdaj], ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základE 
dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo 
vnitUních účetních doklad] žadatele, maximálnE však do výše: 

1. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRůHů a.s., RTS, a.s. 
nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lh]tE pro podání nabídek daného zadávacího 
či výbErového Uízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy 
s dodavatelem, pokud pUedpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 400 000 Kč 
bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v pUípadE žadatele/pUíjemce dotace, který 
není veUejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 nebo zadavatelem podle § 4 odst. 2 
nebo 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 
50 % hodnoty zakázky. V pUípadE, že nEkterá/é položka/y rozpočtu tento limit 
pUekročí, lze takovou položku/y uznat jako zp]sobilou v celé výši, pokud dojde 
k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V pUípadE, že se 
pUíslušná položka v katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat 
cenE obvyklé v daném místE a čase. 
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2. částky stanovené ve znaleckém posudku Ěznalecký posudek je vypracováván 
zejména v pUípadE podezUení na nepUimEUenou výši zp]sobilých výdaj] u 
jakéhokoli projektuě 

3. limit] (pokud jsou stanoveny) 
 Výdaje pUesahující výše uvedená omezení nelze zahrnout do zp]sobilých výdaj], 

ze kterých je stanovena dotace, tj. nelze z nich vypočítávat dotaci: 
i. deklarovaných v Žádosti o dotaci; D jinak C, 
ii. deklarovaných v Žádosti o platbu; K, 

e) výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly4 nejdUíve ke dni podání Žádosti o dotaci 
na MAS a byly skutečnE uhrazeny nejpozdEji do data pUedložení Žádosti o platbu na 
MAS; 

i. pro Žádost o dotaci; D jinak C, 
ii. pro Žádost o platbu; K, 

f) pUi výbEru projekt] nelze u projektu Ězejména hraničníhoě pUevádEt zp]sobilé výdaje do 
nezp]sobilých výdaj], 

g) v pUípadE poUízení pUedmEtu dotace v cizí mEnE se pro výpočet výše zp]sobilých výdaj] 
použije kurz ČNB platný ke dni úhrady částky žadatelem/pUíjemcem dotace, 

h) nákup nemovitosti je zp]sobilý za podmínek, že: 
1. se jedná o nákup již postavené stavby vedené v katastru nemovitostí včetnE 

pozemku, na nEmž stavba stojí, nebo se jedná o nákup již postavené stavby na 
pozemku ve vlastnictví žadatele/pUíjemce dotace nebo se jedná o nákup 
pozemku pod stavbou, která je vedená v katastru nemovitostí a je ve vlastnictví 
žadatele/ pUíjemce dotace, nebo se jedná o nákup nezastavEného pozemku, 

2. existuje pUímá vazba mezi nákupem nemovitosti a pUedmEtem projektu, 
3. dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podíl], vyjma pUípad], kdy se 

takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnEní tohoto nákupu výlučným 
vlastnictvím žadatele/pUíjemce dotace, 

4. nemovitost bude ocenEna znaleckým posudkem Ěnesmí být starší než 6 mEsíc] 
pUed podáním Žádosti o dotaci na MAS) vyhotoveným dle zákona č. 151/1řř7 
Sb., o oceňování majetku, ve znEní pozdEjších pUedpis], 

5. zp]sobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je poUizovací cena 
maximálnE však do výše ceny zjištEné znaleckým posudkem, 

6. žadatel/pUíjemce dotace není akcionáUem, společníkem, členem, členem orgánu 
právnické osoby, která je prodávajícím, ani není manželkou/manželem či není 
v pUímém pUíbuzenském vztahu ve smyslu § 772 odst. 1 zákona č. Řř/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis], k fyzické osobE, která je 
prodávajícím, 

7. pUíjemce dotace musí být vlastníkem nemovitosti nejpozdEji k datu podání 
Žádosti o platbu na MAS; D jinak K. 

i) Dotaci nelze poskytnout na: 
1. poUízení použitého movitého majetku - za nepoužitý majetek Ěstroje a zaUízeníě 

lze považovat takový movitý majetek, který byl vyroben v období tUí let pUed 
rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán  

2. v pUípadE zemEdElských investic nákup platebních nárok], zemEdElských 
produkčních práv, nákup zvíUat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostUedk] na 
ochranu rostlin, jednoletých rostlin a jejich vysazování Ěnení-li ve specifických 
podmínkách Pravidel uvedeno jinak) 

3. daň z pUidané hodnoty u plátc] DPH za pUedpokladu, že si mohou DPH 
nárokovat u finančního úUadu 

4. prosté nahrazení investice 
5. kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provoznE spjaté 

                                                           
4 Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavUení smlouvy Ěnevztahuje se 
na smlouvy o smlouvE budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmínEna získáním pUíslušné dotaceě. 
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6. závlahové systémy včetnE tEch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a 
studny včetnE pr]zkumných vrt] 

7. výdaje týkající se včelaUství, rybolovu a akvakultury včetnE jejich produkt] 
8. zpracování produkt] rybolovu a akvakultury a medu 
9. obnovu vinic 
10. oplocení vinic a sad] 
11. technologie pro zpracování vinných hrozn], které obsahují: 

1. dUevEný sud nebo uzavUenou dUevEnou nádobu na výrobu vína 
o objemu nejménE 600 litr] 

2. speciální kvasnou nádobu s aktivním potápEním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín Ětzv. vinifikátorě 

3. cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno pUivádEno na membránu 
tangenciálnE a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát 
a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami 

12. nákup vozidel kategorie L, M, N a jiných vozidel určených zejména pro osobní 
pUepravu (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinakě 

13. poUízení technologií, které slouží k výrobE elektrické energie - za technologie 
sloužící k výrobE elektrické energie se považují technologie, které jsou použity 
primárnE za účelem výroby elektUiny a jsou napojeny do elektrické sítE, 
vč. vnitropodnikových 
 

7. ProvádEní zmEn  
Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 
obecných podmínek Pravidel. 
UvádEné sankce jsou sankcemi za porušení oznamovací povinnosti, nejedná se o sankce  
za nesplnEní konkrétní podmínky. 

 
7.1. Obecné informace 
a) PUíjemce dotace má povinnost oznamovat zmEny týkající se Žádosti o dotaci od podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace po dobu lh]ty vázanosti projektu na účel prostUednictvím 
formuláUe Hlášení o zmEnách, 

b) veškeré zmEny musí respektovat podmínky Pravidel; v pUípadE, že RO SZIF dojde  
po posouzení probEhlé zmEny k závEru, že nebyly splnEny veškeré podmínky vyplývající  
z Pravidel a Žádosti o dotaci, je udEleno nápravné opatUení, popU. sankce; D jinak C, 

c) pUíjemce dotace, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veUejného práva, 
je povinen bezodkladnE informovat SZIF o zmEnách skutečného majitele nebo 
skutečných majitel] ve smyslu §4 odst. 4 ůML zákona, 

d) zadavatel nesmí umožnit podstatnou zmEnu závazku ze smlouvy, kterou uzavUel na 
plnEní zakázky, 

e) Hlášení o zmEnách včetnE pUíloh pUíjemce dotace podává nejdUíve na MůS, MAS 
provede kontrolu (zejména s ohledem na preferenční kritériaě v termínu do 10 
pracovních dn] od obdržení Hlášení o zmEnách,  

f) v pUípadE, že MůS s Hlášením o zmEnách souhlasí, pracovník MůS vyplní stanovisko 
MAS na Hlášení o zmEnách, Hlášení o zmEnách elektronicky podepíše a pUedá pUíjemci 
dotace k podání pUes Portál farmáUe,  

g) v pUípadE, že MůS s navrhovanou zmEnou nesouhlasí, udElí pUíjemci dotace nápravné 
opatUení s pUimEUenou lh]tou na opravu; po doplnEní/opravE vyplní pracovník MAS 
stanovisko MůS na Hlášení o zmEnách, 

h) pokud pUíjemce dotace s nápravným opatUením či se stanoviskem MůS nesouhlasí, 
pUedá MůS písemné vyjádUení o svém nesouhlasu, které je pUedáno spolu s Hlášením 
o zmEnách,  

i) po schválení či vyplnEní stanoviska MůS pUedá pUíjemce dotace Hlášení o zmEnách 
na RO SZIF, a to v pUípadE souhlasu neprodlenE po ukončení kontroly, nebo 
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do 5 pracovních dn] od obdržení doplnEní/opravy Hlášení o zmEnách či od obdržení 
nesouhlasu k doplnEní/opravE, 

j) v jednom okamžiku lze administrovat pouze jedno Hlášení o zmEnách Ědokud není 
dokončena administrace jednoho Hlášení o zmEnách, není možné podat další Hlášení 
o zmEnáchě,  

k) výsledek schvalovacího Uízení Hlášení o zmEnách sdEluje SZIF buď VyrozumEním, nebo 
výzvou k podpisu Dodatku k DohodE. V pUípadE, že nebyly zjištEny nedostatky, je SZIF 
povinen tento výsledek schvalovacího Uízení oznámit žadateli/pUíjemci dotace nejpozdEji 
do 30 kalendáUních dn] od data obdržení Hlášení o zmEnách; v pUípadE nedodržení 
termínu, oznámí do tohoto termínu SZIF žadateli/pUíjemci dotace d]vod zdržení. 
V pUípadE, že byly zjištEny nedostatky v Hlášení o zmEnách, vyžádá si SZIF doplnEní 
Hlášení o zmEnách a lh]ta pro oznámení výsledku schvalovacího Uízení se prodlužuje o 
dobu, po kterou žadatel/pUíjemce dotace doplňuje údaje Hlášení o zmEnách, 

l) podrobný postup pro pUedložení formuláUe Hlášení o zmEnách je zveUejnEn 
na internetových stránkách www.szif.cz.  
 

7.2. Změny v průběhu realizace projektu 
a) ZmEna pUíjemce dotace/vlastnictví majetku5, který je pUedmEtem projektu nesmí být 

provedena bez pUedchozího souhlasu SZIF; pUíjemce dotace musí pUed realizací nejprve 
podat Hlášení o zmEnách a nem]že zmEnu provést, dokud nezíská souhlas SZIF; A, 

b) zmEna místa realizace projektu nesmí být provedena bez pUedchozího souhlasu SZIF; 
pUíjemce dotace musí pUed realizací nejprve podat Hlášení o zmEnách a nem]že zmEnu 
provést, dokud nezíská souhlas SZIF; ů, 

c) zmEna dodavatele zakázky m]že být provedena pouze ve výjimečných pUípadech, které 
žadatel/pUíjemce dotace nemohl pUedpokládat ĚnapU. fúze, úmrtí, odstoupení dodavatele 
od smlouvy), žadatel/pUíjemce dotace musí pUed realizací nejprve podat Hlášení o 
zmEnách a nem]že zmEnu provést, dokud nezíská souhlas SZIF; A; výbEr nového 
dodavatele musí být proveden prostUednictvím otevUené výzvy ĚvýbErová Uízeníě či 
otevUeného Uízení Ězadávací Uízeníě; D jinak C, 

d) zmEna termínu pUedložení Žádosti o platbu na MAS/SZIF musí být oznámena nejpozdEji 
v Dohodou stanoveném datu pUedložení Žádosti o platbu. Pokud pUíjemce dotace 
pUedloží více než tUi Hlášení o zmEnách týkající se zmEny termínu pUedložení Žádosti o 
platbu, bude mu ze strany SZIF provedena zmEna termínu na 24 mEsíc] od data 
podpisu Dohody (nevyplývá-li z bodového ohodnocení kratší termín realizace projektu), 

1. pokud bude zmEna oznámena nejpozdEji  v Dohodou stanoveném termínu 
pUedložení Žádosti o platbu, nebude udElena sankce, 

2. pokud bude zmEna oznámena nebo Žádost o platbu pUedložena ve lh]tE  
do 14 kalendáUních dn] od Dohodou stanoveného termínu pUedložení Žádosti  
o platbu bude udElena sankce ů, 

3. pokud bude zmEna oznámena nebo Žádost o platbu pUedložena ve lh]tE 
pUesahující 14 kalendáUních dn] a zároveň nejpozdEji do 24 mEsíc] od podpisu 
Dohody, bude udElena sankce B, 

4. pokud bude Žádost o platbu pUedložena po termínu 24 mEsíc] od podpisu 
Dohody, bude udElena sankce C. 

e) ZmEny, které je pUíjemce dotace povinen pUedložit nejpozdEji v den pUedložení Žádosti 
o platbu na SZIF, a ke kterým se následnE SZIF vyjádUí: 

1. zmEny technických parametr] projektu, zmEny ve stavebním povolení nebo 
jiném opatUení stavebního úUadu; ů,  

2. zmEna trvalého pobytu/sídla žadatele/pUíjemce dotace, zmEna statutárního 
orgánu, apod., 

3. pUidání/odstranEní kód] výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace, oproti 
údaj]m v Žádosti o dotaci; K. Korekce výdaj], ze kterých je stanovena dotace, 

                                                           
5 DEdické Uízení a zánik právnické osoby je podrobnE Uešeno v kapitole 7.5. 

https://www.szif.cz/
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bude uplatnEna v pUípadE, že odstranEním kódu dojde k vykázání nulové částky 
v tomto kódu za současného pUesunu částky do jiného uplatnEného kódu. 

 
7.3. Změny po předložení Žádosti o platbu 
a) Po pUedložení Žádosti o platbu nesmí být zmEna pUíjemce dotace/vlastnictví majetku6, 

který je pUedmEtem projektu, provedena bez pUedchozího souhlasu SZIF. PUíjemce 
dotace musí pUed realizací zmEny nejprve podat Hlášení o zmEnách a nem]že zmEnu 
provést, dokud nezíská souhlas SZIF; ů, 

b) zmEna trvalého pobytu/sídla pUíjemce dotace, zmEna statutárního orgánu, apod. – 
k tEmto zmEnám se SZIF vyjádUí, 

c) po pUedložení Žádosti o platbu musí pUíjemce dotace nahlásit následující zmEny, a to 
nejpozdEji do 30 kalendáUních dn] od provedení zmEny: 

1. zmEna místa realizace projektu; A, 
2. ostatní zmEny týkající se pUedmEtu projektu ĚnapU. zmEna technického 

Uešení/provedeníě; ů. 
 

7.4. Specifické změny pro vzdělávací/informační akce 
a) PUíjemce dotace po podpisu Dohody a zároveň nejpozdEji 2 pracovní dny pUed 

uskutečnEním první vzdElávací akce v rámci projektu aktualizuje časový harmonogram 
projektu, resp. místo, den a čas realizace akce/akcí, a to formou Hlášení o zmEnách 
Ěpouze pokud dochází ke zmEnE oproti Žádosti o dotaciě; K, 

b) pUíjemce dotace nahlásí každou další pUípadnou zmEnu místa, dne či času realizace 
akce, která není v souladu s aktualizovaným znEním Žádosti o dotaci, a to 
prostUednictvím formuláUe Hlášení o zmEnách. ZmEna musí být ohlášena nejpozdEji 
2 pracovní dny pUed novE nahlášeným termínem, pokud tento termín pUedchází datu 
p]vodnE plánované akce. V pUípadE, že nový termín konání akce následuje po p]vodnE 
plánovaném termínu, pak musí být zmEna ohlášena nejpozdEji 2 pracovní dny pUed 
p]vodnE plánovaným termínem. O zmEnu termínu akce m]že pUíjemce dotace požádat 
max. 5 krát v rámci jednoho projektu Ěnetýká se zmEn ze závažných d]vod] a povinné 
aktualizace), K,  

c) pokud je akce v den jejího konání zrušena ze závažného d]vodu Ětj. nedostavení se 
lektora, nedostavení se potUebného počtu účastník], pUírodní katastrofa, technická či 
bezpečnostní nezp]sobilost objektuě, musí být toto nahlášeno ještE týž den telefonicky 
nebo e-mailem na MůS a zároveň pUíslušnému pracovníkovi RO SZIF, který danou 
Žádost o dotaci administruje, nebo pUímo na formuláUi Hlášení o zmEnách. Pokud je 
zmEna nahlášena telefonicky nebo e-mailem, musí být Hlášení o zmEnách podáno do 5 
pracovních dn], K. 

 
7.5. Specifické změny žadatele/příjemce dotace 
a) V pUípadE úmrtí žadatele/pUíjemce dotace – fyzické osoby, je účastník dEdického Uízení  

po žadateli/pUíjemci dotace, pUíp. správce tohoto dEdictví, povinen nahlásit písemnE 
Ěformou dopisu nebo Hlášení o zmEnáchě skutečnost úmrtí žadatele/pUíjemce dotace 
pUíslušnému RO SZIF. Po ukončení dEdického Uízení je pUípadný nový nabyvatel části 
nebo celého dEdictví po žadateli/pUíjemci dotace povinen sdElit písemnE formou dopisu 
nebo Hlášení o zmEnách zp]sob dalšího nakládání s pUedmEtem projektu nebo s jím 
zdEdEnou částí. SZIF vždy posoudí, zda jsou splnEny veškeré podmínky vyplývající ze 
specifických podmínek Pravidel a Žádosti o dotaci. Sankce ů za provedení zmEny 
žadatele/pUíjemce dotace bez pUedchozího souhlasu se neuplatní, 

b) v pUípadE zániku pUíjemce dotace – právnické osoby, nabývá-li celé její jmEní její právní 
nástupce a SZIF posoudí, že jsou i po provedení zmEny splnEny veškeré podmínky 
vyplývající ze specifických podmínek Pravidel a Žádosti o dotaci. Sankce ů se 
za provedení zmEny pUíjemce dotace bez pUedchozího souhlasu neuplatní. 

 

                                                           
6 DEdické Uízení a zánik právnické osoby je podrobnE Uešeno v kapitole 7.5. 
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8. Zadávání zakázek žadatelem/pUíjemcem dotace 
 
V pUípadE porušení podmínek týkajících se zadávacího či výbErového Uízení jsou 
uplatňovány finanční opravy, které stanovuje PUíloha 2 Pravidel – Tabulky finančních oprav 
pro chybnE provedené zadávací nebo výbErové Uízení. 
 

a) Žadatel/pUíjemce dotace, který je zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, postupuje 
podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za Uádné provedení zadávacího Uízení a jeho pr]bEh 
náležitE dokladuje podle tohoto zákona. 

b) Zadavatelé Ěžadatelé/pUíjemci dotace), včetnE tEch zadavatel], kteUí nespadají pod 
p]sobnost ZZVZ, jsou pUi uzavírání smluv, jejichž pUedmEtem je plnEní zakázek, které 
spadají do p]sobnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, povinni dodržovat pravidla 
a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb zboží, 
právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, 
transparentnost, pUimEUenost a vzájemné uznávání7. Z hlediska naplnEní tEchto zásad je 
nezbytné, aby i v pUípadech, kdy žadatel/pUíjemce dotace postupuje pUi zadávání 
zakázek mimo režim ZZVZ ĚvčetnE zakázek malého rozsahu realizovaných zadavatelem 
podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZě, byla stanovena a dodržována určitá pravidla. Zadavatelé 
Ěžadatelé/pUíjemci dotaceě jsou tak povinni postupovat dle PUíručky pro zadávání 
zakázek, která je pro nEj závazná8. 

c) Zadavatel (žadatel/pUíjemce dotaceě není povinen postupy upravenými v tEchto 
Pravidlech zadávat zakázky, jejichž hodnota je nižší nebo rovna 2 000 000 Kč bez DPH 
na služby nebo dodávky v pUípadech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a to 
nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena tEchto 
zakázek odpovídá cenám v místE a čase obvyklým, smluvní podmínky se kv]li realizaci 
projektu nemEní a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 mEsíc] pUed zahájením 
realizace projektu nebo podáním Žádosti o dotaci, podle toho, který z úkon] zadavatel 
učinil dUíve, a zároveň nesmí cena služeb nebo dodávek uskutečnEných v rámci projektu 
pUevyšovat cenu služeb nebo dodávek uskutečnEných v rámci pUíslušných 
dlouhodobých zakázek pUed zahájením realizace projektu, nebo podáním Žádosti o 
dotaci, podle toho, který z úkon] zadavatel učinil dUíve.  

d) Zadavatel (žadatel/pUíjemce dotaceě je povinen v rámci realizace projektu uzavírat 
smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobE. V pUípadE, že hodnota 
zakázky nedosáhne výši 400 000 Kč Ěbez DPH), resp. 500 000 Kč Ěbez DPHě v pUípadE, 
že je zakázka zadávána žadatelem/pUíjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 
odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 
50 % hodnoty zakázky, m]že být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou 
zadavatelem, akceptovatelná je i internetová objednávka.  

e) Zadavatel (žadatel/pUíjemce dotaceě je povinen ve SmlouvE s dodavatelem nebo 
v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla provádEna, 
pUípadnE fakturované dodávky, služby a stavební práce členEny zp]sobem, který 
umožní zaUazení do jednotlivých položek výdaj] dle Dohody. Zadavatel je povinen 
zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a pUíjemci dotace odevzdal účetní/daňové doklady 
za každou dodávku v potUebném počtu stejnopis].  

f) Tato kapitola se nevztahuje na nákup nemovitosti.  
 

  

                                                           
7 Interpretační sdElení Komise o právních pUedpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na 
které se plnE nebo částečnE nevztahují smErnice o zadávání veUejných zakázek Ě2006/C 17ř/02ě.   
8 PUíručka pro zadávání ĚveUejnýchě zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v aktuálním 
znEní. PUíručka pro zadávání ĚveUejnýchě zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je 
zveUejnEna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

https://www.eagri.cz/prv/
https://www.szif.cz/
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9. Žádost o platbu 
Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 
obecných podmínek Pravidel. 

 
a) Dotace se poskytuje na základE Žádosti o platbu a pUíslušné dokumentace dle 

společných či specifických podmínek jednotlivých článk] uvedených ve specifických 
podmínkách Pravidel. 

b) Žádost o platbu musí být vygenerována a odeslána z účtu žadatele/pUíjemce dotace na 
Portálu farmáUe (viz kapitola 1., písm. gg); C.  
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o platbu pUes Portál farmáUe a 
doručování pUíloh je zveUejnEn na internetových stránkách www.szif.cz. 

c) Žádost o platbu se pUedkládá samostatnE za každý projekt, resp. za každé registrační 
číslo projektu.  

d) Žádost o platbu pUíjemce dotace vyplní a nejprve pUedá ke kontrole a podpisu na MAS, a 
to nejpozdEji v den podání Žádosti o platbu na MůS v termínu stanoveném v Žádosti o 
dotaci,  resp. v Hlášení o zmEnách Ětermín pUedložení Žádosti o platbu na MůS se 
počítá automaticky 15 kalendáUních dní pUed termínem podání Žádosti o platbu na RO 
SZIF). 

e) V pUípadE kladného výsledku kontroly dokumentace pracovník MůS potvrdí formuláU 
Žádosti o platbu.  

f) V pUípadE, že MůS s pUedloženou Žádostí o platbu nesouhlasí, uloží v termínu 
do 7 kalendáUních dn] od obdržení Žádosti o platbu pUíjemci dotace opatUení k nápravE 
s lh]tou 5 kalendáUních dn] na opravu; po doplnEní/opravE potvrdí pracovník MůS 
formuláU Žádosti o platbu. 

g) Pokud pUíjemce dotace s nápravným opatUením či stanoviskem MůS k Žádosti o platbu 
nesouhlasí, pUedá na MůS písemné vyjádUení o svém nesouhlasu, které je následnE 
pUedáno spolu se Žádostí o platbu na pUíslušný RO SZIF, do Žádosti o platbu uvede 
MAS svoje stanovisko. 

h) VyplnEná Žádost o platbu je po kontrole a elektronickém podpisu MůS podána 
pUíjemcem dotace prostUednictvím Portálu farmáUe na RO SZIF nejpozdEji v termínu 
stanoveném Dohodou, resp. Hlášením o zmEnách; ů. 

i) Po odeslání Žádosti o platbu prostUednictvím Portálu farmáUe je systémem 
vygenerováno Potvrzení o pUijetí Žádosti o platbu, které obsahuje číslo jednací a je 
dokladem o úspEšném odeslání Žádosti o platbu. 

j) Za každé registrační číslo je možné z Portálu farmáUe odeslat pouze jednu konečnou 
Žádost o platbu. 

k) V rámci procesu odeslání Žádosti o platbu prostUednictvím Portálu farmáUe je možné 
elektronicky odeslat také veškeré pUílohy k Žádosti o platbu Ěnejsou-li již pUímo součástí 
formuláUe Žádosti o platbuě.  

l) V pUípadE, že pUíjemce dotace pUedkládá nEkteré pUílohy v listinné podobE, je nutné, aby 
tyto pUílohy byly na Podatelnu pUíslušného RO SZIF doručeny nejpozdEji do 5 
pracovních dn] od odeslání Žádosti o platbu. 
Na pUílohy pUedložené v listinné podobE uvede pUíjemce dotace vždy registrační číslo 
Žádosti o platbu, ke které se pUíloha vztahuje. 

m) Pokud pUíjemce dotace v  termínu stanoveném Dohodou neodešle prostUednictvím 
Portálu farmáUe Žádost o platbu nebo nepožádá o zmEnu termínu podání Žádosti o 
platbu, budou udEleny sankce dle kapitoly 7.2 písm. dě.  
V pUípadE, kdy Žádost o platbu nebude podána na RO SZIF nejpozdEji v termínu 
stanoveném Dohodou, odešle RO SZIF pUíjemci dotace oznámení o nedodržení termínu 
podání Žádosti o platbu a o stanovených sankcích, a to v pracovní den následující 
po Dohodou stanoveném termínu podání Žádosti o platbu. 

n) PUedložením Žádosti o platbu na MAS pUíjemce dotace oznamuje ukončení realizace 
projektu.  

o) Pokud je Žádost o platbu podána pUed smluvním termínem, je na ni ve smyslu 
administrativních lh]t pohlíženo, jako by byla podána v termínu uvedeném v DohodE 

http://www.szif.cz/
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Ěresp. Hlášení o zmEnáchě, avšak realizace projektu musí být k datu pUedložení Žádosti 
o platbu na MAS ukončena a veškeré zp]sobilé výdaje uhrazeny; K, 

p) Bez ohledu na pUedložené účetní/daňové doklady nebude poskytnuta vyšší dotace, než 
je částka dotace zakotvená v DohodE. 

q) Žádost o platbu musí být založena na skutečnE prokázaných výdajích; K. 
r) Po podání Žádosti o platbu provede RO SZIF kontrolu formální správnosti Žádosti o 

platbu vč. pUíloh. 
s) V pUípadE, že jsou ze strany RO SZIF v rámci kontroly Žádosti o platbu vč. pUíloh 

provádEné pUi jejím podání zjištEny formální závady a/nebo nedostatky, je pUíjemci 
dotace uložena pUimEUená lh]ta pro doplnEní chybEjící nebo opravu chybné 
dokumentace k Žádosti o platbu, a to podle závažnosti zjištEných závad nebo 
nedostatk], nejménE však 21 kalendáUních dn]. 

t) PUíjemce dotace a MAS bude o nedostatcích informován/a prostUednictvím formuláUe 
Chybníku. 
Chybník bude doručen pouze do schránky žadatele a MAS na Portálu farmáUe. 
Na písemnou žádost pUíjemce dotace ĚpUed uplynutím stanovené lh]tyě bude lh]ta pro 
Chybník prodloužena o nezbytnE nutnou dobu.  

u) DoplnEní Žádosti o platbu se provádí dle postupu pro DoplnEní Žádosti o platbu, který je 
zveUejnEn na internetových stránkách www.szif.cz. 
DoplnEní formuláUe Žádosti o platbu včetnE pUíloh, které jsou jeho neoddElitelnou 
součástí, se provádí pouze prostUednictvím Portálu farmáUe. 
ChybEjící pUílohy, které nejsou pUímo součástí formuláUe Žádosti o platbu, je možné 
doplnit elektronicky prostUednictvím Portálu farmáUe nebo je doručit na Podatelnu RO 
SZIF v listinné podobE, a to vždy nejpozdEji do termínu uvedeném v Chybníku.  

v) Nedojde-li k odstranEní chyb, nedostatk] nebo závad Žádosti o platbu ve stanovené 
lh]tE, bude administrace Žádosti o platbu pokračovat dle Pravidly stanovených sankcí a 
korekcí, 

w) V pUípadE, že v rámci kontroly Žádosti o platbu nebudou ze strany SZIF zjištEny 
nedostatky, a také v pUípadE, kdy uplyne lh]ta pro Chybník Ěbez ohledu na to, zda byly 
nedostatky odstranEny či nikoli), bude Žádost o platbu zaregistrována; o zaregistrování 
Žádosti o platbu budou pUíjemce dotace a pUíslušná MAS informováni prostUednictvím 
Portálu farmáUe. 

x) Za pUedpokladu, že v rámci kontroly Žádosti o platbu dle čl. 4Ř, pUípadnE také dle čl. 4ř, 
ProvádEcího naUízení Komise ĚEUě č. Ř0ř/2014 ze dne 17. července 2014 nebudou ze 
strany SZIF zjištEny nedostatky, bude pUíjemci dotace schváleno proplacení dotace, tzn. 
schválena Žádost o platbu, nejpozdEji do 18 týdn] od zaregistrování Žádosti o platbu na 
RO SZIF.  
Proplacení následuje do 21 kalendáUních dn] od okamžiku jeho schválení.  
Informace o aktuálním stavu administrace jednotlivých Žádostí o platbu podaných 
pUíjemcem dotace budou k dispozici na Portálu farmáUe. 

 
10. Kontrola dodržování podmínek PRV 

 
a) Žadatel/pUíjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou povEUeným osobám ĚnapU. 

orgány státní kontroly, SZIF, MZe, MAS, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský 
účetní dv]r apod.ě k ovEUování plnEní podmínek Pravidel, pUíp. Dohody, od data podání 
Žádosti o dotaci na MAS po dobu 10 let od proplacení dotace, 

b) kontroly provádEné podle jiných právních pUedpis] nejsou tEmito Pravidly dotčeny, 
c) žadatel/pUíjemce dotace je povinen respektovat opatUení stanovená k nápravE, která 

vzejdou z kontrolní činnosti povEUených pracovník] uvedených v písmenu aě a dodržet 
stanovené termíny pro odstranEní nedostatk]. 

 
  



25 
 

11. Postupy pro odvolání žadatele a další postupy pUi neplnEní podmínek 
Pravidel 

 
a) PUed podpisem Dohody o poskytnutí dotace: 

Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového 
hodnocení Žádosti o dotaci, m]že pUedložit do 21 kalendáUních dn] od provedení 
pUíslušného úkonu na MAS žádost o provEUení postupu MAS či zd]vodnEní pUidEleného 
počtu bod] u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o pUezkoumání MůS posoudí a 
informuje žadatele o výsledku do 14 kalendáUních dn]. Pokud nesouhlasí po vysvEtlení 
postupu ze strany MAS, m]že se žadatel písemnE obrátit se žádostí o pUezkum na 
pUíslušný RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MůS na 
vEdomí. Po doručení žádosti o pUezkum postupu MůS na RO SZIF bude provedeno jeho 
pUezkoumání do 30 kalendáUních dn] a žadatel bude o výsledku písemnE informován. 
Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace či s výší bodového hodnocení 
Žádosti o dotaci nebo s výsledkem pUezkumu ze strany RO SZIF, m]že se do 21 
kalendáUních dn] od provedení pUíslušného úkonu na RO SZIF písemnE obrátit se 
žádostí o pUezkum na PUezkumnou komisi Ministerstva zemEdElství. V pUípadE, že by 
sdElení RO SZIF, bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, MZe 
jej usnesením zruší. 

b) Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 
Pokud pUíjemce dotace nesouhlasí s postupem RO SZIF/MAS, m]že postupovat dvEma 
zp]soby: 

1. písemnE se obrátit se žádostí o pUezkum na PUezkumnou komisi Ministerstva 
zemEdElství. Výsledek projednání žádosti na PUezkumné komisi sdElí 
Ministerstvo zemEdElství pUíjemci dotace písemnou formou.  

2. podle § 141 zákona č. 500/2004 Sb., správní Uád, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Ědále jen „správní Uád“ě, podat na Ministerstvo zemEdElství, odbor Tídicí orgán 
PRV návrh na zahájení sporného Uízení. V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znEní pozdEjších pUedpis], je žadatel povinen uhradit 
poplatek za podání návrhu na zahájení sporného Uízení o sporu z veUejnoprávní 
smlouvy. 

c) Po proplacení dotace: 
V pUípadE neoprávnEné platby dotace postupuje SZIF podle pUímo použitelných pUedpis] 
EU a zákona o SZIF.  

d) PUípady zásahu vyšší moci nebo mimoUádných okolností, které mají vliv na plnEní 
podmínek pro získání dotace, oznámí žadatel/pUíjemce dotace písemnE pUíslušnému 
RO SZIF nejpozdEji do 21 kalendáUních dn] ode dne, kdy tak m]že učinit. K oznámení 
žadatel/pUíjemce dotace pUiloží odpovídající d]kazy, na základE kterých m]že SZIF 
upustit od udElení pUípadné sankce. 

e) V jakékoli fázi administrace m]že žadatel/pUíjemce dotace požádat o výjimku z Pravidel 
pro žadatele. Musí tak však učinit do 21 kalendáUních dn] ode dne, kdy zjistil, že 
pUíslušnou podmínku nedokáže splnit. O výjimkách z Pravidel pro žadatele rozhoduje 
ministr zemEdElství Ěporadním orgánem je PUezkumná komise). 

 
12. Zp]sob účtování žadatele/pUíjemce dotace a zp]sob účtování o 

poskytované dotaci 
Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 13 
obecných podmínek Pravidel. 

 
a) Žadatel/pUíjemce dotace je povinen evidovat a archivovat veškeré doklady týkající se 

poskytnuté dotace.  
- Žadatel/pUíjemce dotace, který vede účetnictví Ěje účetní jednotkouě je povinen vést 

účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších 
pUedpis],   
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- žadatel/pUíjemce dotace, který vede daňovou evidenci dle § 7b zákona č. 5Ř6/1řř2 
Sb., o daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon o daních 
z pUíjm]“ě, či uplatňuje výdaje % z pUíjm] podle § 7, odst. 7ě zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb. o 
daních z pUíjm], je povinen postupovat v souladu se zákonem o daních z pUíjm] a 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znEní pozdEjších pUedpis], rozšíUených o 
následující požadavky:   pUíslušný doklad musí splňovat pUedepsané náležitosti účetního dokladu 

ve smyslu § 11 zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znEní pozdEjších 
pUedpis],  pUedmEtné doklady musí být správné, úplné, pr]kazné, srozumitelné a pr]bEžnE 
písemnE chronologicky vedené zp]sobem zaručujícím jejich trvalost,  pUi kontrole poskytne pUíjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu, 

- žadatel/pUíjemce dotace, který je fyzickou osobou nepodnikající, je povinen vést 
prostou evidenci správných, úplných, pr]kazných a srozumitelných doklad] v 
písemné formE chronologicky a zp]sobem zaručujícím jejich trvalost  

b) pUíjemce dotace vede o realizaci projektu Ěo veškerých výdajích skutečnE vynaložených 
na projektě samostatnou analytickou účetní evidenci, pUípadnE si zUídí pro tuto účetní 
evidenci samostatné stUedisko Ěpokud je účetní jednotkouě nebo samostatnou 
podrobnou evidenci Ěpokud není účetní jednotkou); D jinak A. 
 

13. Snížení částky dotace 
 

a) Korekce [K] resp. snížení částky dotace pUi administraci Žádosti o platbu: pokud je 
na základE kontroly zjištEn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu a částkou, 
která má být pUíjemci dotace vyplacena po pUezkoumání Žádosti o platbu: 

1. do 10 % ĚvčetnEě je pUíjemci dotace vyplacena částka odpovídající výdaj]m, 
ze kterých je stanovena dotace, po pUezkoumání, 

2. o více než 10 %, je pUíjemci dotace vyplacena zjištEná částka po pUezkoumání 
snížená ještE o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou dotace požadovanou 
a zjištEnou částkou dotace po pUezkoumání zp]sobilosti výdaj]. 

 
b) Korekce [K] resp. snížení částky dotace pUi administraci kontrol po proplacení projektu: 

pokud je na základE kontroly zjištEn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu 
a částkou dotace stanovenou v rámci administrace kontroly: 

1. do 10 % ĚvčetnEě je pUíjemce dotace povinen vrátit neoprávnEnE poskytnuté 
finanční prostUedky,  

2.  o více než 10 %, je pUíjemce dotace povinen vrátit neoprávnEnE poskytnuté 
finanční prostUedky včetnE sankce odpovídající rozdílu mezi částkou dotace 
proplacenou a zjištEnou částkou dotace po pUezkoumání zp]sobilosti výdaj]. 
ZjištEná částka po pUezkoumání snížena o sankci odpovídající rozdílu mezi 
částkou dotace proplacenou a zjištEnou částkou dotace po pUezkoumání 
zp]sobilosti výdaj] jen v pUípadE, kdy d]vody pro udElení korekce vznikly ještE 
pUed proplacením projektu. 

 
c) Sankční systém: v pUípadE porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude 

po pUípadnE provedených korekcích a sankci dle bodu aě 2. postupováno následujícím 
zp]sobem:  ů: snížení dotace o 1 % částky dotace po pUezkoumání Žádosti o platbu/ 

proplacení částky dotace,  B: snížení dotace o 10 % částky dotace po pUezkoumání Žádosti o platbu/ 
proplacení částky dotace,  C: od podání Žádosti o dotaci do podpisu Dohody se jedná o ukončení 
administrace, od podpisu Dohody do proplacení finančních prostUedk] na účet 
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pUíjemce dotace se jedná o snížení dotace o 100 % a ukončení administrace 
Žádosti, po proplacení finančních prostUedk] na účet pUíjemce dotace se jedná 
o  snížení dotace o 100 % a vymáhání dlužné částky,  D: uložení nápravného opatUení ze strany SZIF. 
 

Po proplacení je pUíjemce dotace povinen vrátit neoprávnEnE poskytnuté finanční 
prostUedky Ěvratkuě v pUedepsané výši a zaplatit penále, a to i po uplynutí lh]ty vázanosti 
projektu na účel, pokud kontrolní orgán MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, 
Evropský účetní dv]r, NKÚ apod. zjistí, že pUíjemce dotace porušil podmínku/podmínky 
Pravidel/Dohody ve lh]tE vázanosti projektu na účel.  
V pUípadE, že u pUíjemce dotace je evidována víceletá sankce podle čl. 1ř odst. 2 naUízení 
Komise ĚEUě č. 640/2014 v rámci žádosti o jednotnou platbu na plochu, je možné provést 
odečet sankce i z platby projektových opatUení PRV v souladu s naUízením Komise (EU) 
č. ř0Ř/2014, čl. 2Ř ZpEtné získání započtením dlužné částky. 
Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli/pUíjemci dotace povinnost, je uvedena 
kategorie sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to pUíslušným písmenem [ů], 
[B], [C] anebo je uloženo opatUení k nápravE [D]. Vratka je ukládána z výše částky 
proplacených finančních prostUedk] dle pUíslušné kategorie sankce. Penále je ukládáno 
v souladu se zákonem o SZIF a podle pUímo použitelných pUedpis] EU. 
  Sankce se v rámci  zjištEní pUed proplacením dotace nekumulují – tzn., že 

nerozhoduje, zda bude v období od podání Žádosti o dotaci na MAS do 
schválení Žádosti o platbu ze strany SZIF zjištEno, že pUíjemce dotace porušil 
jednu nebo pEt podmínek napU. pod kategorií ů – vždy se bude z titulu uložení 
této sankce požadovat snížení dotace ve výši 1 %.  Sankce se v rámci zjištEní vyplývajících z jedné kontroly po proplacení dotace 
nekumulují – tzn., že nerozhoduje, zda bude jednou kontrolou po proplacení 
dotace zjištEno, že pUíjemce dotace pUípadnE porušil jednu nebo pEt podmínek, 
napU. pod kategorií ů – vždy se bude v rámci zjištEní jedné kontroly po proplacení 
dotace požadovat navrácení finančních prostUedk] ve výši 1 % z poskytnuté 
dotace.  Platí dominance kategorií – Ětzn., že pUíjemci dotace se snižuje dotace podle 
porušení podmínky s nejvyšší kategorií – C > B > A).  V pUípadE, že se stanovená podmínka skládá z nEkolika dílčích podmínek ĚnapU. 
výčet dokument], které má pUíjemce dotace odevzdatě, bude chápáno porušení 
i jen jedné dílčí podmínky jako porušení celé vlastní podmínky. 

 
V pUípadE uložení sankce, resp. provedení korekce či snížení platby pUi autorizaci platby, 
bude žadatel/pUíjemce dotace písemnE vyrozumEn pUíslušným RO SZIF nebo CP SZIF. 
Součástí sdElení bude i od]vodnEní tohoto postupu. 
 

d) Finanční opravy pro chybnE provedené zadávací nebo výbErové Uízení jsou uvedeny 
v PUíloze 2 Pravidel – Tabulky finančních oprav pro chybnE provedené zadávací nebo 
výbErové Uízení.  
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B. SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY ůKTIVITY 
 
 

1. Popis operace  
 

Podpora aktivit a projekt] pUipravených a realizovaných žadateli/pUíjemci dotace, které 
naplňují cíle SCLLD, jsou vybrány danou MůS a jsou v souladu s vymezením Fiche dle 
Metodiky a Pravidel.  

2. Definice žadatele/pUíjemce dotace 
 

Koneční žadatelé z území MůS Ědle definic žadatel] realizované Ficheě.  
 
Žadatelem ĚpUípadnE spolupracujícím subjektem) nem]že být: 
- místní akční skupina 
- organizace producent] uznaná podle článku 152, sdružení organizací producent] 

uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 naUízení 
Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 130Ř/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým 
se stanoví společná organizace trh] se zemEdElskými produkty a zrušují naUízení Rady 
ĚEHSě č. ř22/72, ĚEHSě č. 234/7ř, ĚESě č. 1037/2001 a ĚESě č. 1234/2007, v platném 
znEní 

- státní pUíspEvková organizace 

3. Druh a výše dotace 
 
PUímá nevratná dotace na vynaložené zp]sobilé výdaje. 
Maximální výše zp]sobilých výdaj], ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. 
Minimální výše zp]sobilých výdaj], ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt. 
MAS v rámci výzvy m]že ve Fichi upravit maximální nebo minimální výši zp]sobilých výdaj], 
ze kterých je stanovena dotace, za podmínky, že bude dodrženo výše uvedené rozmezí.  
PUíspEvek EU činí 64 % veUejných výdaj]. 
PUíspEvek ČR činí 36 % veUejných výdaj]. 

4. Kritéria pUijatelnosti projektu 
 

Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
13 obecných podmínek Pravidel. 

 
1) Projekt lze realizovat na území pUíslušné MAS; výjimečnE lze projekt realizovat i mimo 

území MůS ĚkromE mEst nad 25 tis. obyvatelě za pUedpokladu, že prospEch z projektu 
pUipadne do území MůS (s výjimkou Fichí dle čl. 35); C. 

2) Projekt je v souladu s SCLLD pUíslušné MůS; C. 

5. Další podmínky 
 

Níže uvedené povinnosti jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 
13 obecných podmínek Pravidel. 

 
1) Lh]ta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data pUevedení dotace na účet pUíjemce 

dotace Ěnení-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); výjimku tvoUí 
vzdElávací/informační akce, kde lh]ta vázanosti projektu na účel končí s provedením 
poslední akce. 
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2) Místem realizace se rozumí místo/pozemky, kde jsou umístEny všechny 
nemovitosti/technologie ĚvčetnE souvisejících objekt]ě/jiné movité majetky, které jsou 
pUedmEtem projektu, v pUípadE nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí 
místo, kde je majetek umístEn v dobE, kdy nevykonává svou funkci, v pUípadE mEkkých 
akcí se místem realizace rozumí místo, kde se pUedmEtná akce koná; v pUípadE, že je 
umístEn na více místech, žadatel uvede všechna místa Ěnení-li ve specifických 
podmínkách Pravidel uvedeno jinak).  

3) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, nebo do kterých budou umístEny podpoUené stroje, 
technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, nájem, pacht, vEcné bUemeno, výp]jčka a právo stavby. U každého článku je 
upUesnEno, jaké uspoUádání právních vztah] k nemovitostem pUipouští. Žadatel/pUíjemce 
dotace ĚpUípadnE společník ve společnostiě prokazuje uspoUádání právních vztah] 
k nemovitostem pUi kontrole na místE pUedložením pUíslušných dokument]: 
– vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je /pUíjemce dotace uveden jako 

vlastník nemovitosti; 
– spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je /pUíjemce dotace  uveden 

jako vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem spoluvlastník] nemovitosti Ěv 
pUípadE SJM manžela/manželkyě s realizací projektu; 

– nájemní/pacht/výp]jčka – nájemní/pachtovní smlouvou či smlouvu o výp]jčce na 
dobu nejménE do ukončení lh]ty vázanosti projektu na účel, pUípadnE na dobu 
neurčitou s výpovEdní lh]tou min. 5 let od pUevedení dotace pUíjemci dotace na účet; 

– vEcné bUemeno – smlouvou o zUízení vEcného bUemene na dobu nejménE do 
ukončení lh]ty vázanosti projektu na účel; vEcné bUemeno musí být zároveň 
zaneseno u pUíslušné nemovitosti v katastru nemovitostí; 

– právo stavby – výpisem z katastru nemovitostí, kde je právo stavby zaneseno na 
listu vlastnictví pUíjemce dotace. 

V pUípadE realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit nájemní/pachtovní 
smlouvu písemným souhlasem vlastník] dotčených pozemk] s realizací projektu; D jinak 
K. 
V pUípadE, že je pUedmEtem dotace majetek svEUený do správy pUíspEvkové organizace, 
prokazuje tuto skutečnost zUizovací listinou; D jinak K. 

4) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet bod] stanovený 
MůS pro pUíslušnou Fichi; C. 

5) V pUípadE nákupu nemovitosti, který je součástí výdaj], ze kterých je stanovena dotace, 
musí být žadatel/pUíjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozdEji k datu podání 
Žádosti o platbu na MAS. 

6) Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek; C. 
7) V pUípadE, že se žadatel zavázal vytvoUit pracovní místo ĚpUípadnE pokud získal body 

za preferenční kritérium tvorba nových pracovních míst), musí postupovat podle Metodiky 
tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v PUíloze 14 Pravidel. PUíjemce dotace 
musí vytvoUit nové pracovní místo nejpozdEji do 6 mEsíc] od data pUevedení dotace na 
jeho účet; D jinak C. Závazek počtu novE vytvoUených pracovních míst bEží ve lh]tE 3 
roky od data pUevedení dotace na účet pUíjemce dotace v pUípadE, že ke dni podání 
Žádosti o platbu je pUíjemce dotace malý nebo stUední podnik nebo ve lh]tE 5 let od data 
pUevedení dotace na účet pUíjemce dotace v pUípadE, že ke dni podání Žádosti o platbu je 
pUíjemce dotace velký podnik.  

8) V pUípadE využití části objektu, který je pUedmEtem projektu, pro jiné účely než jsou cíle 
a účel článku naUízení, postupuje žadatel/pUíjemce dotace podle metodiky uvedené 
v PUíloze 15 Pravidel – Metodika stanovení výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace 
v pUípadE využití části objektu, který je pUedmEtem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a 
účel operace. Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu 
a cíli operace; D jinak C. 

9) Podpora je podmínEna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspekt] 
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účelnosti, potUebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti9; C. 
10) Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projekt], jejichž zp]sobilé výdaje, ze kterých 

je stanovena dotace, pUesahují 1 000 000 Kč (podmínky hodnocení, definice a výpočet 
finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví zveUejnEné na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); C. Podmínka splnEní 
finančního zdraví se nevztahuje na: obce, svazky obcí, pUíspEvkové organizace, spolky, 
pobočné spolky, ústavy, obecnE prospEšné společnosti, zájmová sdružení právnických 
osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace a veUejné VŠ a školní 
statky/podniky. 

11) Po udElení bod] ze strany MůS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu 
udržitelnosti projektu Ěpokud není uvedeno jinakě a jakékoliv nesplnEní podmínek 
preferenčních kritérií, nebo pUedložení nepravdivých či neúplných údaj] pro hodnocení 
preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; D jinak C. 

12) V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat r]zné režimy podpory; D jinak C. 
13) Pokud žadatel/pUíjemce dotace uplatnil nárok na vyšší míru dotace, musí dodržet 

kategorii podniku, kterou deklaroval pUi podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu 
Dohody Ěneplatí pro Fichi dle čl. 35.2.c)); C. 

14) Pokud se jedná o žadatele/pUíjemce dotace/spolupracující subjekt, který musí pro splnEní 
definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti, musí žadatel/pUíjemce 
dotace/spolupracující subjekt splňovat tuto kategorii až do data podpisu Dohody Ěneplatí 
pro Fichi dle čl. 35.2.c), kde je tato povinnost až ke dni podání Žádosti o platbu na MůS); 
C. 

15) V pUípadE Fichí dle čl. 35 budou podpory pUesahující svou výší korunový ekvivalent 
60 000 EUR Ěv pUípadE žadatele/pUíjemce dotace z oblasti zemEdElské prvovýrobyě nebo 
500 000 EUR Ěžadatel/pUíjemce dotace nep]sobící v oblasti zemEdElské prvovýrobyě  
v souladu s podmínkou transparentnosti veUejných podpor uvedenou v čl. 3.7 AGRI 
Pokyn] zveUejnEny do 6 mEsíc] od poskytnutí podpory poskytovatelem podpory 
informace o podpoUe a o jejím pUíjemci na souhrnné webové stránce vEnované veUejným 
podporám . 

6. Seznam pUedkládaných pUíloh 
 
Níže uvedené pUílohy jsou doplnEny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 13 obecných podmínek Pravidel. 
 
a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C 

NEkteré pUílohy pUedkládané pUi podání Žádosti o dotaci jsou součástí formuláUe Žádosti 
o dotaci. Metodiky a pUíručky, usnadňující správné vyplnEní Žádosti o dotaci k posouzení 
finančního zdraví, veUejným zakázkám a povinné publicitE, jsou uveUejnEny 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

 
1) V pUípadE, že projekt/část projektu podléhá Uízení stavebního úUadu, pak ke dni podání 

Žádosti o dotaci na MůS platný a ke dni pUedložení pUílohy na MůS pravomocný (v 
pUípadE veUejnoprávní smlouvy účinnýě odpovídající správní akt stavebního úUadu Ědle 

                                                           
9 Účelnost projektu bude posuzována prostUednictvím popisu náplnE projektu a jeho cíl] Ěpopis konkrétních 
aktivit projektu a jejich zp]sobilé výdajeě, zda jsou v souladu s oblastmi podpory dané Fiche. Projekt je účelný, 
pokud jeho výsledky v co nejvEtší míUe pUispívají k cíl]m projektu. 
PotUebnost a efektivnost projektu je zajištEna souladem se schválenou strategií MůS. Pokud pUíslušná 
strategie byla hodnotitelskou komisí vyhodnocena jako potUebná a efektivní, lze považovat i projekty pUispívající 
k jejímu naplnEní za potUebné a efektivní. 
Hospodárnost projektu je zajištEna prostUednictvím posouzení pUedpokládané ceny zdroj] použitých 
pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištEno prostUednictvím stanovených limit] Ěviz pUíloha 
3 Pravidelě a stanovené výše stavebních výdaj] Ěpráce, materiálě na základE sazby dle Katalogu ÚRS Praha 
a.s., ze kterých je stanovena dotace. 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základE splnEní podmínky finančního zdraví žadatele. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Tízení stavebního úUadu“ě, na jehož základE 
lze projekt/část projektu realizovat – prostá kopie.  

2) V pUípadE, že projekt/část projektu podléhá Uízení stavebního úUadu, pak stavebním 
úUadem ovEUená projektová dokumentace pUedkládaná k Uízení stavebního úUadu 
v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], a pUíslušnými provádEcími pUedpisy – 
prostá kopie Ělze pUedložit v listinné podobEě10.  

3) P]dorys stavby/p]dorys dispozice technologie v odpovídajícím mEUítku s vyznačením 
rozmEr] stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není pUílohou projektová 
dokumentace pUedkládaná k Uízení stavebního úUadu v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], a pUíslušnými provádEcími pUedpisy – prostá kopie. 

4) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace pUedmEtu projektu Ěnetýká se mobilních 
stroj]ě v odpovídajícím mEUítku, ze které budou patrná čísla pozemk], hranice pozemk], 
název katastrálního území a mEUítko mapy Ěnení-li součástí projektové dokumentaceě – 
prostá kopie. 

5) FormuláUe11 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u nEhož je prokázání 
vyžadováno. 

6) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace ĚkromE ANC oblastíě nebo se jedná 
o žadatele, který musí pro splnEní definice spadat do určité kategorie podniku podle 
velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zaUazení podniku do kategorie 
mikropodnik], malých či stUedních podnik] dle PUílohy 5 Pravidel Ěelektronický formuláU 
ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

7) V pUípadE nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký 
posudek, ne starší než 6 mEsíc] pUed podáním Žádosti o dotaci na MůS - prostá kopie; 
D jinak K. 

8) Fotodokumentace – fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu 
Ěnedokládá se u vzdElávání a v pUípadE poUízení mobilních stroj]ě. 

9) PUílohy stanovené MůS. 
 
b) Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF; D jinak C 

1) V pUípadE realizace výbErového/zadávacího Uízení kompletní dokumentace k 
výbErovému/zadávacímu Uízení včetnE podepsané smlouvy s vítEzným dodavatelem a 
dokladu o uveUejnEní této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti nEkterých smluv, uveUejňování tEchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluvě v pUípadE, že smlouva musí být dle zákona o 
registru smluv povinnE uveUejnEna12. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 8 
obecných podmínek Pravidel. Seznam dokumentace k výbErovému/zadávacímu Uízení, 
je k dispozici na internetových stránkách www.szif.cz. 
V listinné podobE lze pUedložit: nabídky uchazeč], projektová/technická dokumentace 
k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet. 

2) FormuláU Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výbErového/zadávacího Uízení. 
 

  

                                                           
10 V pUípadE, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobE, ale elektronicky pUes Portál 
farmáUe, pak projektová dokumentace nemusí být ovEUena stavební úUadem. Žadatel na výzvu SZIF, pUípadnE 
pUi kontrole na místE musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné podobE s úUedním ovEUením. 
11 FormuláUe mají formu pdf a je nutné je vygenerovat na Portálu farmáUe. Žadatel zvolí typ formuláU] 
v závislosti na zp]sobu vedení účetnictví nebo daňové evidence. 
12 PUi uveUejnEní smlouvy se doporučuje postupovat v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv a Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv Ěsoukromoprávní částě, které 
vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému registru smluv.  Tyto metodické návody 
jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/registr-
smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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c) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 
1) Potvrzení finančního úUadu o bezdlužnosti, popU. povolení k posečkání úhrady danE nebo 

rozložení úhrady danE do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum 
podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie. 

2) V pUípadE, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplnEné Čestné prohlášení 
k de minimis (vzor PUíloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz) – originál. 

3) Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace ĚkromE ůNC oblastíě nebo se jedná 
o žadatele, který musí pro splnEní definice spadat do určité kategorie podniku podle 
velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zaUazení podniku do kategorie 
mikropodnik], malých či stUedních podnik] dle vzoru v PUíloze 5 Pravidel - elektronický 
formuláU ke stažení na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz (pouze 
v pUípadE, že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou bylo uzavUeno další účetní období či 
došlo ke zmEnE vlastnické struktury podniku). 
 

d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF 
1) OprávnEní k provozování činnosti, která je pUedmEtem projektu - prostá kopie Ěje-li 

oprávnEním výpis z živnostenského či obchodního rejstUíku, anebo evidence 
zemEdElského podnikatele, oprávnEní se nepUedkládáě; D jinak C. 

2) Doklad o vedení ĚpopU. zUízeníě bankovního účtu ve vlastnictví pUíjemce dotace, na který 
bude pUíjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C. Pokud pUíjemce 
dotace doklad již pUedložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu z]stává stejné, 
doklad se nepUedkládá. 

3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu ĚnapU. faktury, paragony nebo 
související doklady, vč. výrobních čísel stroj] či technologií,ě – prostá kopie; D jinak K. 

4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli ĚnapU. výpis z bankovního účtu včetnE smlouvy 
o zUízení/vedení účtu ve vlastnictví pUíjemce dotace, pokud byla úhrada provádEna 
z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém 
oprávnEná osoba potvrdí pUíjem hotovostiě – prostá kopie; D jinak K. 

5) V pUípadE nákupu stroj] a technologií nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH doklad 
o posouzení shody – ES prohlášení o shodE ĚpUi kontrole na místE musí pUíjemce dotace 
pUedložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutíě, technický pr]kaz, respektive 
technické osvEdčení v pUípadE, že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k 
provozu na pozemních komunikacích a budou využívány mimo uzavUený areál – prostá 
kopie; D jinak K. 

6) V pUípadE, že projekt/část projektu podléhá Uízení stavebního úUadu, pak kolaudační 
souhlas nebo oznámení stavebnímu úUadu o užívání stavby nebo souhlas se zmEnou 
v užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k pUedčasnému užívání 
stavby pUed jejím úplným dokončením podle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis] – prostá 
kopie; D jinak C. 

7) V pUípadE, že projekt/část projektu podléhá Uízení stavebního úUadu a v pr]bEhu 
realizace projektu došlo ke zmEnám oproti p]vodní dokumentaci, pak dokumentace 
skutečného provedení stavby ovEUená stavebním úUadem pUedkládaná k Uízení 
stavebního úUadu v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie; D jinak C. 

8) Soupisky účetních/daňových doklad] k výdaj]m, ze kterých je stanovena dotace – 
originál, je součástí elektronického formuláUe Žádosti o platbu; D jinak C. 

9) Potvrzení finančního úUadu o bezdlužnosti, popU. povolení k posečkání úhrady danE nebo 
rozložení úhrady danE do splátek; toto potvrzení nesmí být starší 30 kalendáUních dn] k 
datu podání Žádosti o platbu na MAS – prostá kopie, D jinak C. 

10) Cenový marketing v pUípadE, že je dle kapitoly 8 obecných podmínek Pravidel 
vyžadován, včetnE písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem – prostá 
kopie; D jinak K. 

11) Dodatek/Dodatky ke smlouvE s dodavatelem na zakázky projektu Ěv pUípadE, že byly 
s dodavatelem uzavUenyě – prostá kopie; D jinak K. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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12) V pUípadE zahrnutí stavebních prací do celkových výdaj], ze kterých je stanovena dotace 
– soupis stavebních prací s výkazem výmEr a položkový rozpočet správnE rozdElený 
do odpovídajících kód] výdaj], ze kterých je stanovena dotace – prostá kopie; D jinak K. 

13) Fotodokumentace pUedmEtu dotace poUízená v místE realizace včetnE fotozáznamu 
výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím pUedmEt dotace opatUen 
Ěfotodokumentace musí být v odpovídající kvalitE zajišťující čitelnost a jednoznačnou 
identifikovatelnost); D jinak K. 

14) V pUípadE nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní 
smlouva, ne starší než datum podání Žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie; D jinak K. 

15) V pUípadE, že pUíjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoUení 
nových pracovních míst a jedná se o malý a stUední podnik - Prohlášení o zaUazení 
podniku do kategorie mikropodnik], malých či stUedních podnik] dle PUílohy 5 Pravidel - 
elektronický formuláU ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); D jinak se na 
žadatele bude pohlížet jako na velký podnik. 

16) V pUípadE Fiche dle čl. 35, odstavec 2., písmeno cě – Prohlášení o zaUazení podniku 
ĚpUípadnE všech spolupracujících subjekt]) do kategorie mikropodnik], malých či 
stUedních podnik] dle vzoru v PUíloze 5 Pravidel – elektronický formuláU ke stažení 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz; D jinak C. 

17) PUílohy stanovené MůS. 
 

e) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu  
1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláUi zveUejnEném na Portálu farmáUe. Zpráva 

je odevzdávána každoročnE do 31. 7. po celou dobu lh]ty vázanosti projektu na účel; 
D jinak A.                                                                                                                                                       

 
 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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C.  SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO AKTIVITY DLE JEDNOTLIVÝCH ČLÁNK¥ 
 

1. Článek 14  
PUedávání znalostí a informační akce  

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdElávání a získávání dovedností  
a informační akce.  
Podpora je určena osobám pracujícím v odvEtvích zemEdElství, potravináUství 
a lesnictví, uživatel]m p]dy a jiným hospodáUským subjekt]m, jež jsou malými nebo 
stUedními podniky p]sobícími ve venkovských oblastech. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 1 Podpora předávání poznatků a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 1A 
Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech 
a prioritní oblasti 1C Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích 
zemědělství a lesnictví. 
 

b) Oblasti podpory 
Činnosti v oblasti odborného vzdElávání a získávání dovedností mohou zahrnovat 
vzdElávací kurzy a workshopy.  
Podpora se nevztahuje na vzdElávací kurzy a kurzy odborné pUípravy, které tvoUí 
součást bEžných vzdElávacích program] nebo systém] stUedního a vyššího vzdElávání. 
Subjekty zajišťující pUedávání znalostí a informační služby musí mít k plnEní tohoto úkolu 
pUíslušné kapacity v podobE kvalifikovaných zamEstnanc] a pravidelné odborné 
pUípravy.  Zp]sobilými výdaji mohou být náklady na organizaci a zajištEní vzdElávacích 
akcí Ědo 15 účastník]ě nebo informačních akcí Ě15 a více účastník]ě, včetnE exkurzí 
poUádaných v souvislosti s projektem.  
Témata vzdElávacích a informačních akcí musí být zamEUena na aktivity podporované 
v rámci PRV, zejména na ty, které MůS hodlá podporovat v Programovém rámci PRV. 
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 
Subjekt zajišťující odborné vzdElávání či jiné pUedávání znalostí a informační akce. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
1) V pUípadE akcí zamEUených na výrobu, zpracování13 a uvádEní na trh zemEdElských 

produkt] Ěúčastníkem je uživatel zemEdElské p]dy nebo osoba pracující v odvEtví 
zemEdElství, zpracování zemEdElských produkt]) je podpora poskytována v souladu 
s aktivitami spadajícími pod článek 42 Smlouvy o fungování EU, a to ve výši  90 % 
výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 

2) V pUípadE akcí zamEUených na lesnictví Ěúčastníkem je vlastník lesní p]dy nebo 
osoba hospodaUící v lesích) je podpora poskytována v souladu s podmínkami čl. 38 
NaUízení Komise č. 702/2014, a to ve výši 90 % výdaj], ze kterých je stanovena 
dotace. 

3) V pUípadE akcí zamEUených na hospodáUské subjekty, jež jsou malými nebo stUedními 
podniky p]sobícími ve venkovských oblastech, je podpora poskytována v souladu 
s podmínkami čl. 47 NaUízení Komise č. 702/2014, a to pro stUední podniky ve výši 60 
% výdaj], ze kterých je stanovena dotace, a pro malé podniky 70 % výdaj], ze 
kterých je stanovena dotace. 

 
e) Zp]sobilé výdaje 

Podporu lze poskytnout pouze na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení 
a provádEní vzdElávacích/informačních akcí, které odpovídají účelu podpory. Podpora 

                                                           
13 Výstupem zpracování musí být zemEdElský produkt 
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bude poskytována pouze na takové vybavení, které bude spotUebováno v rámci 
projektu14. 
Veškeré výdaje musí být vždy realizovány v souvislosti s daným projektem. 

 
V pUípadE, že budou nEkteré výdaje realizovány vlastními zdroji žadatele/pUíjemce, 
budou proplaceny pouze ty, které budou realizovány na základE smluv za účelem 
realizace projektu Ěpracovní smlouva, dodatek ke stávající pracovní smlouvE, dohoda 
o provedení práce, atd.ě a podloženy pUíslušnými doklady. 
 
Veškeré pUímé nákupy zboží a služeb budou doloženy účetními/daňovými doklady. 
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje, pokud vznikly a byly skutečnE uhrazeny 
nejdUíve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS: 

1) technické zabezpečení vzdElávací/informační akce Ěnájem sálu, učebny, pronájem 
informační a audiovizuální techniky, pronájem software, vč. dodávky technických 
služebě 

2) výukové materiály15 - výdaje spojené s pUípravou a poskytnutím výukových 
a informačních materiál] 

3) cestovní výdaje lektora/tlumočníka za účelem poskytnutí pUednášky/výkladu 
na  vzdElávací/informační akci Ěstravné, ubytování, dopravaě 

4) cestovní výdaje pUíjemce dotace/organizátora v pUímé souvislosti s realizací projektu, 
včetnE pUípravy Ěstravné, ubytování, dopravaě 

5) výdaje spojené s činností lektor] a tlumočník] Ěvýdaje na lektorskou činnost - 
lektorné, zajištEní pUeklad] a tlumočeníě 

6) výdaje na vlastní realizaci projektu   nákup zboží a služeb ĚnapU.: ochutnávka, vzorkyě   mzdové náklady žadatele Ěorganizátoraě16 spojené s vlastní organizací 
v pUímé souvislosti s realizací projektu  

7) občerstvení účastník] - nákup zboží a služeb Ějídlo, nápoje, nákup jednorázového 
nádobí, které je spotUebováno na dané akci) 

8) výdaje spojené s poUádáním exkurze a praktických ukázek (doprava účastník], 
výklad, vstupné, náklady na prostory a zaUízení v rámci exkurze či praktických 
ukázek, včetnE polních pokus]) 

9) nákup kanceláUských potUeb nutných pro zabezpečení projektu Ěpapírenské potUeby, 
psací potUeby, pravítka, tonerě 

10) náklady na propagaci akce Ěnáklady spojené s propagací v médiích, náklady na tisk 
a distribuci letáku, plakát], pozvánekě 
 

f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

001 VzdElávací akce zamEUené na výrobu, zpracování a uvádEní na trh 
zemEdElských produkt] 

002 Informační akce zamEUené na výrobu, zpracování a uvádEní na trh 
zemEdElských produkt] 

003 VzdElávací akce zamEUené na lesnictví 
004 Informační akce zamEUené na lesnictví 
005 VzdElávací akce zamEUené na hospodáUské subjekty, jež jsou malými 

nebo stUedními podniky p]sobícími ve venkovských oblastech 
006 Informační akce zamEUené na hospodáUské subjekty, jež jsou malými 

nebo stUedními podniky p]sobícími ve venkovských oblastech 

                                                           
14 Nelze hradit napU. vybavení kanceláUe, nákup výpočetní techniky, softwaru apod. Naopak je možné uhradit 
pronájem softwaru po dobu realizace projektu, náplnE do tiskáren, papír apod.   
15 Výukovým materiálem nejsou myšleny osvEdčení a certifikáty 
16 Lze realizovat i dodavatelskou formou.  
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g) Kritéria pUijatelnosti 
1) Žadatel/pUíjemce dotace má vzdElávání v pUedmEtu činnosti; C. 
2) Projekt se nevztahuje na akce, které tvoUí součást bEžných vzdElávacích program] 

nebo systém] stUedního a vyššího vzdElávání; C. 
3) Témata vzdElávacích a informačních akcí musí být zamEUena na aktivity 

podporované v rámci PRV; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Beneficientem, tzn. konečným uživatelem Ěúčastník vzdElávací akce a informační 

akce) musí být; C: 
a. zemEdElský podnikatel Ědle Evidence zemEdElského podnikateleě nebo jeho 

zamEstnanec; 
b. výrobce potravin Ědle OR, RES, ŽRě nebo jeho zamEstnanec; 
c. vlastník zemEdElské a lesní p]dy nebo osoba hospodaUící v lesích, nebo jejich 

zamEstnanec; 
d. jiné hospodáUské subjekty, jež jsou malými nebo stUedními podniky p]sobícími 

ve venkovských oblastech, nebo jejich zamEstnanec; 
e. v pUípadE zemEdElského podnikatele (fyzické osoby) - m]že být účastníkem 

i spolupracující osoba, která se na hospodaUení zemEdElského podnikatele 
podílí. 

2) Žadatel/pUíjemce dotace má k plnEní projektu pUíslušné kapacity v podobE 
kvalifikovaných zamEstnanc] a pravidelné odborné pUípravy; žadatel/pUíjemce dotace 
musí prokázat, že dokáže personálnE zabezpečit vzdElávací aktivity prostUednictvím 
odborník] v daném oboru vzdElávání nebo prostUednictvím poradc] akreditovaných 
MZe, kteUí jsou sami pravidelnE vzdEláváni; C. 

3) PUíjemce dotace má povinnost pro potUeby komplexní evaluace v rámci realizace 
projektu sbírat, zpracovávat a poskytovat data o účastnících vzdElávacích a 
informačních akcí. PUíjemce dotace odpovídá za jejich správnost s ohledem na 
stanovené podmínky; D jinak A. 

4) VzdElávací/informační akce nejsou tematicky zamEUeny na rybáUství a včelaUství; C. 
5) VzdElávací/informační akce nesmí obsahovat odkazy na konkrétní produkty nebo 

producenty nebo propagovat konkrétní výrobky, včetnE školení licencovaného SW 
Ěvyjma tEch, které slouží k demonstraci inovacíě; C. 

6) Výukové materiály, na které je požadována dotace, jsou k dispozici všem účastník]m 
vzdElávací/informační akce; D jinak A. 

7) Minimální počet účastník] (v souladu s definicí beneficientaě jedné vzdElávací akce je 
5 a maximální 15; K (na celou akci).  
Minimální počet účastník] (v souladu s definicí beneficientaě jedné informační akce je 
15; K (na celou akci).  
Pro účely této Fiche se vzdElávací/informační akcí rozumí část 
vzdElávacího/informačního projektu, určená jedné skupinE účastník]. 
VzdElávací/informační projekt pak m]že být složen z více vzdElávacích/informačních 
akcí, které mohou být realizovány od podpisu Dohody, nejpozdEji však v pr]bEhu 24 
mEsíc] od podpisu Dohody (pUípadnE ménE, pokud projekt získal bodové zvýhodnEní 
za kratší dobu realizace); D jinak K. 

8) Jeden účastník se nesmí v rámci projektu zúčastnit více akcí se stejným tématem; K. 
9) V pUípadE, že lektorem není zamEstnanec žadatele/pUíjemce dotace, má tento lektor 

potUebnou kvalifikaci s ohledem na pUednášené téma. Kvalifikace se prokazuje pUi 
podání Žádosti o platbu; K. 

10) V pUípadE akcí zamEUených na lesnictví nebo na hospodáUské subjekty, jež jsou 
malými nebo stUedními podniky p]sobícími ve venkovských oblastech, podpora musí 
mít motivační účinek v souladu s čl. 6 NaUízení Komise č. 702/2014. Žadatel/pUíjemce 
dotace pUed zahájením prací na projektu podal Žádost o dotaci. Zahájením prací se 
rozumí vystavení objednávky nebo uzavUení smlouvy Ěnevztahuje se na smlouvy o 
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smlouvE budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmínEna získáním pUíslušné 
dotace); C.  

11) V pUípadE akcí zamEUených na lesnictví nebo na hospodáUské subjekty, jež jsou 
malými nebo stUedními podniky p]sobícími ve venkovských oblastech, dotace 
nebude vyplacena ve prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je vystaven 
inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoUe a 
její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen. U této podmínky se 
žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a partnerských 
podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb na zahraniční 
subjekty; C.  

12) V pUípadE akcí zamEUených na lesnictví nebo na hospodáUské subjekty, jež jsou 
malými nebo stUedními podniky p]sobícími ve venkovských oblastech, 
žadatel/pUíjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 
NaUízení Komise č. 702/2014; C.  

13) V pUípadE akcí zamEUených na hospodáUské subjekty, jež jsou malými nebo stUedními 
podniky p]sobícími ve venkovských oblastech, musí žadatel do Žádosti o dotaci 
specifikovat podniky, pro které bude akce poskytovat, a zajistit od tEchto subjekt] 
vyplnEné Prohlášení o zaUazení podniku do kategorie mikropodnik], malých či 
stUedních podnik] dle PUílohy 5 Pravidel; C. 

14) PUíjemce dotace je povinen v rámci kontroly Žádosti o platbu na vyžádání pUedložit 
k vybraným účastník]m/konečným beneficient]m čestná prohlášení s ohledem na 
kategorii beneficienta17, kterou účastnící akcí pUedstavují; D jinak K. 

15) Žadatel/pUíjemce dotace se stává správcem osobních údaj] účastník]/konečných 
beneficient] dle naUízení EP a Rady ĚEUě č. 67ř/2016 o ochranE fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údaj] a o volném pohybu tEchto údaj] a o 
zrušení smErnice ř5/46/ES. V této souvislosti žadatel/pUíjemce dotace poskytne 
účastník]m akce nejpozdEji v okamžiku získání osobních údaj] informace podle čl. 
13 naUízení EP a Rady ĚEUě č. 67ř/2016 o ochranE fyzických osob včetnE této 
informace : „Osobní údaje budou v souladu s naUízením EP a Rady ĚEUě č. 67ř/2016 
o ochranE fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj] a o volném 
pohybu tEchto údaj] a o zrušení smErnice ř5/46/ES zpUístupnEny také Státnímu 
zemEdElskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemEdElství pro účely 
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“.  

16) Údaje získané od účastník] vzdElávacích/informačních akcí použije pUíjemce dotace 
pouze pro účely a zp]sobem stanoveným Pravidly. Data Ězejména osobní údajeě 
nesmí být žadatelem použita pro jiné účelyani dále distribuována či využívána; C.  

17) Celkový počet proškolených účastník] na projekt, splňujících definici beneficienta dle 
bodu 1ě této kapitoly, se nesmí snížit o více než 20 % p]vodnE plánovaného počtu 
účastník], uvedeného v Žádosti o dotaci. Zároveň musí být zachován minimální 
počet účastník] dle charakteru akce Ěviz bod 7) této kapitolyě; B.  

18) PUi kontrole na místE doloží pUíjemce dotace existenci smluvního vztahu pUíslušnými 
smlouvami Ěpracovní smlouva, dohoda o provedení práce, smlouva o dílo apod.), 
pUípadnE jiný doklad vztahující se k lektorovi dané akce; D jinak K. 

19) Dotaci nelze poskytnout na: ubytování účastník], dopravu účastník] mimo dopravu 
na exkurzi, kauce na pronájem, vzdElávací/informační akce zamEUené na včelaUství, 
výdaje na e-learning, poUízení majetku, stravenky, alkoholické nápoje v rámci 
občerstvení, semináUe a školení ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., 
pro chovatelskou veUejnost, vzdElávací/informační akce zamEUené na bEžné využití 
kanceláUských program], režijní výdaje – napU. poplatky za služby operátora, 
hovorné, poplatky za tvorbu a správu registračních webových stránek, za elektUinu, 
atd.; K. 

 

                                                           
17 NapU. v pUípadE zamEstnance bude doloženo čestné prohlášení konečného beneficienta/zamEstnavatele, že 
daný účastník je jeho zamEstnancem, pUípadnE pak na jaké pozici. ObdobnE osoba spolupracující. 
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i) Seznam pUedkládaných pUíloh 
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Doklad o tom, že má žadatel vzdElávání v pUedmEtu své činnosti Ěnení-li součástí 

povinných pUílohě; D jinak C. 
 

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:  
1) Prezenční listiny za každou jednotlivou akci dle závazného vzoru (viz PUíloha 11 

Pravidel); D jinak K. 
2) Seznam lektor], se kterými žadatel/pUíjemce dotace spolupracoval na vzdElávacím 

projektu; D jinak C. 
3) Dokumenty prokazující, že lektoUi mají ukončené vysokoškolské vzdElání 

v doktorském, magisterském, bakaláUském studijním programu daného oboru nebo 
ukončené vyšší odborné vzdElání daného oboru nebo stUední odborné vzdElání 
s maturitní zkouškou v daném oboru Ěvždy ve vztahu k pUednášenému tématu), nebo 
jsou poradci akreditovanými v souladu se SmErnicí  Ministerstva zemEdElství č.j. 
214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradc] a jejich vedení v 
Registru poradc] akreditovaných Ministerstvem zemEdElství; D jinak C. 

4) Popis systému vzdElávání lektor] (účast lektor] na vzdElávacích akcích dalšího 
vzdElávání) v souladu se zamEUením vzdElávacího projektu; D jinak C. 

5) Doklad o tom, že se lektoUi pravidelnE účastní výše uvedeného vzdElávacího 
systému, pUípadnE jiného systému vzdElávání (účast lektor] na vzdElávacích akcích 
dalšího vzdElávání) v souladu se zamEUením vzdElávacího projektu Ětermíny 
vzdElávacích aktivit a prezenční listiny, pUípadnE osvEdčení o absolvování vzdElávací 
aktivity s datem vydání či obdobný dokument)18; D jinak C. 

6) V pUípadE, že lektorská činnost není zajištEna vlastními zdroji pUíjemce dotace Ětzn. 
jeho zamEstnanciě, pak doklad o splnEní dalších kvalifikačních pUedpoklad], a to 
nejménE tUíletou praxi v zemEdElství nebo oborech spojených s rezortní 
problematikou, rezortním výzkumem, pUípadnE pedagogickou praxi v rezortním oboru 
Ěviz PUíloha 12 Pravidel) a doklad o jeho pravidelném vzdElávání Ěviz PUíloha 13 
Pravidel)18; D jinak K. 

7) V pUípadE mzdových náklad] pUíjemce dotace realizovaných vlastními zdroji Ětzn. 
jeho zamEstnanciě v pUímé souvislosti s realizací projektu: 

o výplatní a zúčtovací listiny Ěv pUípadE uplatnEných zp]sobilých výdaj] 
vzniklých na základE dohody o provedení práce, nemusí být součástí pUíloh 
k Žádosti o platbu výplatní listinaě – prostá kopie; D jinak K, 

o pracovní výkazy – prostá kopie; D jinak K, 
o doklad o existenci pracovnE-právního vztahu Ěpracovní smlouvy, dohody 

o pracovní činnosti, dohody o provedení práceě – prostá kopie; D jinak K. 
8) Fotodokumentace ze všech zrealizovaných akcí – prostá kopie; fotodokumentace 

musí být v odpovídající kvalitE a opatUena údaji umožňujícími jejich jednoznačnou 
pUiUaditelnost k jednotlivým akcím; D jinak K. 

9) PUednáškové materiály ke všem uskutečnEným vzdElávacím/informačním akcím 
v pUípadE, že nebyly uveUejnEny a nejsou dostupné na internetových stránkách 
informujících o konaných akcích Ějinak odkaz na jejich uveUejnEníě; D jinak K.  

10) V pUípadE akcí zamEUených na hospodáUské subjekty, jež jsou malými nebo stUedními 
podniky p]sobícími ve venkovských oblastech, Prohlášení o zaUazení podniku do 
kategorie mikropodnik], malých či stUedních podnik] dle vzoru v PUíloze 5 Pravidel 
Ěelektronický formuláU ke stažení na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.czě subjekt], pro které poskytoval žadatel/pUíjemce dotace pUedmEtné 
akce, D jinak K. 

                                                           
18 Není nutné dokládat u lektor], kteUí jsou současnE poradci akreditovanými MZe, postačí ovEUení, že 
jsou vedeni v Registru poradc] akreditovaných MZe, dostupný na následujícím odkazu: 
https://portal.mze.cz/ssl/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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11) V pUípadE zmEny termínu, času či místa konání vzdElávací/informační akce ze 
závažného d]vodu, pr]kazní dokumentace dle charakteru mimoUádné okolnosti; D 
jinak K. 

 
j) Indikátory výstup] 

92301 Počet účastník] vzdElávání19 
 

k) Indikátory výsledk] 
T3 Celkový počet vyškolených účastník] podle čl. 14 NaUízení PRV ĚVzdElávací akceě 

 

  

                                                           
19 Týká se pouze vzdElávacích akcí Ěnikoliv informačních akcíě 
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2. Článek 17, odstavec 1., písmeno aě 
Investice do zemEdElských podnik] 

 
a) Vymezení Fiche 
Podpora je zamEUena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemEdElského 
podniku.  
Podpora pUispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení 
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 
 

b) Oblasti podpory 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobE, je určena 
na investice do zemEdElských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu 
a pro školkaUskou produkci. Podporovány budou též investice na poUízení mobilních 
stroj] pro zemEdElskou výrobu a investice do poUízení peletovacích zaUízení pro vlastní 
spotUebu v zemEdElském podniku.  

 
c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 

ZemEdElský podnikatel.  
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Výše dotace: 50 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace 
 
Tato míra podpory m]že být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemEdElce a o 10 % 
pro oblasti s pUírodními nebo jinými zvláštními omezeními podle naUízení vlády 
č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s 
pUírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o zmEnE nEkterých souvisejících naUízení 
vlády, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „ANC oblasti“ě. K navýšení dojde na 
základE požadavku žadatele v rámci formuláUe Žádosti o dotaci.  
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 NaUízení PRV. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. RozdElení je dle primárního určení výdaje. 

1) Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobE 
2) stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkaUskou výrobu 
3) peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotUebována pUímo v zemEdElském 

podniku20  
4) nákup nemovitosti  
 

f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

007 Živočišná výroba 
008 Rostlinná výroba 
009 Peletárny pro zemEdElský podnik 
041 Nákup nemovitosti 

 
  

                                                           
20 Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zaUízení spravované v rámci 
jednoho IČO. 
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g) Další podmínky 
1) Produkce peletárny musí být spotUebována v zemEdElském podniku21; K.  
2) O situování v ANC oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové 

výmEry pozemk] evidovaných v LPIS, situovaných v ANC oblastech. Do výpočtu se 
zahrnují tyto druhy zemEdElské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV 
č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1ě písm. aě, bě a cě: orná p]da, TTP a trvalá kultura 
ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS.  

3) PUedmEt dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zamEUení 
žadatele22; C. 

4) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístEny podpoUené stroje, 
technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, vEcné bUemeno a právo stavby. 

5) PUedmEt dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C. 
6) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy 

č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE 
nEkterých souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vlivu na životní prostUedíě, ve 
znEní pozdEjších pUedpis], je podmínkou pUijatelnosti doložení sdElení k podlimitnímu 
zámEru se závErem, že pUedložený zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, závEru 
zjišťovacího Uízení s výrokem, že zámEr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo 
souhlasného stanoviska pUíslušného úUadu k posouzení vliv] provedení zámEru na 
životní prostUedí23; C. V pUípadE, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení 
vlivu zámEru na životní prostUedí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou 
pUílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláUe Žádosti o dotaci. 
Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s pUíslušným úUadem Ěkrajský 
úUad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostUedíě nebo si 
vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv] na životní prostUedí není zapotUebí posouzení vlivu zámEru na 
životní prostUedí, a to ani podlimitnE – prostá kopie. 

 
h) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostUedí dle závazného vzoru Ěvydává 

regionální pracovištE Agentury ochrany pUírody a krajiny České republiky nebo místnE 
pUíslušná správa NPě. PUíloha bude požadována pouze v pUípadE, kdy pUedmEtem 
dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní 
dr]beže (viz PUíloha 7 Pravidel) – prostá kopie. 

2) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vliv] na životní prostUedíě, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], sdElení k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený 
zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, nebo závEr zjišťovacího Uízení s výrokem, že 
zámEr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko pUíslušného úUadu 
k posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí - prostá kopie. 
 

  

                                                           
21 Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zaUízení spravované v rámci 
jednoho IČO. 
22 Posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu.  
23 Jedná se o ZaUízení k intenzivnímu chovu dr]beže nebo prasat s více než: aě Ř5 000 místy pro kuUata, 60 
000 místy pro slepice; bě 3 000 místy pro jatečná prasata Ěnad 30 kgě nebo cě ř00 místy pro prasnice, nebo 
ZaUízení k intenzivnímu chovu hospodáUských zvíUat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek Ě1 dobytčí jednotka 
= 500 kg živé hmotnostiě, které podléhá zjišťovacímu Uízení. 
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Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:  
1) V pUípadE, že žadatel/pUíjemce dotace je mladý začínající zemEdElec, jak je definován 

v rámci operace 6.1.1 – Doklad o dosažení minimální zemEdElské kvalifikace – 
v pUípadE, že žadatel/pUíjemce dotace doklad již vlastní a dosud nepUedložil, nebo jej 
má v souladu s formuláUem Žádosti o dotaci pUedložit pozdEji, maximálnE však do 36 
mEsíc] od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace – prostá kopie; D jinak C 

2) V pUípadE, že pUedmEtem projektu jsou stavební nebo technologické investice 
realizované v rámci budov s vlivem na zákonné požadavky pro chov zvíUat, na které 
není tUeba kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úUadu o užívání stavby 
podle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], potvrzení místnE pUíslušné krajské veterinární 
správy nebo MEstské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy, že 
realizovaný projekt splňuje minimální standardy pro ochranu hospodáUských zvíUat, 
nebo že nepodléhá posouzení – prostá kopie dle vzoru uvedeném v PUíloze 8 
Pravidel; D jinak C. 

3) V pUípadE, že je výdajem, ze kterého je stanovena dotace, nosná konstrukce vinice, 
Doklad o povolení nové výsadby révy vinné podle §Ř zák. č. 321/2004Sb., 
o vinohradnictví a vinaUství, které vydává ÚstUední kontrolní a zkušební ústav 
zemEdElský – prostá kopie. D jinak C.  

4) Dokument dokládající výrobní zamEUení žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok 
pUedcházející ĚnapU. výpis z LPIS či z Integrovaného zemEdElského registru, resp. 
evidence hospodáUských zvíUatě – prostá kopie; D jinak C. 

 
i) Indikátory výstup] 
ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc]  
 

j) Indikátory výsledk] 
94800 Pracovní místa vytvoUená v rámci podpoUených projekt] (Leader) 
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3. Článek 17, odstavec 1., písmeno bě 
Zpracování a uvádEní na trh zemEdElských produkt] 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na investice, které se týkají zpracování, uvádEní na trh nebo 
vývoje zemEdElských produkt] uvedených v pUíloze I Smlouvy o fungování EU nebo 
bavlny, s výjimkou produkt] rybolovu a akvakultury, pUičemž výstupem procesu 
produkce m]že být produkt, na nEjž se uvedená pUíloha nevztahuje.  
Podpora pUispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení 
a organizací producentů a mezioborových organizací. 
 

b) Oblasti podpory 
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemEdElských produkt] a jejich uvádEní na trh. Zp]sobilé výdaje jsou investice 
do výstavby a rekonstrukce budov včetnE nezbytných manipulačních ploch, poUízení 
stroj], nástroj] a zaUízení pro zpracování zemEdElských produkt], finální úpravu, balení, 
značení výrobk] ĚvčetnE technologií souvisejících s dohledatelností produkt]ě a investic 
souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobk] a druhotných surovin 
vznikajících pUi zpracování. Zp]sobilé jsou rovnEž investice vedoucí ke zvyšování 
a monitorovaní kvality produkt], investice související s uvádEním zemEdElských 
a potravináUských produkt] na trh ĚvčetnE investic do marketingu) a investice do zaUízení 
na čištEní odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 
ZemEdElský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemEdElství, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] (dle Evidence zemEdElského podnikateleě, nebo  
výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotUebu, které definuje zákon 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znEní pozdEjších pUedpis], 
nebo  
výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], nebo 
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádEní na trh a vývoji zemEdElských produkt] 
uvedených v pUíloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 
Žadatel/pUíjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstUíku na činnost 
odpovídající pUedmEtu dotace, pUípadnE je evidován v Evidenci zemEdElského 
podnikatele. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, činí výše dotace pro stUední podniky 
35 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, a pro mikro a malé podniky 45 % výdaj], 
ze kterých je stanovena dotace, a podpora je poskytována v souladu s podmínkami 
čl. 44 NaUízení Komise ĚEUě č. 702/2014. 
 
V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 
spadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, a uvádEní zemEdElských produkt] na 
trh činí výše dotace 50 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, a podpora je 
poskytována v souladu s podmínkami článku 17 naUízení PRV. 
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e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 

1) poUízení stroj], nástroj] a zaUízení pro zpracování zemEdElských produkt], finální 
úpravu, balení, značení výrobk] ĚvčetnE technologií souvisejících se sledovatelností 
produkt]ě  

2) výstavba, modernizace a rekonstrukce budov ĚvčetnE manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytnE nutných pro realizaci projektu)  

3) investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobk] a druhotných 
surovin vznikajících pUi zpracování s výjimkou odpadních vod 

4) investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produkt] 
5) investice související s uvádEním vlastních produkt] na trh včetnE marketingu ĚnapU. 

výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, 
vybavení prodejen apod.)  

6) poUízení užitkových voz] kategorie N1 a N2 bez podkategorie G 
7) investice do zaUízení na čištEní odpadních vod ve zpracovatelském provozu 
8) nákup nemovitosti 

 
f) Kódy zp]sobilých výdaj] 

 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

010 Zpracování zemEdElských produkt] Ěvýstupní produkt spadá pod pUílohu 
I Smlouvy o fungování EU)  

011 Zpracování zemEdElských produkt] Ěvýstupní produkt nespadá pod 
pUílohu I Smlouvy o fungování EUě  

012 UvádEní zemEdElských produkt] na trh 
041 Nákup nemovitosti 

 
g) Kritéria pUijatelnosti 

1) Projekt se musí týkat výroby potravin Ěsurovin určených pro lidskou spotUebuě nebo 
krmiv; výrobní proces se musí týkat zpracování a nebo uvádEní na trh 
surovin/výrobk] uvedených v pUíloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produkt] 
rybolovu a akvakultury a medu, pUičemž výstupní produkt nemusí být v této pUíloze 
uveden (viz PUíloha 9 Pravidel); C.   

 
h) Další podmínky 

1) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
vEcné bUemeno a právo stavby.  

2) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, do kterých budou 
umístEny podpoUené stroje, technologie nebo vybavení, jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, vEcné bUemeno a 
právo stavby.  

3) Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady24. 
4) V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 

nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, nesmí být žadatel velký podnik; 
C. 

5) V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, musí mít podpora motivační 
účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise ĚEUě č. 702/2014 (viz kapitola 1 
písmeno ffěě; C. 

6) V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, nebude dotace vyplacena ve 

                                                           
24 Intervenční sklady slouží ke skladování intervenčních zásob obilovin, mléčných výrobk] a masa.  
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prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je vystaven inkasní pUíkaz 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoUe a její 
neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen; u této podmínky se 
žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a partnerských 
podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise ĚEUě č. 702/2014, včetnE jeho vazeb na 
zahraniční subjekty; C 

7) V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, nesmí být žadatel podnikem 
v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14ě NaUízení Komise ĚEUě č. 702/2014; C.  

8) V pUípadE zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, se nesmí jednat o investice 
související s produkcí biopaliv nebo energie z obnovitelných zdroj]; K. 

9) V pUípadE projekt] zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je 
produkt nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení 
vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] Ězákon o 
posuzování vlivu na životní prostUedíě, ve znEní pozdEjších pUedpis], je podmínkou 
pUijatelnosti doložení sdElení k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený 
zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, závEru zjišťovacího Uízení s výrokem, že zámEr 
nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska pUíslušného úUadu k 
posouzení vliv] provedení zámEru na životní prostUedí; C. V pUípadE, že pro realizaci 
projektu není vyžadováno posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle výše 
uvedeného zákona, pak je povinnou pUílohou čestné prohlášení žadatele, které je 
součástí formuláUe Žádosti o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje 
zkonzultovat s pUíslušným úUadem Ěkrajský úUad dle místa realizace projektu nebo 
Ministerstvo životního prostUedíě nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí není zapotUebí 
posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí, a to ani podlimitnE – prostá kopie. 

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) V pUípadE projekt] zpracování zemEdElských produkt], kdy výstupním produktem je 

produkt nespadající pod pUílohu I Smlouvy o fungování EU, které vyžadují posouzení 
vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] 
Ězákon o posuzování vliv] na životní prostUedíě, ve znEní pozdEjších pUedpis], sdElení 
k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený zámEr nepodléhá zjišťovacímu 
Uízení, nebo závEr zjišťovacího Uízení s výrokem, že zámEr nepodléhá dalšímu 
posuzování nebo souhlasné stanovisko pUíslušného úUadu k posouzení vlivu zámEru 
na životní prostUedí - prostá kopie. 

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:  
1) Potvrzení Státní veterinární správy, že novE zavedený prodej ze dvora splňuje 

legislativní požadavky - v pUípadE že součástí projektu je investice do zkrácení 
dodavatelského UetEzce v rámci místních trh] a investice je zamEUená do novE 
zUízeného prodeje výrobk] živočišného p]vodu ze dvora – prostá kopie; D jinak C. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
 

k) Indikátory výsledk] 
94800 Pracovní místa vytvoUená v rámci podpoUených projekt] (Leader)  
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4. Článek 17, odstavec 1., písmeno cě 
Lesnická infrastruktura 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo pUizp]sobením se lesnictví, včetnE pUístupu k lesní p]dE. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 
 

b) Oblasti podpory 
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí 
a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 
lesních cest. KromE rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či 
nová výstavba souvisejících objekt] a technického vybavení. 

 
c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 

Držitelé Ěvlastníci, nájemci, pachtýUi nebo vyp]jčiteléě les], kteUí jsou fyzickými nebo 
soukromými právnickými osobami, včetnE sdružení s právní subjektivitou nebo spolk], 
vysokými školami se školním lesním podnikem, stUedními školami nebo učilišti se 
školním polesím, obcemi, právnickými osobami zUízenými nebo založenými obcemi nebo 
kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 
Držitelem lesa se rozumí osoba, která v pUedmEtném lese hospodaUí Ěje vlastníkem lesa 
nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., 
o lesích a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] Ělesní zákoně, ve znEní pozdEjších 
pUedpis]ě. 
Žadatelem nem]že být: 
 sdružení vzniklé podle § Ř2ř a následujících zákona č. 40/1ř64, Sb., občanský 

zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis], resp. společnost vzniklá podle § 2716 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znEní pozdEjších 
pUedpis], 

 státní podniky a státní fondy. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Výše podpory je 90 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 40 NaUízení Komise ĚEUě 
č. 702/2014. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 

1) investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních 
cest Ě1L a 2Lě, lesních svážnic Ě3Lě a technologických linek Ě4Lě na lesní cesty 1L a 
2L, včetnE souvisejících objekt] Ěmosty, propustky, hospodáUské propustky, brody, 
opErné a zárubní zdi, lesní skladyě a vybavení lesních cest Ěbezpečnostní zaUízení, 
dopravní značkyě 

2) nezbytné vyvolané investice ĚnapU. pUeložky inženýrských sítí, úpravy staveb 
dopravní infrastruktury apod.ě ve vlastnictví žadatele/pUíjemce dotace i tUetích osob 
ĚnapU. správc] technické dopravní infrastruktury apod.ě; 

3) projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost bEhem realizace projektu; 
4) nákup pozemku  
Podporované povrchy lesních cest: 

1) asfaltový beton ĚČSN EN 1310Ř-1) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L, 
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2) penetrační makadam ĚČSN 73 6127-2ě opatUený uzavíracím nátErem dvouvrstvým 
ĚČSN EN 12271) s posypem z drobného drceného kameniva, 

3) mechanicky zpevnEné kamenivo MZK ĚČSN 73 6126-1) z pUírodního kameniva frakce 
0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátEr], 

4) vibrovaný štErk VŠ ĚČSN 73 6126-2) z pUírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez 
uzavíracích nátEr], 

5) kamenivo zpevnEné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KůPS-LE 
ĚČSN 73 6127-4 se zmEnami stanovenými Ministerstvem zemEdElství25); dotace se 
neposkytuje na platbu za využití patentových práv k technologii KAPS-LE 

6) štErk – hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 ĚČSN EN 13242+A1), s uzavUením a 
zpevnEním povrchu zavibrováním pUírodního výplňového kameniva ĚnapU. lomové 
výsyvkyě – pouze pro lesní cesty kategorie 2L, 

7) štErkodrť ŠD ĚČSN 73 6126-1) z pUírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, 
bez uzavíracích nátEr] – pouze pro lesní cesty kategorie 2L. 
 

f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 

Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 
013 Lesní cesty s výslednou tUídou  1L 
014 Lesní cesty s výslednou tUídou  2L 
040 Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost Ěviz PUíloha 3ě 
041 Nákup nemovitosti 

 
g)  Kritéria pUijatelnosti 

1) Na projekt je vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostUedí; C. 
2) Výstavba lesních cest Ě1L nebo 2Lě a rekonstrukce lesních svážnic Ě3Lě nebo 

technologických linek Ě4Lě na lesní cesty 1L nebo 2L bude podporována pouze 
v pUípadE, že realizací výdaj], ze kterých je stanovena dotace, nedojde v rámci 
lesního majetku žadatele Ěna úrovni lesního hospodáUského celku nebo pUíslušné 
části zaUizovacího obvoduě ke zvýšení hustoty lesních cest 1L a 2L nad hodnotu 
optimální; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Lesní cestou se rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených 

k plnEní funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kv]li výstavbE lesní cesty odňaty 
plnEní funkcí lesa)26. 

                                                           
25 ZmEny ČSN 73 6127-4 stanovené Ministerstvem zemEdElství pro povrch lesních cest z kameniva 
zpevnEného popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KůPS-LE:  PUedmluva: Uživatelé jsou upozornEni na existenci patentových práv k pUedmEtné technologii.  nový článek 3.5: kamenivo zpevnEné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty ĚKůPS-LE) = 

vrstva vytvoUená z kamenné kostry po prolití a zavibrování vysokopevnostní popílkové suspenze 
určená zejména pro kryty účelových komunikací,  zmEna článku 6.2: V tabulce 3 se mEní parametr pevnosti v prostém tlaku RC,28 pro KAPS-LE 
na minimální tUídu pevnosti popílkocementové suspenze požadovanou podle ČSN EN 14227-3 
NA7.2 na C12/16,  doplnEk článku 6.2: Konzistence popílkocementové suspenze podle ČSN EN 14227-3 tabulky 
NA.2 pro KAPS-LE je vyhovující v rozmezí Ř5 až 160 mm,  zmEna článku Ř.2 – v tabulce 5 se mEní ustanovení o četnosti takto: Vzorky pro kontrolní zkoušky 
konzistence a pevnosti v tlaku popílkocementové suspenze pro KůPS-LE se odebírají z každé 
samostatné dodávky Ěautodomíchávačeě. Kontrolní zkoušky pevnosti v tlaku provádí nezávislá 
akreditovaná laboratoU. 

26 Tato podmínka se nevztahuje na související objekty a vybavení a nezbytnE vyvolané investice, pokud pUímo 
souvisí s lesní cestou, která je pUedmEtem projektu. 



48 
 

2) Projekt m]že být realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma 
pUístupné veUejnosti k rekreačním účel]m Ěve smyslu § 1ř a § 20 lesního zákonaě; D 
jinak C.  

3) Pokud je pUedmEtem projektu výstavba lesní cesty (1L či 2L) nebo rekonstrukce lesní 
svážnice Ě3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu Ě1L či 2L), žadatel 
k Žádosti o dotaci na MAS pUedloží VyjádUení Ústavu pro hospodáUskou úpravu les] 
Ědále jen „ÚHÚL“ě27 dle závazného vzoru uvedeného v PUíloze 6 Pravidel; C. 

4) Projektová dokumentace odpovídá požadavk]m ČSN 73 610Ř platné v dobE 
zpracování projektové dokumentace a jejího schválení ĚovEUení stavebním úUadem, 
pokud projekt nebo jeho část podléhá Uízení stavebního úUaduě a vyhlášky 
Ministerstva zemEdElství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro 
plnEní funkcí lesa, a její povrch musí být proveden v souladu s pUíslušnou technickou 
normou uvedenou v odrážce eě Zp]sobilé výdaje. Tyto skutečnosti musí být výslovnE 
uvedeny v pUedkládané projektové dokumentaci vypracované autorizovanou osobou 
Ědle zákona č. 360/1řř2 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt] a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr] a technik] činných ve výstavbE, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]ě; C. 

5) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise 
č. 702/2014Ěviz kapitola 1 písmeno ffěě; C. 

6) Dotace nebude vyplacena ve prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je 
vystaven inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoUe a její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen; u této 
podmínky se žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a 
partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb 
na zahraniční subjekty; C. 

7) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14ě NaUízení Komise č. 
702/2014; C. 

8) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
nájem, pacht, výp]jčka, vEcné bUemeno a právo stavby.  

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) V pUípadE výstavby lesní cesty (1L nebo 2L) nebo v pUípadE rekonstrukce  lesní 

svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 2L) VyjádUení 
ÚHÚL dle závazného vzoru v PUíloze 6 Pravidel Ěvydává pUíslušná pobočka ÚHÚL) – 
prostá kopie. 

2) V pUípadE, že není pUedkládaná stavebním úUadem ovEUená projektová dokumentace 
pUedkládaná k Uízení stavebního úUadu v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v souladu 
s pUíslušnými provádEcími pUedpisy, ze které je zUejmé splnEní parametr] lesní cesty 
dle ČSN – prostá kopie. 

3) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostUedí dle závazného vzoru PUílohy 
7  Pravidel Ěvydává místnE pUíslušná správa národního parku nebo regionální 
pracovištE ůgentury ochrany pUírody a krajiny České republiky) – prostá kopie. 

4) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 mEsíc] od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS, kde je žadatel uveden jako vlastník lesního pozemku bezprostUednE 
zpUístupnEného lesní cestou, která je pUedmEtem projektu Ědokument m]že být 
informativního charakteruě. V pUípadE, že je žadatel nájemce/pachtýU/vyp]jčitel 
lesního pozemku, doloží na daný pozemek výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 

                                                           
27 Pro potUeby vydání vyjádUení ÚHÚL žadatel na pUíslušnou pobočku ÚHÚL s dostatečným pUedstihem pUedloží 
obrysovou lesnickou mapu, ve které bude vyznačena lesní cesta, která má být výsledek projektu, a dále 
uvedení podstaty projektu – výstavba lesní cesty 1L či 2L nebo rekonstrukce lesní svážnice (3L) nebo 
technologické linky Ě4L)  na lesní cestu 1L či 2L, a navrhovaný povrch. 
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mEsíc] od data podání Žádosti o dotaci na MAS Ědokument m]že být informativního 
charakteru) a nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výp]jčce – prostá kopie. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
 
k) Indikátory výsledk] 

ř4302 Celková délka lesních cest Ěkmě 
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5. Článek 17, odstavec 1., písmeno cě 
ZemEdElská infrastruktura 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo pUizp]sobením se zemEdElství, včetnE pUístupu k zemEdElské p]dE. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení 
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 
 

b) Oblasti podpory 
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí 
a budováním zemEdElské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 
polních cest. KromE rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či 
nová výstavba souvisejících objekt] a technického vybavení. Polní cesty musí být 
realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy ĚkromE projekt], kdy je 
žadatelem/pUíjemcem dotace obecě, a mimo intravilán obce. 
Mezi související objekty a technické vybavení patUí: mosty, propustky, brody, silniční 
pUíkopy a jejich zaústEní do recipient], svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, 
sjezdy ze silnice, výhybny, obratištE a veškeré bezpečnostní zaUízení na polní cestE 
pUimEUené kategorii cesty Ěsvodidla, zábradlí, dopravní značkyě. 
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 
Obec nebo zemEdElský podnikatel. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
90 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, podpora je poskytována v souladu 
s podmínkami článku 17 NaUízení PRV. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 
1) zemní a stavební práce včetnE pUesun] hmot, 
2) stavební materiál, 
3) nákup, výsadba a zajištEní zelenE,  
4) zaUízení staveništE, 
5) nezbytné vyvolané investice ĚpUeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb 

dopravní infrastrukturyě ve vlastnictví žadatele/pUíjemce dotace i tUetích osob ĚnapU. 
správc] technické dopravní infrastruktury apod.ě; 

6) projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost bEhem realizace projektu; 
7) nákup pozemku maximálnE do částky odpovídající 10 % zp]sobilých výdaj], 

ze  kterých je stanovena dotace. 
 

f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

015 Polní cesty 
040 Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost 
041 Nákup nemovitosti 
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g) Kritéria pUijatelnosti 
1) V pUípadE, že je žadatelem/pUíjemcem dotace zemEdElský podnikatel, musí být polní 

cesty realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy; K. 
2) Polní cesty musí být realizovány mimo intravilán obce; K. 

 
h) Další podmínky 

1) Polní cestou se pro tento zámEr rozumí veUejná účelová komunikace mimo les, která 
slouží ke zpUístupnEní zemEdElského majetku za účelem jeho obhospodaUování a 
plnEní dalších funkcí ĚnapU. rekreační). 

2) Pokud není polní cesta realizována na území, kde byly dokončeny pozemkové 
úpravy, je lh]ta vázanosti projektu na účel prodloužena na 10 let.   

3) Polní cesta, která je pUedmEtem realizace projektu, splňuje parametry polní cesty 
dle ČSN 73 610ř Projektování polních cest. Tyto skutečnosti musí být zUejmé 
z pUedkládané projektové dokumentace vypracované autorizovanou osobou Ědle 
zákona č. 360/1řř2 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt] a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr] a technik] činných ve výstavbE, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]ě; C. 

4) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
nájem, pacht, vEcné bUemeno a právo stavby.  

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydané pUíslušným pozemkovým 

úUadem Ěv pUípadE, že žadatelem/pUíjemcem dotace není obecě – prostá kopie. 
2) V pUípadE, že není pUedkládaná stavebním úUadem ovEUená projektová dokumentace 

pUedkládaná k Uízení stavebního úUadu v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou v souladu 
s pUíslušnými provádEcími pUedpisy, ze které je zUejmé splnEní parametr] polní cesty 
dle ČSN – prostá kopie. 

3) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 mEsíc] od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS týkající se zemEdElského pozemku bezprostUednE zpUístupnEného polní cestou, 
která je pUedmEtem projektu, v pUípadE, že je žadatelem/pUíjemcem dotace 
zemEdElský podnikatel, musí být žadatel vlastník nájemce/pachtýU/vyp]jčitel 
pozemku Ědokument m]že být informativního charakteruě. V pUípadE, že je žadatel 
nájemce/pachtýU/vyp]jčitel pozemku, doloží na daný pozemek nájemní/pachtovní 
smlouvu či smlouvu o výp]jčce – prostá kopie.28. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
 
k) Indikátory výsledk] 

Závazný indikátor není stanoven.  

                                                           
28 Výpis z katastru slouží pro ovEUení, že je splnEn účel projektu. Pro tento účel žadatel doloží vlastnictví 
Ěmožno i podílovéě alespoň jednoho zemEdElského pozemku, zpUístupňovaného polní cestou, která je 
pUedmEtem projektu. Není tUeba dokládat pozemky, na kterých bude novostavba, rekonstrukce či oprava polní 
cesty ĚvčetnE souvisejících objekt]ě realizována. 
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6. Článek 17, odstavec 1., písmeno cě 
Pozemkové úpravy 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, 
modernizací nebo pUizp]sobením se zemEdElství, včetnE pUístupu k zemEdElské p]dE a 
pozemkových úprav. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení 
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 
 

b) Oblasti podpory 
Podpora zahrnuje realizaci plán] společných zaUízení, což je opatUení zajišťující 
zpUístupnEní pUedevším zemEdElských pozemk], opatUení k ochranE životního prostUedí 
a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, 
protipovodňová opatUení pro ochranu p]dního fondu a vodohospodáUská opatUení. 
Realizace společných zaUízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových 
úprav. 
Realizací plán] společných zaUízení na základE schváleného návrhu pozemkových 
úprav se rozumí: 

o opatUení ke zpUístupnEní zemEdElských pozemk] Ěmimo intraviláně, 
o protierozní opatUení pro ochranu p]dního fondu,  
o vodohospodáUská opatUení sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu 

povrchových vod a ochranE území pUed záplavami, ke zvýšení retenční 
schopnosti krajiny a opatUení pro omezení dopadu zemEdElského sucha 
ĚnapU. retenční nádrže apod.ě 

o opatUení k ochranE a tvorbE životního prostUedí a zvýšení ekologické stability 
krajiny 

 
c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 

Obec nebo zemEdElský podnikatel. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
100 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, podpora je poskytována v souladu 
s podmínkami článku 17 NaUízení PRV. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 

1) zemní a stavební práce včetnE pUesun] hmot, 
2) stavební materiál, 
3) nákup, výsadba a zajištEní zelenE,  
4) zaUízení staveništE, 
5) nezbytné vyvolané investice ĚpUeložky inženýrských sítí nebo úpravy staveb 

dopravní infrastrukturyě ve vlastnictví žadatele/pUíjemce dotace i tUetích osob ĚnapU. 
správc] technické dopravní infrastruktury apod.ě, 

6) projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost bEhem realizace projektu 
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f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

016 Realizace plán] společných zaUízení 
040 Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost 

 
g) Kritéria pUijatelnosti 

1) Realizace společných zaUízení musí být v souladu se schválenými návrhy 
pozemkových úprav; C. 

2) OpatUení ke zpUístupnEní zemEdElských pozemk] musí být realizovány mimo 
intravilán obce; K. 
 

h) Další podmínky 
1) Žadatel/pUíjemce dotace musí být zároveň vlastníkem společných zaUízení 

realizovaných podle schváleného návrhu; C. 
2) V pUípadE zemEdElské infrastruktury m]že být projekt realizován pouze tam, kde je 

infrastruktura zdarma pUístupná veUejnosti k rekreačním účel]m; D jinak C.  
 

i) Seznam pUedkládaných pUíloh 
Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, vydané pobočkou krajského 

pozemkového úUadu, jehož součástí je pUedkládaný projekt – prostá kopie. 
2) Mapa vhodného mEUítka odpovídajícího plošnému rozsahu projektu s vyznačením 

zájmového území Ěrealizace projektuě potvrzená pUíslušnou pobočkou krajského 
pozemkového úUadu – prostá kopie. 

3) V pUípadE budování prvk] ÚSES – souhlasné stanovisko orgánu ochrany pUírody 
s realizací projektu – prostá kopie. 

4) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostUedí dle závazného vzoru PUílohy 
7 Pravidel Ěvydává místnE pUíslušná správa národního parku nebo regionální 
pracovištE ůgentury ochrany pUírody a krajiny České republiky) – prostá kopie. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
 
k) Indikátory výsledk] 

94301 Celková délka cest zajišťující zpUístupnEní pozemk], zvýšení prostupnosti krajiny 
a její diverzifikaci (km) 
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7. Článek 1ř, odstavec 1., písmeno b) 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemEdElských činností 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemEdElských 
činností. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní 
oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 
 

b) Oblasti podpory 
Podporovány budou investice do vybraných nezemEdElských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností ĚCZ-NACE)29:  
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 
Podnikatelské subjekty ĚFO a POě - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, jakož i zemEdElci. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora Ěpro oba režimy podporyě je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené 
zp]sobilé výdaje, a to ve výši:  25 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky  35 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, pro stUední podniky  45 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky   

 
Velikost podniku se určuje dle PUílohy I NaUízení Komise č. 651/2014 - viz PUíloha 4 
Pravidel. 
 
Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel m]že zvolit: 
1) Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 NaUízení Komise č. 

651/2014. 
2) Režim de minimis – projekty musí být v souladu s NaUízením Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článk] 107 a 10Ř Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis30. 

 
e) Zp]sobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 
 
1) stavební obnova ĚpUestavba, modernizace, statické zabezpečeníě či nová výstavba 

provozovny, kanceláUe ĚvčetnE nezbytného zázemí pro zamEstnanceě či 
malokapacitního ubytovacího zaUízení ĚvčetnE stravování a dalších budov a ploch 
v rámci turistické infrastruktury, sportovištE a pUíslušné zázemíě 

2) poUízení stroj], technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemEdElskou 
činnost Ěnákup zaUízení, užitkových voz] kategorie N1 bez podkategorie G, 
vybavení, hardware, softwareě v souvislosti s projektem ĚvčetnE montáže a zkoušky 
pUed uvedením poUizovaného majetku do stavu zp]sobilého k užíváníě 

                                                           
29 Klasifikace ekonomických činností je zveUejnEna na internetových stránkách 
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace- 
30 V pUípadE podpory poskytnuté v režimu de minimis budou do 5 pracovních dní od poskytnutí podpory 
de minimis poskytovatelem zaznamenány údaje o této podpoUe a o jejím pUíjemci do centrálního registru 
podpor malého rozsahu. 
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3) doplňující výdaje jako součást projektu Ěúprava povrch], náklady na výstavbu 
odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zelenEě – 
tvoUí maximálnE 30% projektu. 

4) nákup nemovitosti 
 

f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

017 Činnosti spadající do sekce C dle CZ NůCE  
018 Činnosti spadající do sekce F dle CZ NůCE 
019 Činnosti spadající do sekce G dle CZ NůCE 
020 Činnosti spadající do sekce I dle CZ NůCE 
021 Činnosti spadající do sekce J dle CZ NůCE 
022 Činnosti spadající do sekce M dle CZ NůCE 
023 Činnosti spadající do sekce N dle CZ NůCE 
024 Činnosti spadající do sekce P dle CZ NůCE 
025 Činnosti spadající do sekce R dle CZ NůCE 
026 Činnosti spadající do sekce S dle CZ NůCE 
041 Nákup nemovitosti 

 
g) Kritéria pUijatelnosti 

1) Projekt je zamEUen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických 
činností ĚCZ-NACE): C ĚZpracovatelský pr]mysl s výjimkou činností v odvEtví oceli31, 
v uhelném pr]myslu, v odvEtví stavby lodí, v odvEtví výroby syntetických vláken dle 
čl. 13 písm. aě NK ĚEUě č. 651/2014, a dále s výjimkou tUíd 12.00 Výroba tabákových 
výrobk] a 25.40 Výroba zbraní a stUelivaě, F ĚStavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnostě, G ĚVelkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnáchě, I ĚUbytování, stravování a pohostinstvíě, J ĚInformační 
a komunikační činnosti s výjimkou oddíl] 60 a 61ě, M ĚProfesní, vEdecké a technické 
činnosti s výjimkou oddílu 70ě, N 7ř ĚČinnosti cestovních kanceláUí a agentur 
a ostatní rezervační službyě, N Ř1 ĚČinnosti související se stavbami a úpravou krajiny 
s výjimkou skupiny Ř1.1ě, N Ř2.1 Ěůdministrativní a kanceláUské činnostiě, N Ř2.3 
ĚPoUádání konferencí a hospodáUských výstavě, N Ř2.ř2 ĚBalicí činnostiě, P 85.59 
ĚOstatní vzdElávání j. n.ě, R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnostiě, S ř5 
ĚOpravy počítač] a výrobk] pro osobní potUebu a pUevážnE pro domácnostě a S 96 
ĚPoskytování ostatních osobních služebě; C.  

2) Činnosti R ř3 ĚSportovní, zábavní a rekreační činnostiě a I 56 ĚStravování 
a pohostinstvíě mohou být realizovány pouze ve vazbE na venkovskou turistiku32 nebo 
ubytovací kapacitu33; C. 

3) V pUípadE uvádEní produkt] na trh, jsou na trh uvádEny produkty, které nejsou 
uvedeny v pUíloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. non-annex, pUípadnE v kombinaci34 
s produkty uvedenými v pUíloze I Smlouvy o fungování EU, tzv. annex ĚpUevažovat 
musí tržby za produkty neuvedené v pUíloze I Smlouvy o fungování EUě; C. Bude tedy 

                                                           
31 OdvEtvím oceli se rozumí činnosti uvedené v NaUízení Komise č. 651/2014, čl. 2, odst. 43ě 
32 Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštEvností min. 
2000 osob/rok. Objekt venkovské turistiky se musí nacházet na území obce do 25 tis. obyvatel. 
33 Ubytovací kapacita musí být ve vlastnictví žadatele, pUípadnE ubytovací kapacita je součástí projektu, pUípadnE 
žadatel má uzavUenou smlouvu o spolupráci s provozovatelem ubytovací kapacity ĚnapU. o zajištEní stravování 
pro hosty), a to v docházkové vzdálenosti. 
34 Žadatel/pUíjemce dotace je povinen vést oddElenou evidenci tržeb zvlášť annexových a neannexových produkt] 
v pUíslušné provozovnE. OvEUení údaj] v ní uvedených bude zkontrolováno v  účetnictví/daňové evidenci pUíjemce 
dotace. PUedmEtem kontroly budou účetní doklady počínaje prvním účetnE uzavUeným obdobím následujícím po 
podání Žádosti o platbu na MAS. 
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možné podpoUit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak 
produkty uvedené v pUíloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené. 

4) V pUípadE zpracování produkt], jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v pUíloze I Smlouvy o fungování EU; C. 

5) V pUípadE výstavby a modernizace zaUízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí 
vEtšina vyrobeného paliva žadatelem Ěvíce než 50 %ě sloužit k prodeji nebo být 
využita pro nezemEdElskou činnost35; C. 

 
h) Další podmínky 

1) Dotaci nelze poskytnout na: podnikání v oblasti dotačního poradenství, nákup 
zemEdElských a lesnických stroj] Ězejména stroj] označených kategorií T, C, R, S – 
traktory a ostatní zemEdElské nebo lesnické stroje); K. 

2) Žadatel/pUíjemce dotace musí dodržet kategorii podniku Ěmalý, stUedníě, kterou 
deklaroval pUi podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu Dohody, pUípadnE 
m]že svoji kategorii zmenšit; C. 

3) Je-li součástí projektu ubytovací zaUízení, musí se jednat o zaUízení v souladu s § 2 
odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
včetnE navazujících zmEn vyhlášky, a dále o zaUízení s kapacitou nejménE 6 pevných 
l]žek, maximálnE však 40 pevných l]žek Ěbez pUistýlekě. Kapacita 40 l]žek se 
vztahuje k ubytovacímu zaUízení splňujícímu samostatný funkční celek ĚnapU. se 
samostatnou recepcí, sociálním zaUízením, oplocením, s vlastním názvem a 
propagací apod.ě; C. 

4) V pUípadE, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající se ubytování, 
vybírají místní poplatky z cestovního ruchu Ěpoplatek z ubytovací kapacity, rekreační 
poplatekě, se žadatel pUihlásí k poplatkové povinnosti u pUíslušné obce, a to 
nejpozdEji k datu pUedložení Žádosti o platbu na MAS; A. 

5) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, vEcné bUemeno a právo stavby. V pUípadE pozemku pod 
stavbou je pUípustný také nájem. 
PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, do kterých budou 
umístEny podpoUené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výp]jčka, vEcné 
bUemeno a právo stavby.  

 
i) Další podmínky platné pro režim blokové výjimky 

 
1) Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici; C. Počáteční investicí se rozumí 

investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, 
rozšíUení kapacity stávající provozovny, rozšíUení výrobního sortimentu provozovny o 
výrobky, které nebyly dUíve v této provozovnE vyrábEny, nebo za účelem zásadní 
zmEny celkového výrobního postupu stávající provozovny. Metodika pro stanovení 
kategorie provozovny je uvedena v pUíloze 16 Pravidel. 

2) V pUípadE podpory na rozšíUení výrobního sortimentu stávající provozovny musí být 
zp]sobilé výdaje o nejménE 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého 
majetku, která je zachycena v uzavUeném účetním/daňovém období pUedcházejícím 
zahájení prací; C. Účetní hodnotou se rozumí z]statková hodnota majetku 
po účetních odpisech Ěv pUípadE, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisech 
(v pUípadE, že žadatel vede daňovou evidenciě. Znovupoužitý majetek je stávající 
dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek pUíjemce dotace, který bude využit v rámci 
projektu. PatUí sem pozemky, budovy, stroje a zaUízení, skladovací plochy, resp. ta 
jejich část, která bude pro projekt využívána. PUi stanovení hodnoty znovupoužitého 

                                                           
35 Vyrobené palivo nesmí v rámci projektu sloužit pUevážnE k produkci, zpracování či uvádEní na trh 
zemEdElských produkt], tj. produkt] uvedených v pUíloze I Smlouvy o fungování EU - viz pUíloha ř Pravidel. 
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majetku se bere v úvahu, nakolik bude pUi investici využíván. ĚnapU. pro novE 
zavedené výrobky bude využito cca 30 % plochy skladu. Do výpočtu se tedy zahrne 
30 % účetní hodnoty skladovacích prostorě. 

3) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise 
č. 651/2014 (viz kapitola 1 písmeno ffěě; C.  

4) PUíjemce dotace není podnikem, v]či nEmuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské 
komise, na základE kterého/jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České 
republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitUním trhem, vystaven inkasní 
pUíkaz, který je nesplacený. U této podmínky se žadatel Ěpodnikě chápe jako skupina 
propojených a partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 651/2014 
včetnE jeho vazeb na zahraniční subjekty; C.  

5) Žadatel/pUíjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 1Ř 
NaUízení Komise č. 651/2014 ; C. 

6) V pUípadE, že je dotace poskytována velkým podnik]m na zásadní zmEnu výrobního 
postupu, musí být zp]sobilé výdaje vyšší než součet provedených účetních odpis] Ěv 
pUípadE, že žadatel vede účetnictví/daňových odpis] Ěv pUípadE, že žadatel vede 
daňovou evidenciě za pUedcházející tUi uzavUená účetní/daňová období z majetku 
užívaného pUi činnosti, jež má být modernizována; C. Majetkem užívaným pUi činnosti 
se rozumí movitý i nemovitý majetek, který bude na základE projektu vyUazen a 
movitý i nemovitý majetek, který bude i nadále pro modernizovanou činnost využíván. 
Pokud se stávající majetek využívá k modernizované činnosti jen částečnE, ĚnapU. 
pouze část plochy výrobní či skladovací halyě, zahrnou se odpisy pomErnou částí, tj. 
podle podílu použité plochy haly, procentuální využití stroj] apod.ě.  

7) Nehmotný majetek je zp]sobilý pro výpočet investičních náklad], jestliže splňuje tyto 
podmínky: 

a) musí se používat výlučnE jen v provozovnE, která je pUíjemcem podpory; 
b) musí se jednat o odepisovaný majetek; 
c) musí být poUízen za tržních podmínek od tUetích osob nespUíznEných s 

kupujícím; a 
d) musí být zaUazen do majetku podniku, který je pUíjemcem podpory, a musí být 

využíván pUi projektu, na nEjž je poskytnuta podpora, po dobu nejménE pEti let 
nebo – v pUípadE malých a stUedních podnik] – tUí let. 

U velkých podnik] jsou náklady na nehmotný majetek zp]sobilé pouze do výše 
50 % celkových zp]sobilých investičních náklad] na počáteční investici. 

8) V pUípadE poUízení majetku provozovny se zohlední pouze náklady na nákup majetku 
od tUetích osob, které nejsou spUíznEny s kupujícím. Tato transakce se musí 
uskutečnit za tržních podmínek. Pokud již byla poskytnuta podpora na poUízení 
majetku pUed jeho nákupem, pak se náklady na tento majetek odečítají od 
zp]sobilých náklad] na poUízení provozovny. Jestliže se malý podnik pUevádí na 
rodinného pUíslušníka p]vodního vlastníka nebo na zamEstnance, podmínka, že 
majetek musí být koupen od tUetích osob nespUíznEných s kupujícím, se nepoužije. 

9) Regionální podpora na výzkumnou infrastrukturu je poskytována pouze tehdy, je-li 
podmínEna poskytnutím transparentního a nediskriminačního pUístupu k podporované 
infrastruktuUe. 

10) PUíjemce v čestném prohlášení potvrdí, že neprovedl pUemístEní36 do provozovny, do 
které se má počáteční investice, na niž se dotace požaduje, uskutečnit, bEhem dvou 
let pUedcházejících Žádosti o dotaci, a zaváže se, že tak neučiní až do doby dvou let 
po dokončení počáteční investice, na niž se dotace požaduje. 

                                                           
36 PUemístEním se rozumí pUevedení stejné nebo podobné činnosti tj. činnosti, která se Uadí do stejné tUídy 
(čtyUmístný číselný kód) v Klasifikaci ekonomických činností ĚCZ-NACE), nebo její části z provozovny v jedné 
smluvní stranE Dohody o Evropském hospodáUském prostoru ĚEHP) Ěp]vodní provozovnyě do provozovny, ve 
které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní stranE Dohody o EHP Ěpodporované provozovnyě. O 
pUevedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v p]vodní a v podporované provozovnE slouží alespoň částečnE 
stejným účel]m a splňuje požadavky nebo potUeby stejného druhu zákazník] a ve stejné nebo podobné činnosti v 
jedné z p]vodních provozoven pUíjemce v EHP dojde ke ztrátE pracovních míst. 
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j) Další podmínky platné pro režim de minimis 

1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku37, 
nesmí za libovolná tUi po sobE jdoucí jednoletá účetní období pUekročit 200 000 EUR. 

 
k) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) V pUípadE, že se projekt týká činností R ř3 nebo I 56 dle CZ NůCE, doloží žadatel 

dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt 
venkovské turistiky s návštEvností min. 2000 osob/rok; v dokumentaci musí být 
uveden i popis zp]sobu výpočtu návštEvnosti, pokud zp]sob nevyplývá z charakteru 
dokumentu; C. 

2) V pUípadE, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní zmEnu 
výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný pUi činnosti, jež má být 
modernizována – prostá kopie.  

3)  V pUípadE, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíUení 
výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého 
majetku – prostá kopie.  
 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody: 
1) V pUípadE, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplnEné Čestné 

prohlášení k de minimis (viz PUíloha 17 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv 
nebo www.szif.cz) – originál; C., 
 

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:  
1) V pUípadE, že je projekt týkající se ubytování realizován na území obce, kde se 

vybírají místní poplatky z cestovního ruchu Ěpoplatek z ubytovací kapacity, rekreační 
poplatekě, potvrzení pUíslušné obce prokazující, že pUíjemce dotace ohlásil vznik 
poplatkové povinnosti – prostá kopie; D jinak ů. 
 

l) Indikátory výstup] 
ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 

 
m) Indikátory výsledk] 

94800 Pracovní místa vytvoUená v rámci podpoUených projekt] (Leader) 
 
  

                                                           
37 Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztah]: 

a. jeden subjekt vlastní vEtšinu hlasovacích práv, která náležejí akcionáU]m nebo společník]m v jiném 
subjektu 

b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vEtšinu člen] správního, Uídícího nebo dozorčího orgánu 
jiného subjektu, 

c. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavUené s daným 
subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvE nebo ve stanovách tohoto subjektu 

d. jeden subjekt, který je akcionáUem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou 
uzavUenou s jinými akcionáUi nebo společníky daného subjektu vEtšinu hlasovacích práv, náležejících 
akcionáU]m nebo společník]m v daném subjektu. 

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a. až d. prostUednictvím jednoho nebo více subjekt], jsou také 
považovány za jeden podnik. 

http://www.eagri.cz/prv
file:///C:/Users/Lucka/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/www.szif.cz
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8. Článek 24, odstavec 1., písmeno a) 
ZavádEní preventivních protipovodňových opatUení v lesích 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatUení pUed 
povodňovými situacemi. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt 
na prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy. 

 
b) Oblasti podpory 

V rámci této Fiche jsou podporovány projekty na retenci vody, napU. retenční nádrže 
nebo opatUení na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením 
rychlosti vody prostUednictvím hrazení bystUin nebo stabilizací strží. PodpoUena budou 
též preventivní protipovodňová opatUení na drobných vodních tocích a v jejich povodích, 
napU. zkapacitnEní koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení bUeh]. Podpora 
je dále určena na protierozní opatUení na drobných vodních tocích a v jejich povodích, 
napU. zábrany sesuv] p]dy, sanace erozních rýh. 

 
c) Definice žadatele/pUíjemce dotace  Vlastník, nájemce, pachtýU nebo vyp]jčitel PUPFL nebo vodního toku, popU. jeho 

části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.  Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastník], nájemc], pachtýU] nebo 
vyp]jčitel] PUPFL nebo vodního toku, popU. jeho části nebo vodního útvaru, který se 
nachází v rámci PUPFL.  Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popU. jeho části nebo vodního 
útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. 

 
d) Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
100 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 34 NaUízení Komise č. 702/2014. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo neinvestiční výdaje. 
 
1) výstavby a opravy retenčních nádrží a objekt] hrazení bystUin 
2) preventivní protipovodňová opatUení na drobných vodních tocích a v jejich povodích, 

napU. zkapacitnEní koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení bUeh] 
3) protierozní opatUení na drobných vodních tocích a v jejich povodích – napU. hrazení 

a stabilizace strží, zábrany sesuv] p]dy, sanace erozních rýh 
4) projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost bEhem realizace projektu, 

maximálnE však do výše 20 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace 
 
f) Kódy zp]sobilých výdaj] 

 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

027 Preventivní opatUení v lesích 
040 Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost 
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g) Kritéria pUijatelnosti 
1) Projekt lze realizovat na PUPFL nebo vodních tocích, popU. jejich částech a vodních 

útvarech, které se nacházejí v rámci PUPFL38; C. 
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází pUedmEt projektu, jsou zaUízeny platným lesním 

hospodáUským plánem nebo platnou lesní hospodáUskou osnovou; C. 
3) Zp]sobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu les]39; C. 
4) Pokud žadatel hospodaUí na více než 500 ha lesních pozemk], je podpora 

podmínEna pUedložením informací s  rozvedením cíl] v oblasti prevence39; C. 
5) Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP podle PUílohy 7 Pravidel; C. 
6) Nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci opatUení hrazení bystUin provádEných z 

rozhodnutí orgán] státní správy les] ve veUejném zájmu podle § 35 zákona 
č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] Ělesní zákoně, ve 
znEní pozdEjších pUedpis]; C. 

7) Výdaje na protierozní opatUení na drobných vodních tocích a v jejich povodích nejsou 
realizovány na území, které je uvedeno v Registru svahových nestabilit evidovaných 
Českou geologickou službou; C. 
 

h) Další podmínky 
1) V pUípadE nákupu pozemku se musí jednat o nezastavEný pozemek a ke dni podání 

Žádosti o platbu na MAS musí být pozemek vyjmutý ze zemEdElského p]dního 
fondu; K. 

2) Dotaci nelze poskytnout na opravu škod po povodních, výsadbu či obnovu zelenE; C.  
3) V pUípadE výstavby, rekonstrukce nebo obnovy funkce retenční nádrže je pUíjemce 

dotace povinen po dobu vázanosti projektu na účel udržovat retenční nádrž bez 
výskytu náletových dUevin tak, aby nedocházelo k zar]stání vymezeného retenčního 
prostoru a narušování hráze retenční nádrže; D jinak C. 

4) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise 
č.  702/2014 (viz kapitola 1 písmeno ffěě; C. 

5) Dotace nebude vyplacena ve prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je 
vystaven inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoUe a její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen; u této 
podmínky se žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a 
partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb 
na zahraniční subjekty; C. 

6) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14ě NaUízení Komise č. 
702/2014; C. 

7) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
nájem, pacht, výp]jčka, vEcné bUemeno  právo stavby.  

8) Podporované retenční nádrže v lesích jsou projektovány a provedeny v souladu 
s odvEtvovou technickou normou vodního hospodáUství TNV 75 2415:2013 Suché 
nádrže ĚnejvEtší zatopená plocha nepUesahuje 2 ha a nejvEtší hloubka nepUesahuje ř 
m; celkový objem nádrže je dán součtem ovladatelného ochranného prostoru, 
neovladatelného ochranného prostoru a stálého nadržení; se stálým nadržením na 
úrovni 10 % celkového objemuě40. Takto definovaná retenční nádrž v lesích nesmí 

                                                           
38 Pokud je projekt realizován pouze na PUPFL, pak je tato podmínka plnEna. Projekt se m]že částečnE 
nacházet i mimo pozemky PUPFL, ale pouze za pUedpokladu, že obvod projektu/realizovaného opatUení 
alespoň na 50% délky k PUPFL pUímo pUiléhá. Stavební úUad m]že požadovat, aby bylo místo realizace 
projektu vyjmuto z PUPFL a mElo jiný druh pozemku odpovídající povaze stavby - uvedené nebude 
považováno za porušení podmínky. 
39 Tato podmínka je plnEna prostUednictvím zabEhlých nástroj] státní lesnické politiky a hospodáUské úpravy 
les]. TEmito nástroji jsou pUedevším Oblastní plány rozvoje les] ĚOPRLě a lesní hospodáUské plány ĚLHPě a 
osnovy (LHO).  
40 Technická norma je zveUejnEna na internetové stránce 
http://eagri.cz/public/web/file/104414/TNV_75_2415_Suche_nadrze.pdf 
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obsahovat rybochovná zaUízení, tj. lovištE, kádištE na návodní nebo vzdušní stranE, 
pUístupová schodištE a rampy, prokysličovací zaUízení na vtoku do nádrže, apod. 

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostUedí dle závazného vzoru PUílohy 

7 Pravidel Ěvydává místnE pUíslušná správa národního parku nebo regionální 
pracovištE ůgentury ochrany pUírody a krajiny České republiky) – prostá kopie. 

2) Souhlas odborného lesního hospodáUe ĚOLHě s technickým Uešením projektu; 
pUedvyplnEný vzor bude součástí formuláUe Žádosti o dotaci – prostá kopie. 

3) Pravomocné a platné Rozhodnutí o udElení licence pro výkon činnosti odborného 
lesního hospodáUe Ě§ 37 zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích a o zmEnE a doplnEní 
nEkterých zákon] Ělesní zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis]ě – prostá kopie. 
Osoba, které je udElena licence, musí být shodná s osobou, která potvrdila technické 
Uešení projektu. 

4) V pUípadE, že projekt nepodléhá Uízení stavebního úUadu, pak projektová 
dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou – prostá kopie.  

5) V pUípadE realizace výdaj] na vodním toku, který je v katastru veden jako vodní 
plocha a není PUPFL, pUedloží žadatel doklad o tom, že je správcem tohoto vodního 
toku – prostá kopie. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
ř3001 Celková plocha Ěhaě  

 
k) Indikátory výsledk] 

Závazný indikátor není stanoven. 
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9. Článek 25 
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dUevin 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících dUevin. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 
4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 
a 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní 
hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

 
b) Oblasti podpory 

Podpora je zamEUena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících 
dUevin pUi založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištEní - oplocenky.   
Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které 
žádá o podporu, hospodaUí podle platného lesního hospodáUského plánu, nebo podle 
pUevzaté platné lesní hospodáUské osnovy.  

 
c) Definice žadatele/pUíjemce dotace  Vlastník, nájemce, pachtýU nebo vyp]jčitel lesních pozemk],  Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastník], nájemc], pachtýU] nebo 

vyp]jčitel] lesních pozemk]. 
Žadatelem nem]že být: 
 sdružení vzniklé podle § Ř2ř a následujících zákona č. 40/1ř64, Sb., občanský 

zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis], resp. společnost vzniklá podle § 2716 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znEní pozdEjších 
pUedpis], 

 státní podniky a státní fondy. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
100 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 NaUízení Komise č. 702/2014. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo neinvestiční výdaje. 

1) úhrada náklad] na poUízení a instalaci hromadné mechanické ochrany Ěoplocenekě 
melioračních a zpevňujících dUevin pUi založení porostu, které byly vysazené 
v souladu s projektem obnovy; meliorační a zpevňující dUeviny jsou určeny podle 
vyhlášky č. Ř3/1řř6, Sb. o zpracování oblastních plán] rozvoje les] a o vymezení 
hospodáUských soubor]. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí 
projektu mohou být zaUízení umožňující vstup do oplocenky.  

f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 

Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 
028 Ochrana melioračních a zpevňujících dUevin 

 
g) Kritéria pUijatelnosti 

1) Projekt lze realizovat na lesních pozemcích mimo imisní oblasti ů a B stanovené dle 
vyhlášky č. 7Ř/1řř6 Sb., o stanovení pásem ohrožení les] pod vlivem imisí; C. 
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2) Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází pUedmEt projektu, jsou zaUízeny platným 
lesním hospodáUským plánem nebo platnou lesní hospodáUskou osnovou; C. 

3) Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních 
a zpevňujících dUevin vysazených v souladu s projektem obnovy; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise 

č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno ffěě; C. 
2) Dotace nebude vyplacena ve prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je 

vystaven inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoUe a její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen; u této 
podmínky se žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a 
partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb 
na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14ě NaUízení Komise č. 
702/2014; C. 

4) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, které souvisí 
s realizací projektu, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, nájem, 
pacht, výp]jčka, vEcné bUemeno.  

5) Dotaci nelze poskytnout na výsadbu dUevin, individuální ochranu či následnou péči 
o porost v dobE po realizaci projektu; C. 

6) V dobE podání Žádosti o platbu na MAS počet jedinc] lesních dUevin, které jsou 
podle vyhlášky č. Ř3/1řř6 Sb., o zpracování oblastních plán] rozvoje les] a o 
vymezení hospodáUských soubor], v daném místE dUevinami melioračními a/nebo 
zpevňujícími41, odpovídá alespoň z ř0 % minimálnímu počtu 
sazenic/poloodrostk]/odrostk], uvedenému pro jednotlivé druhy lesních dUevin 
v pUíloze č. 6 vyhlášky č. 13ř/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o pUenosu 
semen a sazenic lesních dUevin, o evidenci o p]vodu reprodukčního materiálu 
a podrobnosti o obnovE lesních porost] a o zalesňování pozemk] prohlášených 
za pozemky určené k plnEní funkcí lesa, pUičemž započitatelní jedinci z pUirozeného 
zmlazení musí splňovat pUinejmenším podmínky stanovené pro sazenice lesních 
dUevin pUílohou č. 2 k vyhlášce č. 2ř/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 14ř/2003 
Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dUevin, ve znEní pozdEjších 
pUedpis]; D jinak C. 

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS 
1) Souhlas odborného lesního hospodáUe ĚOLHě s technickým Uešením projektu, 

pUedvyplnEný vzor bude součástí formuláUe Žádosti o dotaci – prostá kopie. 
2) Pravomocné a platné Rozhodnutí o udElení licence pro výkon činnosti odborného 

lesního hospodáUe Ě§ 37 zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích a o zmEnE a doplnEní 
nEkterých zákon] Ělesní zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis]ě – prostá kopie. 
Osoba, které je udElena licence, musí být shodná s osobou, která potvrdila Souhlas 
odborného lesního hospodáUe (viz bod 1). 

3) Kopie obrysové lesnické mapy se zakreslením pUedmEtu projektu. 
 
j) Indikátory výstup] 

ř2702 Počet podpoUených operací Ěakcíě 
ř3001 Celková plocha Ěhaě 
 

k) Indikátory výsledk] 
Závazný indikátor není stanoven.  

                                                           
41 V pUípadE, že základní dUevina je zároveň meliorační a zpevňující, je pro potUeby tohoto opatUení považována 
za MZD. 
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10. Článek 25 
Neproduktivní investice v lesích 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu 
les].  
Podpora pUispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 
4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt 
na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně 
oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 
 

b) Oblasti podpory 
Zp]sobilé pro podporu jsou projekty zamEUené na posílení rekreační funkce lesa, napU. 
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty Ědo šíUe 2 mě, značení významných 
pUírodních prvk], výstavba herních a naučných prvk], fitness prvk]. Podporovány budou 
též aktivity vedoucí k usmErňování návštEvnosti území, napU. zUizování odpočinkových 
stanovišť, pUístUešk], informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatUení k údržbE 
lesního prostUedí, napU. zaUízení k odkládání odpadk] a opatUení k zajištEní bezpečnosti 
návštEvník] lesa, napU. mostky, lávky, zábradlí, stupnE. 
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace  Vlastník, nájemce, pachtýU nebo vyp]jčitel PUPFL.  Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastník], nájemc], pachtýU] nebo 
vyp]jčitel] PUPFL. 

 
d) Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
100 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 NaUízení Komise č. 702/2014. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných 
podmínek Pravidel, nebo na neinvestiční výdaje. 

 
1) opatUení k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek 

pro turisty (do šíUe 2 metr]ě, značení významných pUírodních prvk], výstavba herních 
a naučných prvk], fitness prvk] 

2) opatUení k usmErňování návštEvnosti území, zUizování odpočinkových stanovišť, 
pUístUešk], informačních tabulí, závory 

3) opatUení k údržbE lesního prostUedí, zaUízení k odkládání odpadk], 
4) opatUení k zajištEní bezpečnosti návštEvník] lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupnE) 
5) nákup pozemku  

 
f) Kódy zp]sobilých výdaj] 

 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

029 Neproduktivní investice v lesích 
041 Nákup nemovitosti 
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g) Kritéria pUijatelnosti 
1) Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláštE chránEných území a oblastí 

Natura 200042; C. 
2) PUPFL, v rámci kterých se nachází pUedmEt projektu, jsou zaUízeny platným lesním 

hospodáUským plánem nebo platnou lesní hospodáUskou osnovou; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise 

č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno ffěě; C. 
2) Dotace nebude vyplacena ve prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je 

vystaven inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoUe a její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen; u této 
podmínky se žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a 
partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb 
na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14ě NaUízení Komise č. 
702/2014; C. 

4) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
nájem, pacht, výp]jčka, vEcné bUemeno a právo stavby.  

5) Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou 
využívány pUevážnE pro účely lesního hospodáUství, stavební výdaje na stavební 
obnovu a zhodnocení kulturního dEdictví venkova ĚnapU. kapličky, kUížkyě, novou 
výsadbu/obnovu zelenE, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny; K. 

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS 
Specifické pUílohy nejsou požadovány. 
 

j) Indikátory výstup] 
ř2702 Počet podpoUených operací Ěakcíě 
ř3001 Celková plocha Ěhaě  

 
k) Indikátory výsledk] 

Závazný indikátor není stanoven. 
  

                                                           
42 Za porušení podmínky není považováno, pokud Stavební úUad požaduje, aby bylo místo realizace projektu 
vyjmuto z PUPFL a mElo jiný druh pozemku odpovídající povaze stavby.  
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11. Článek 26 
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produkt], 
jejich mobilizace a uvádEní na trh  

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na investice do lesnických technologií a do stroj] a technologií 
vedoucích k efektivnímu zpracování dUeva.  
Podpora pUispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 
 

b) Oblasti podpory   
Podpora je poskytována na poUízení stroj] a technologií určených pro hospodaUení 
na lesních pozemcích jako napU. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a tEžbu 
lesních porost] včetnE dopravy dUíví, stroje ke zpracování potEžebních zbytk], stroje pro 
pUípravu p]dy pUed zalesnEním, stroje, technologie a zaUízení pro lesní školkaUskou 
činnost. Podpora se m]že týkat též výstavby či modernizace dUevozpracujících 
provozoven včetnE technologického vybavení.  
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 
V pUípadE investic do techniky a technologií pro lesní hospodáUství: Držitelé Ěvlastníci, 
nájemci, pachtýUi nebo vyp]jčiteléě les], kteUí jsou soukromými osobami, jejich 
sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním 
podnikem, stUedními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými 
osobami zUízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky 
obcí. 
V pUípadE zp]sobilého výdaje k]ň a vyvážecí vlek za konE m]že být 
žadatelem/pUíjemcem dotace rovnEž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby 
v lesnictví, pokud je malým nebo stUedním podnikem. 
V pUípadE technického vybavení dUevozpracujících provozoven: fyzické nebo právnické 
osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvEtví43, které splňují definici mikro, 
malého a stUedního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zUízené obcemi, 
dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvEtví51. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
50 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 41 NaUízení Komise č. 702/2014. 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
obecných podmínek Pravidel. 
 
1) stroje a technologie ĚvčetnE konE a vleku za konE k vyvážení dUíví) pro obnovu, 

výchovu a tEžbu lesních porost] včetnE dopravy dUíví ĚvčetnE vozidel kategorie N 
s oplenovou ložnou plochou) 

2) stroje ke zpracování potEžebních zbytk] 
3) stroje pro pUípravu p]dy pUed zalesnEním  

                                                           
43 - zemEdElský podnikatel 
 - držitel živnostenského oprávnEní k provozování volné živnosti v oboru: poskytování služeb pro zemEdElství, 
zahradnictví, rybníkáUství, lesnictví a myslivost; činnost odborného lesního hospodáUe; nakládání s 
reprodukčním materiálem lesních dUevin; zpracování dUeva, výroba dUevEných, korkových, proutEných a 
slamEných výrobk]; výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z tEchto materiál] podle PUílohy 4 k zákonu 
č. 455/1řř1 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
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4) stroje, technologie, zaUízení a stavby pro lesní školkaUskou činnost  
5) stroje a zaUízení pro údržbu a opravy lesních cest 
6) mobilní stroje pro sortimentaci a poUez dUíví 
7) mokré sklady dUíví 
8) výstavba či modernizace dUevozpracujícího provozu - stavba a technologické 

vybavení 
9) nákup nemovitosti v pUípadE dUevozpracujícího provozu 

 
f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 

Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 
030 Technika a technologie pro lesní hospodáUství 
031 Technické vybavení dUevozpracujících provozoven 
041 Nákup nemovitosti 
 

g) Kritéria pUijatelnosti 
1) V pUípadE investic do techniky a technologie pro lesní hospodáUství je žadatel 

vlastníkem/nájemcem, pachtýUem nebo vyp]jčitelem lesních pozemk] a hospodaUí 
podle platného lesního hospodáUského plánu nebo podle pUevzaté platné lesní 
hospodáUské osnovy Ětzn., má protokolárnE pUevzatý vlastnický separát lesní 
hospodáUské osnovyě, a to na minimální výmEUe 3 ha.44; C. 

2) V pUípadE investic do techniky a technologie pro lesní hospodáUství se podpora 
vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostUedí, zejména 
z hlediska ochrany p]dy Ěutužení, vznik eroze, plošné narušování p]dního 
povrchu)45; C. 

3) V pUípadE investic do stroj], technologií, zaUízení a staveb pro lesní školkaUskou 
činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického 
podniku a provozují školkaUskou činnost na PUPFL46; C. 

4) V pUípadE investic do stroj], technologií a zaUízení pro lesní školkaUskou činnost, 
je žadatel evidován v systému evidence reprodukčního materiálu ĚERMůě 
jako provozovatel školkaUské činnosti; C. 

5) V pUípadE investic do techniky a technologie pro lesní hospodáUství se podpora 
vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaUení na PUPFL47; C. 

6) V pUípadE poUízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s 
ochrannou konstrukcí Ěochrannou kabinou nebo ochranným rámemě chránící obsluhu 
traktoru pUed padajícími pUedmEty ĚFOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími 
pUedmEty (OPS pro použití v lesnictvíě vyhovující požadavk]m ISO 8083 a 808448; K.   

                                                           
44 Tato podmínka se nevztahuje na zp]sobilé výdaje k]ň pro práci v lese a klanicový vyvážecí vlek za konE  
45 Za stroje šetrné k životnímu prostUedí se v pUípadE vozidel považují stroje s max. výkonem motoru do 150 
kW ĚvčetnEě a s nejvEtší technicky pUípustnou hmotností na každou nápravu do 6,0 t ĚvčetnEě, v opačném 
pUípadE musí být kola na nápravE s vyšší hmotností opatUena pneumatikami širšími než 450 mm nebo 
individuálními pásy nebo kolopásy. Maximální výkon motoru a nejvEtší technicky pUípustná hmotnost na 
nápravu se ovEUují podle technického pr]kazu nebo technického osvEdčení vozidla. 
46 Podporují se pouze investice v rámci provozoven pro lesní školkaUskou činnost, ve kterých volné pEstební 
plochy Ězáhonyě pro pEstování sadebního materiálu lesních dUevin nejsou na zemEdElském p]dním fondu. 
47 PodpoUit lze pouze stroje či technologie uvedené ve výčtu Zp]sobilých výdaj] Ěviz odrážka eě Zp]sobilé 
výdajeě.  
48 V souladu s naUízením Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 
o schvalování zemEdElských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s tEmito vozidly a naUízením Komise v 
pUenesené pravomoci ĚEUě č. 1322/2014 ze dne 1ř. záUí 2014, kterým se doplňuje a mEní naUízení Evropského 
parlamentu a Rady ĚEUě č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti 
se schvalováním zemEdElských a lesnických vozidel. 
Blíže k souladu ochranné konstrukce s požadavky uvedených evropských právních pUedpis] kapitola i) 
Seznam pUedkládaných pUíloh. 
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7) V pUípadE investic do poUízení konE se jedná o plemeno chladnokrevných koní, 
které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení49. Podpora 
se vztahuje jen na konE, který absolvoval výkonnostní zkoušky50; C. 

8) V pUípadE investic do technického vybavení dUevozpracujících provozoven jsou 
investice související s použitím dUeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny 
na všechny pracovní operace pUed pr]myslovým zpracováním; za pr]myslové 
zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dUeva na r]zné polotovary ĚnapU. 
výroba Ueziva a jeho základní opracováníě a dále sušení a impregnace masivního 
dUeva51; C. 
 

h) Další podmínky 
 

1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 NaUízení Komise 
č. 702/2014 (viz kapitola 1 písmeno ffěě; C. 

2) Dotace nebude vyplacena ve prospEch žadatele/pUíjemce dotace, v]či nEmuž je 
vystaven inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoUe a její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen; u této 
podmínky se žadatel/pUíjemce dotace Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a 
partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb 
na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14ě NaUízení Komise č. 
702/2014; C. 

4) V pUípadE investic do techniky a technologie pro lesní hospodáUství se místem 
realizace rozumí všechny pozemky určené k plnEní funkcí lesa, na kterých jsou 
stroje, technologie, zaUízení nebo stavby využívány nebo umístEny. V pUípadE výdaj] 
na stavby a technologie pro lesní školkaUskou činnost nebo pro mokré skladování 
dUíví se místem realizace rozumí všechny pozemky, na kterých jsou stavby a 
technologie umístEny. 

5) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50 % podílem, 
vEcné bUemeno a právo stavby. V pUípadE pozemku pod stavbou je pUípustný také 
nájem. 
PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, do kterých budou 
umístEny podpoUené stroje, technologie nebo vybavení jsou: vlastnictví, 
spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výp]jčka, vEcné 
bUemeno a právo stavby.  

6) V pUípadE investic do technického vybavení dUevozpracujících provozoven musí 
žadatel/pUíjemce dotace, který není obcí, právnickou osobou založenou nebo 
zUízenou obcí nebo není dobrovolným svazkem obcí, splňovat definici mikro nebo 
malého nebo stUedního podniku až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 

7) Dotaci nelze poskytnout na: zaškolení obsluhy nakoupeného zaUízení, CNC stroje, 
velkoplošné dElicí a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování 
energetických plodin a rychle rostoucích dUevin, fotovoltaické panely sloužící pro 
výrobu elektrické energie k dodávkám do veUejné sítE; K. 
 

  
                                                           
49 Plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik. 
50 Výkonnostní zkouškou se rozumí zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen, nebo závErečné zkoušky 
chladnokrevných hUebc] v testačních odchovnách. HUebci, kteUí nejsou v testačních odchovnách, absolvují 
zkoušky výkonnosti klisen. 
51 Podporuje se pouze zpracování dUeva do fáze výroby deskového Ueziva Ěprkna, fošnyě, hranEného Ueziva 
Ěhranoly, hranolkyě, polohranEného Ueziva Ětrámy, polštáUe, pražceě, krajinového Ueziva Ěkrajinová prkna, 
krajinyě, drobného Ueziva ĚlatE, lištyě, k]l], sloup] a pUíUez] z uvedených druh] Ueziva, jejich sušení a 
impregnace. Nepodporuje se navazující výroba dUevEných palet a obal], dílc] pro stavební, nábytkové a 
umElecké truhláUství, dUevEných podlahovin a obklad], dýh a pUekližek, dUevotUískových a dUevovkláknitých 
desek, dUevEné vliny, dUevoviny, papíru a celulózy. 
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i) Seznam pUedkládaných pUíloh 
Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) V pUípadE investic do techniky a technologie pro lesní hospodáUství PUehled pozemk] 

určených k plnEní funkcí lesa, na kterých bude stroj využíván, dle závazného vzoru 
uvedeného v PUíloze 10 Pravidel – bude součástí formuláUe Žádosti o dotaci. 

2) Dokument o schválení platného Lesního hospodáUského plánu nebo potvrzení o 
pUevzetí lesní hospodáUské osnovy Ětzn. protokolárnE pUevzatý vlastnický separát 
lesní hospodáUské osnovyě pro pozemky uvedené v pUehledu pozemk] dle pUílohy 10; 
D jinak C. 

3) V pUípadE, že žadatel poUizuje traktor pro práci v lese, čestné prohlášení výrobce 
nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce 
bude v pUípadE naplnEní smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím 
pUedmEt]m ĚFOPSě pro použití v lesnictví a proti pronikajícím pUedmEt]m (OPS) pro 
použití v lesnictví vyhovující požadavk]m ISO 8083 a 8084 ĚpUedkládá se pouze 
k vítEzné nabídce; nepUedkládá se v pUípadE realizace cenového marketingu). 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o platbu: 
1) V pUípadE, že žadatel poUizuje traktor pro práci v lese, prohlášení o shodE podle 

naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 167/2013 Ěprohlášení typu COC – 
Certificate of Conformity) pro pUíslušné identifikační číslo vozidla ĚVINě. Obsah 
prohlášení typu COC je dán šablonou stanovenou v pUíloze III provádEcího naUízení 
Komise ĚEUě 2015/504, kterým se provádí naUízení Evropského parlamentu a Rady 
ĚEUě č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování 
zemEdElských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s tEmito vozidly ĚFOPS pro 
použití v lesnictví je v prohlášení uvedena v položce 47.1, OPS pak v položce 55.1ě. 
Pokud v tomto prohlášení o shodE není ochranná konstrukce proti padajícím 
pUedmEt]m ĚFOPSě pro použití v lesnictví a ochranná konstrukce proti pronikajícím 
pUedmEt]m ĚOPSě pro použití v lesnictví uvedena, pUedkládá se protokol o 
vyhovujícím výsledku zkoušky ochranné konstrukce vystavený akreditovanou 
technickou zkušebnou, v nEmž musí být deklarováno, že zkouška ochranné 
konstrukce byla provedena podle norem ISO Ř0Ř3 a Ř0Ř4 a na stejném modelu 
traktoru52. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
 
k) Indikátory výsledk] 

94800 Pracovní místa vytvoUená v rámci podpoUených projekt] (Leader)  

                                                           
52 M]že se jednat i o model traktoru odvozený od modelu traktoru, který byl pUedmEtem zkoušky, zmEnami 
motoru, pUevodovky, Uízení nebo pUedního zavEšení, pokud akreditovaná technická zkušebna v protokolu o 
výsledku zkoušky deklaruje, že zkouška na p]vodním modelu platí i pro takto odvozené modely. 
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12. Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 
Sdílení zaUízení a zdroj] 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na spolupráci minimálnE dvou subjekt] pUi společném sdílení 
zaUízení a zdroj]. Cílem spolupráce je efektivní využití zdroj] a dosažení úspor, kterých 
by pUi individuálním postupu nemohlo být dosaženo. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, 
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení 
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností, 
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 
hospodářství a 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším 
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, 
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých 
řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. 

 
b) Oblasti podpory 

Podpora spolupráce minimálnE dvou subjekt] pUi společném sdílení zaUízení a zdroj]. 
ZámErem je pomoci malým hospodáUským subjekt]m ve venkovských oblastech s cílem 
společnE nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud p]sobí samostatnE. 
Podporovány budou společné investice na realizaci projektu. V pUípadE spolupráce 
v odvEtví lesnictví jsou podporovány také výdaje na vypracování lesního hospodáUského 
plánu pro sdružený lesní majetek. Fiche m]že podpoUit stávající skupinu 
spolupracujících subjekt] pUi realizaci nového společného projektu. Podporovány 
nebudou společné aktivity, které již probíhají. 
 
Spolupráce je umožnEna v následujících zámErech: 

a) Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby a zpracování a uvádEní na trh 
zemEdElských produkt] 

b) Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby a zpracování zemEdElských 
produkt] na zemEdElské a nezemEdElské produkty a jejich uvádEní na trh 

c) Spolupráce v odvEtví lesnictví 
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace53 
Na projektu spolupracují minimálnE dva subjekty, které se sdruží jako společníci do 
společnosti dle § 2716 a následných zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]. 
Definice žadatele/pUíjemce dotace: 
Žadatelem/pUíjemcem dotace je vždy vlastník majetku, nebo jeden ze společník], který 
byl povEUen správou společných vEcí v pUípadE neujednání sdružení majetku. 

 
Žadatelem/pUíjemcem dotace/společníkem ve společnosti jsou:  
v pUípadE zámEru a) a b): 
a) ZemEdElský podnikatel, který splňuje definici mikropodniku 

nebo 
b) Výrobce potravin, který splňuje definici mikropodniku. 
v pUípadE zámEru c): 

Držitel Ěvlastník, nájemce, pachtýU, vyp]jčitelě lesa, který splňuje definici mikropodniku 
nebo je fyzickou osobou nepodnikající 

                                                           
53 Velikost podniku bude ve všech pUípadech posouzena dle postup] uvedených v PUíloze I NaUízení Komise č. 
702/2014 
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Držitelem lesa se rozumí osoba, která v pUedmEtném lese hospodaUí Ěje vlastníkem 
lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 
2Řř/1řř5 Sb., o lesích a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] Ělesní zákoně, ve 
znEní pozdEjších pUedpis]). 

 
d) Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako pUíspEvek na vynaložené zp]sobilé výdaje, a to ve výši 
45% výdaj], ze kterých je stanovena dotace, v pUípadE zámEru a) a b), v pUípadE 
zámEru c) činí výše dotace 50 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace. 
Dotace je v pUípadE zámEru aě poskytována v rámci oblasti p]sobnosti článku 42 
Smlouvy o fungování EU.  
Dotace je v pUípadE zámEru bě poskytována v souladu s podmínkami kapitoly 3.10 části 
II ůGRI Pokyn], s. ř2 Ěviz kapitola h) Další podmínkyě. 
Dotace je v pUípadE zámEru cě poskytována v souladu s podmínkami kapitoly 2.6 části II 
ůGRI Pokyn], s. 79 (viz kapitola h) Další podmínky). 
 

e) Zp]sobilé výdaje 
Konkrétní položky výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace, a které se dále vyplňují 
do formuláUe Žádosti o dotaci, a závazný pUehled maximálních hodnot nEkterých výdaj] 
jsou uvedeny v PUíloze 3 Pravidel. Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou 
definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel. 

ZámEr a) Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby54 a zpracování55 a uvádEní na 
trh zemEdElských produkt]56 

PUímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s provádEním podnikatelského 
plánu spolupráce: 
- společné poUízení zemEdElských stroj] a technologie pro živočišnou výrobu, 
- společné poUízení zemEdElských stroj] a technologie pro rostlinnou výrobu, 
- nová výstavba, modernizace a rekonstrukce společnE využívaných zemEdElských 

nebo potravináUských staveb ĚvčetnE nezbytných manipulačních ploch 
a bouracích prací nezbytnE nutných pro realizaci projektu), 

- společné poUízení stroj], technologie a zaUízení pro zpracování zemEdElských 
produkt], jejich finální úpravu, balení, značení výrobk] ĚvčetnE technologií 
souvisejících s dohledatelností produkt] a užitkových voz] kategorie N bez 
podkategorie G). 

  

                                                           
54 ZemEdElskou prvovýrobou se rozumí produkce produkt] rostlinné a živočišné výroby uvedených v pUíloze I 
Smlouvy o fungování EU Ěviz pUíloha 9 Pravidelě, aniž by byly provedeny jakékoli další operace mEnící povahu 
tEchto produkt]. Jedná se o rostlinnou výrobu a chov hospodáUských zvíUat Ěskot, prasata, kozy, dr]bež, králíci 
a konEě. 
55 Zpracováním zemEdElských produkt] se rozumí jakékoliv zpracování zemEdElského produktu, jehož 
výsledkem je produkt, který je též zemEdElským produktem  s výjimkou činností probíhajících v zemEdElských 
podnicích a potUebných pro pUípravu živočišných nebo rostlinných produkt] k prvnímu prodeji.  
56 UvádEním zemEdElských produkt] na trh se rozumí pUechovávání nebo vystavování produktu za účelem 
jeho prodeje, nabízení produktu k prodeji, dodávka produktu nebo jakýkoliv další zp]sob umístEní produktu na 
trh s výjimkou prvního prodeje prvovýrobcem dalším prodejc]m nebo zpracovatel]m a jakékoliv činnosti 
související s pUípravou produktu k tomuto prvnímu prodeji; prodej od prvovýrobce konečnému spotUebiteli se 
považuje za uvádEní na trh, pokud k nEmu dochází v samostatných prostorách vyhrazených pro tento účel. 
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ZámEr b) Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby54 a zpracování zemEdElských 
produkt] na zemEdElské a nezemEdElské produkty a jejich uvádEní na trh57  
 

PUímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s provádEním podnikatelského 
plánu spolupráce: 

- Společné poUízení stroj], technologií a zaUízení pro zpracování zemEdElských a 
ostatních produkt] zemEdElského podniku, finální úpravu, balení, značení výrobk] 
ĚvčetnE technologií souvisejících s dohledatelností produkt] a užitkových voz] 
kategorie N bez podkategorie G),  

- výstavba, modernizace a rekonstrukce společnE využívaných budov pro 
zemEdElství a potravináUství ĚvčetnE nezbytných manipulačních ploch a bouracích 
prací nezbytnE nutných pro realizaci projektu). 

ZámEr c) Spolupráce v odvEtví lesnictví 
1. Výdaje na vypracování lesního hospodáUského plánu pro sdružený lesní majetek58 
2. PUímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s provádEním podnikatelského 

plánu spolupráce: 
- společné poUízení stroj] a technologií pro obnovu, výchovu a tEžbu lesních porost] 

včetnE následného soustUeďování dUíví a zpracování potEžebních zbytk]  
 
f) Kódy zp]sobilých výdaj] 

 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

032 Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby a zpracování a uvádEní na 
trh zemEdElských produkt] 

033 Spolupráce   v oblasti zemEdElské prvovýroby a zpracování 
zemEdElských produkt] na zemEdElské a nezemEdElské produkty a 
jejich uvádEní na trh 

034 Spolupráce v odvEtví lesnictví – PUímé investiční výdaje 
039 Spolupráce v odvEtví lesnictví  - Vypracování lesního hospodáUského 

plánu  
 

g) Kritéria pUijatelnosti 
1) Podpora je podmínEna pUedložením podnikatelského plánu spolupráce Ěv 

podnikatelském plánu je uveden cíl spolupráce, konkrétní aktivity, identifikováni 
partneUi spolupráce a jejich role; podnikatelský plán spolupráce dále stanoví 
harmonogram a rozpočet spolupráce; musí být popsán očekávaný pUínos spolupráce 
– viz PUíloha 1Ř Pravidel); C. 

2) Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit vztahujících se k projektu, 
které již probíhají59; C 

3) PUíjemce dotace zveUejní výsledky projektu a zajistí jejich šíUení60; D jinak C. 

                                                           
57 Zpracováním zemEdElských produkt] na zemEdElské a nezemEdElské produkty a jejich uvádEní na 
trh se rozumí jakékoliv upravení zemEdElských produkt], jehož výsledkem jsou zemEdElské produkty a/nebo 
produkty, které nejsou zemEdElským produktem a jejich uvádEní na trh. 
NezemEdElským produktem, z hlediska této operace, je produkt určený k lidské spotUebE Ěk požíváníě, který se 
nenachází v pUíloze I Smlouvy o fungování EU ĚnapU. pečivo, cukráUské výrobky, apod.ě a s výjimkou krmiv pro 
ryby a krmiv pro zvíUata v zájmových chovech a s výjimkou produkt] rybolovu a akvakultury uvedených 
v pUíloze I naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č.137ř/2013 ze dne 11. 12.2013 o společné 
organizaci trh] s produkty rybolovu a akvakultury.   
58  Zpracovaný a schválený lesní hospodáUský plán s pravomocnE povolenými výjimkami z lesního zákona, 
jsou-li součástí lesního hospodáUského plánu. 
59 Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením k datu podání Žádosti o dotaci na MAS. 
60 PUíjemce dotace pUi Žádosti o platbu na MAS vyplní FormuláU pro zveUejnEní výsledk] projektu Spolupráce 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na Portálu 
farmáUe umístEného na www.eagri.cz (vzor včetnE povinných pUíloh je uveden v PUíručce pro publicitu PRV 
2014–2020 zveUejnEné na internetových sránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  Další šíUení výsledk] 

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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4) V pUípadE zámEru a) se projekt týká zemEdElské prvovýroby nebo zpracování 
zemEdElských produkt] nebo uvádEní zemEdElských produkt] na trh. Výrobní proces 
se pak musí týkat zpracování a uvádEní na trh surovin/výrobk] uvedených v pUíloze I 
Smlouvy o fungování EU a rovnEž výstupní produkt musí být v této pUíloze uveden 
(viz PUíloha 9 Pravidel); C 

5) Na projektu spolupracují minimálnE dva subjekty, které se sdruží jako společníci do 
společnosti dle § 2716 a následných zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znEní pozdEjších pUedpis]; C.  

6) V pUípadE zámEru b) se projekt týká zpracování nebo uvádEní na trh zemEdElských i 
nezemEdElských produkt], kdy minimálnE jeden vstup tvoUí zemEdElský produkt. Tyto 
činnosti lze kombinovat i s činnostmi uvedenými v zámEru a); C. 
 

h) Další podmínky 
Společné pro všechny zámEry 

1) Spolupracující subjekty podepíší společenskou smlouvu nejpozdEji k datu podání 
Žádosti o dotaci na MAS; C. 

2) ZmEny subjekt] společnosti nejsou povoleny; C. 
3) U všech spolupracujících subjekt] jsou ve Společenské smlouvE jednoznačnE 

stanovené činnosti, které budou provádEt v rámci projektu; D jinak C. 
4) Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty; všechny 

spolupracující subjekty musí využívat pUedmEt dotace; C. 
5) Žadatel/pUíjemce dotace/společník ve společnosti musí splňovat definici mikropodniku 

od data podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podání Žádosti o platbu Ěpodmínka 
se netýká žadatele/pUíjemce dotace/společníka ve společnosti - fyzické osoby 
nepodnikající); C.  

6) Podpora musí mít motivační účinek61 v souladu s kapitolou 3.4 I AGRI Pokyn], C.  
7) Dotace nebude vyplacena, pokud v]či kterémukoli ze společník] je vystaven inkasní 

pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoUe a její 
neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen. U této podmínky se 
žadatel Ěpodnikě chápe jako skupina propojených a partnerských podnik] dle PUílohy I 
NaUízení Komise č. 702/2014, včetnE jeho vazeb na zahraniční subjekty; C. 

8) Žadatel/pUíjemce dotace/ společník ve společnosti nesmí být podnikem v obtížích ve 
smyslu bodu (35) odst. 15 ůGRI Pokyn]; C. 

9) Postavení spolupracujících subjekt] musí být vzájemnE nezávislé62 a spolupracující 
subjekty nesmí být osobami blízkými Ě§ 22, zákona č. Řř/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis]ě nebo osobami, které jsou personálnE 
propojeny - uvedené platí i ve vztahu subjekt] spolupráce FO a PO Ěkdy je osobou 
blízkou člen statutárního orgánuě; C. 

10) PUedmEt dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C. 
Další podmínky platné pro zámEr a) nebo b) 

1) Výsledky projektu musí mít pUínos pro venkovské oblasti Ětj. projekt je realizován na 
území MAS); C. 

2) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, vEcné bUemeno a právo stavby. V pUípadE pozemku pod 
stavbou je pUípustný také nájem. PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] 
k nemovitostem, do kterých budou umístEny podpoUené stroje, technologie nebo 

                                                                                                                                                                                  
projektu m]že být zajištEno napUíklad článkem v odborném časopise, na internetových stránkách 
žadatele/pUíjemce dotace apod. 
61 Podpora se podle tohoto naUízení považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud žadatel /společník ve 
společnosti pUed zahájením prací na projektu pUedložil Žádost o dotaci. Zahájením prací na projektu se rozumí 
buď zahájení činnosti, nebo stavebních prací v rámci investice nebo první právnE vymahatelný závazek 
objednat zaUízení nebo služby či jiný závazek, v jehož d]sledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou.  
62 Podniky se považují za nezávislé podniky ve smyslu pUílohy I NaUízení Komise č. 702/2014. 
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vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, 
vEcné bUemeno a právo stavby.  

3) Dotaci nelze poskytnout na činnosti spadající do oddílu 12 “Výroba tabákových 
výrobk]“, oddílu 56 „Pohostinství a stravování“, tUídy 11.01 „Destilace, rektifikace a 
míchání lihovin“ v Klasifikaci ekonomických činností ĚCZ-NACE); K.  

4)  U projektu vyžadujícího posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vliv] na životní prostUedíě je podmínkou 
pUijatelnosti doložení sdElení k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený 
zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, závEru zjišťovacího Uízení s výrokem, že zámEr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasného stanoviska pUíslušného úUadu 
k posouzení vliv] provedení zámEru na životní prostUedí; C. V pUípadE, že pro 
realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle 
výše uvedeného zákona, pak je povinnou pUílohou čestné prohlášení žadatele, které 
je součástí formuláUe Žádosti o dotaci. Doporučuje se toto čestné prohlášení 
zkonzultovat s pUíslušným úUadem Ěkrajský úUad dle místa realizace projektu nebo 
Ministerstvo životního prostUedíě nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí není zapotUebí 
posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí a to ani podlimitnE. 

5) Dotaci nelze poskytnout na nákup všech druh] traktor], valníku, pUípojných zaUízení 
pro pUepravu Ěvlečkyě a kombajnu pro sklizeň obilnin; K. Tato podmínka se 
nevztahuje na zp]sobilé výdaje uvedené v zámEru cě Spolupráce v odvEtví lesnictví. 

Další podmínky platné pro zámEr cě: 
1) Místem realizace projektu se rozumí všechny pozemky určené k plnEní funkcí lesa, 

na kterých je stroj využíván. V pUípadE zp]sobilého výdaje “Vypracování lesního 
hospodáUského plánu” se místem realizace rozumí PUPFL, pro které je plán 
zpracováván. 

2) Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýUem nebo vyp]jčitelem lesních pozemk] 
a hospodaUí podle platného lesního hospodáUského plánu nebo podle pUevzaté platné 
lesní hospodáUské osnovy Ětzn., má protokolárnE pUevzatý vlastnický separát lesní 
hospodáUské osnovyě C. Podmínka se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdaj], 
ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje lesní hospodáUský plán; 

3) Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k p]dE a zdroj]m; C. 
4) Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaUení na PUPFL; 

C. 
5) V pUípadE zp]sobilého výdaje „vypracování LHP“ není platnost schváleného lesního 

hospodáUského plánu kratší než 10 let, pUi zpracovávání lesního hospodáUského 
plánu byl dodržen soulad výstup] s Informačním standardem lesního hospodáUství 
vydávaným Ministerstvem zemEdElství, v rozsahu povinných položek dat lesních 
hospodáUských plán] a povinné kartografické prezentace dat lesního hospodáUství 
pro vykreslení porostní mapy a schválený lesní hospodáUský plán byl v digitální formE 
pUedán do datového skladu organizační složky státu zUízené Ministerstvem 
zemEdElství ĚÚstav pro hospodáUskou úpravu les]ě; D jinak C. 

6) Žadateli m]že být poskytnuta dotace na traktor pro práci v lese pouze jednou za celé 
programové období 2014–2020; C.  

7) V pUípadE zp]sobilého výdaje „traktorový pUívEs“ je velikost sdruženého lesního 
majetku vEtší než 50 ha; C. 

8) V pUípadE poUízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor 
s ochrannou konstrukcí Ěochrannou kabinou nebo ochranným rámemě chránící 
obsluhu traktoru pUed padajícími pUedmEty ĚFOPS pro použití v lesnictvíě a 
pronikajícími pUedmEty ĚOPS pro použití v lesnictvíě vyhovující požadavk]m ISO Ř0Ř3 
a 8084; K63. 

                                                           
63 V souladu s naUízením Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování 
zemEdElských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s tEmito vozidly a naUízením Komise v pUenesené 
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i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v PUíloze 18 Pravidel; D jinak C. 
2) V pUípadE zámEru cě Velikost sdruženého lesního majetku v držení společník], 

dle závazného vzoru uvedeného v PUíloze 10 Pravidel – je součástí formuláUe Žádosti 
o dotaci. 

3) Společenská smlouva podepsaná v souladu se stanoveným zp]sobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty - prostá 
kopie. Společenská smlouva musí obsahovat minimálnE následující údaje: 
- Název projektu, 
- Identifikace žadatele ĚIČO, bylo-li pUidEleno, RČ u fyzických osob nepodnikajících, 

adresa, kontakty, zastoupeníě – ve společenské smlouvE bude jednoznačnE 
stanoveno, zda je žadatel vlastník majetku nebo jeden ze společník], který byl 
povEUen správou společných vEcí v pUípadE neujednání sdružení majetku (viz 
kapitola Definice žadatele/pUíjemce dotace) 

- Identifikace spolupracujících subjekt] sdružených do společnosti ĚIČO, adresa, 
kontakty, zastoupeníě, 

- Stručný a jasný popis projektu spolupráce, 
- PUibližný časový plán, 
- Rozpočet, 
- Jmenování správce společných vEcí, 
- Soupis vklad], 
- U všech společník] jednoznačné stanovení činností, které budou pro společnost 

vykonávat, 
- Zp]sob Uešení spor], rozhodné právo a pUíslušný soud Ěpro pUípad sporu mezi 

stranami, který nelze urovnat smíremě, 
- Prohlášení spolupracujících subjekt] v uskupení, že jsou vzájemnE nezávislé, 
- Postup umožňující pozmEnEní smlouvy. 

4) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vliv] na životní prostUedíě, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], sdElení k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený 
zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, nebo závEr zjišťovacího Uízení s výrokem, že 
zámEr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko pUíslušného úUadu 
k posouzení vliv] zámEru na životní prostUedí– prostá kopie; D jinak C. 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu: 
1) FormuláU pro zveUejnEní výsledk] projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 

období 2014–2020 včetnE elektronických pUíloh dle závazného vzoru, uvedeného 
v PUíručce pro publicitu PRV 2014-2020 ĚzveUejnEné na www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz) – elektronicky v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na 
Portálu farmáUe ĚumístEného na www.eagri.czě; D jinak C. 

2) V pUípadE zp]sobilého výdaje „vypracování LHP“ ĚzámEr cěě vyplnEný a potvrzený 
formuláU v PUíloze 19; D jinak C. 

3) VyplnEné a podepsané licenční ujednání uvedené v pUíloze PUíručky pro publicitu 
PRV 2014–2020 – v listinné podobE, originál; D jinak C.  

4) V pUípadE, že žadatel poUizuje traktor pro práci v lese, prohlášení o shodE podle 
naUízení Evropského parlamentu a Rady ĚEUě č. 167/2013 Ěprohlášení typu COC – 
Certificate of Conformity) pro pUíslušné identifikační číslo vozidla ĚVINě. Obsah 
prohlášení typu COC je dán šablonou stanovenou v pUíloze III provádEcího naUízení 

                                                                                                                                                                                  
pravomoci ĚEUě č. 1322/2014 ze dne 1ř. záUí 2014, kterým se doplňuje a mEní naUízení Evropského 
parlamentu a Rady ĚEUě č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti 
se schvalováním zemEdElských a lesnických vozidel. 
Blíže k souladu ochranné konstrukce s požadavky uvedených evropských právních pUedpis] kapitola i) 
Seznam pUedkládaných pUíloh. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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Komise ĚEUě 2015/504, kterým se provádí naUízení Evropského parlamentu a Rady 
ĚEUě č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování 
zemEdElských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s tEmito vozidly ĚFOPS pro 
použití v lesnictví je v prohlášení uvedena v položce 47.1, OPS pak v položce 55.1ě. 
Pokud v tomto prohlášení o shodE není ochranná konstrukce proti padajícím 
pUedmEt]m ĚFOPSě pro použití v lesnictví a ochranná konstrukce proti pronikajícím 
pUedmEt]m ĚOPSě pro použití v lesnictví uvedena, pUedkládá se protokol o 
vyhovujícím výsledku zkoušky ochranné konstrukce vystavený akreditovanou 
technickou zkušebnou, v nEmž musí být deklarováno, že zkouška ochranné 
konstrukce byla provedena podle norem ISO Ř0Ř3 a Ř0Ř4 a na stejném modelu 
traktoru64. 

 
j) Indikátory výstup] 

ř3102 Počet podpoUených kooperačních činností 
ř3701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 
 

k) Indikátory výsledk] 
Závazný indikátor není stanoven. 

  

                                                           
64 M]že se jednat i o model traktoru odvozený od modelu traktoru, který byl pUedmEtem zkoušky, zmEnami 
motoru, pUevodovky, Uízení nebo pUedního zavEšení, pokud akreditovaná technická zkušebna v protokolu o 
výsledku zkoušky deklaruje, že zkouška na p]vodním modelu platí i pro takto odvozené modely. 
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3. Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských UetEzc] a místních trh] 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora je zamEUena na spolupráci minimálnE dvou subjekt], která vede k vytváUení  
a rozvoji krátkých dodavatelských UetEzc] ĚKDTě a místních trh]. 
Podpora pUispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení 
a organizací producentů a mezioborových organizací, podpora má vedlejší efekt 
na prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků 
a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry 
účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

 
b) Oblasti podpory 

Operace je zamEUena na podporu spolupráce minimálnE dvou subjekt], která vede k 
vytváUení a rozvoji krátkých dodavatelských UetEzc] ĚKDTě a místních trh].  
Podporována bude koordinace spolupracujících subjekt], tj. spolupráce na tvorbE 
podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na 
realizaci projektu a společnou propagaci KDT nebo místního trhu. Formou podporované 
spolupráce m]že být společný prodej v místní prodejnE, společný prodej ze dvora, 
společná organizace pUímého prodeje spotUebiteli ĚnapU. bedýnkový prodejě. 
Podpora na vytvoUení a rozvoj KDT se týká pouze dodavatelského UetEzce, který 
zahrnuje maximálnE jednoho zprostUedkovatele mezi zemEdElcem a spotUebitelem. 
VytvoUení a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v pUípadE, že se činnosti 
zpracování a prodeje konečnému spotUebiteli odehrávají v okruhu 75 km od 
zemEdElského podniku, z nEhož produkt pochází. 
Operace m]že podpoUit stávající skupinu spolupracujících subjekt] pUi realizaci nového 
společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. 
Žadatel/pUíjemce dotace/spolupracující subjekty musí mít společnE uzavUenou Smlouvu 
o spolupráci. Žádost o dotaci podává jeden subjekt, který nese zodpovEdnost za projekt 
jako celek. 
Účelem podpory je začlenEní prvovýrobc] do dodavatelských UetEzc] a posílení jejich 
konkurenceschopnosti.  
 

c) Definice žadatele/pUíjemce dotace 
Uskupení minimálnE dvou subjekt], které splňují definice uvedené níže a kteUí mají 
Živnostenský list/Výpis z obchodního rejstUíku na činnost odpovídající pUedmEtu dotace.  
Uskupení žádá o podporu prostUednictvím jednoho ze spolupracujících subjekt], tj. 
žadatele; C. 
Žadatelem/pUíjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení jsou: 
a) ZemEdElský podnikatel splňující definici malého nebo stUedního podniku. 
b) Obec nebo dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č. 12Ř/2000 Sb., o obcích, ve 

znEní pozdEjších pUedpis]. 
c) Výrobce potravin splňující definici malého nebo stUedního podniku. 
d) Nevládní neziskové organizace zastupující zemEdElce nebo zpracovatele potravin, 

které mají jednu z následujících právních forem: 
a) Spolek podle § 214 a podle § 3045 občanského zákoníku, 
b) ObecnE prospEšná společnost vzniklá podle zákona č. 24Ř/1řř5 Sb.,  

o obecnE prospEšných společnostech, ve znEní pozdEjších pUedpis], 
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c) Ústav podle § 402 občanského zákoníku, 
d) Zájmové sdružení právnických osob vzniklé podle § 20f zákona č. 40/1ř64 

Sb., Občanský zákoník, ve znEní pozdEjších pUedpis]. 
Žadatelem/pUíjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení nem]že být: 

- státní podnik. 
 

d) Druh a výše dotace, režim podpory 
V pUípadE výdaj] na spolupráci činí výše dotace 50 % výdaj], ze kterých je stanovena 
dotace. 
V  pUípadE pUímých výdaj] na konkrétní projekty spojené s provádEním podnikatelského 
plánu spolupráce výše dotace činí: 

25 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky 
35 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, pro stUední podniky 
45 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky 

Míra dotace se určuje podle nejvEtšího podniku ze spolupracujících subjekt].  
Velikost podniku žadatele/pUíjemce dotace/spolupracujících subjekt] v uskupení bude ve 
všech pUípadech posouzena dle postup] uvedených v PUíloze I NaUízení č. 702/2014. 
Dotace je poskytována v souladu s podmínkami kapitoly 3.10 části II ůGRI Pokyn], s. 92 
Ěviz Další podmínkyě . 

 
e) Zp]sobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 a 7 obecných 
podmínek Pravidel, a na výdaje na spolupráci, které mohou být neinvestiční. 
Konkrétní položky výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace a které se dále vyplňují 
do formuláUe Žádosti o dotaci, a závazný pUehled maximálních hodnot nEkterých výdaj] 
jsou uvedeny v PUíloze 3. 

 
1) Výdaje na spolupráci: 

- vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem 
- náklady na propagační činnost65 KDT nebo místního trhu Ěnáklady spojené 

s propagací v médiích, náklady na tisk leták], plakát], reklamní tabuleě. 
2) PUímé investiční výdaje na konkrétní projekty spojené s provádEním 

podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti se společným prodejem v místní 
prodejnE, společným prodejem ze dvora, společnou organizací pUímého prodeje 
spotUebiteli Ětzv. bedýnkový prodejě: 
- společné poUízení stroj], technologie, zaUízení a vybavení související s projektem   vybavení prodejny   poUízení prodejního stánku  vybavení tržištE  investice do technologie na úpravu produkt] k prodeji  investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produkt] Ěnákup 

dopravních prostUedk] určených zejména pro osobní pUepravu není 
zp]sobilý včetnE poUízení užitkových voz] kategorie N bez 
podkategorie G)  společná pojízdná prodejna 

- nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním 
KDT či místního trhu ĚvčetnE nezbytného zázemí pro zamEstnance – šatny, 
denní místnost, sociální zaUízeníě  

- investiční náklady na poUízení e-shopu v souvislosti s projektem ĚpoUízení 
počítačového hardware a softwareě 

 

                                                           
65 Propagační činnosti se musí vztahovat na pUíslušný KDT nebo místní trh jako celek. Podporu nelze 
poskytnout na propagační činnosti, které se vztahují pouze na jednotlivé produkty vycházející z KDT nebo 
místního trhu. 
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f) Kódy zp]sobilých výdaj] 
 
Kód výdaje Název zp]sobilého výdaje 

035 Krátké dodavatelské UetEzce – pUímé náklady na konkrétní projekty 
036 Místní trhy – pUímé náklady na konkrétní projekty 
037 Vypracování podnikatelského plánu spolupráce v souvislosti s projektem 
038 Náklady na propagační činnost  

 
g) Kritéria pUijatelnosti 

1) Podpora je podmínEna pUedložením podnikatelského plánu spolupráce Ěv 
podnikatelském plánu je uveden cíl spolupráce, konkrétní aktivity, identifikováni 
partneUi spolupráce a jejich role; podnikatelský plán spolupráce dále stanoví 
harmonogram a rozpočet spolupráce; musí být popsán očekávaný pUínos spolupráce 
– viz PUíloha 1Ř Pravidelě; C. 

2) Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, které již probíhají66; C. 
3) PUíjemce dotace zveUejní výsledky projektu a zajistí jejich šíUení67; D jinak C. 
4) Spolupráce bude realizována minimálnE dvEma subjekty, pUičemž minimálnE jeden 

musí prokázat podnikatelskou činnost v odvEtví zemEdElství nebo potravináUství; C. 
5) Podpora na založení a rozvoj KDT je poskytována pouze v pUípadE, že do 

dodavatelského UetEzce mezi zemEdElcem a spotUebitelem není zapojen více než 
jeden zprostUedkovatel Ěmezičlánekě; C. ZprostUedkovatelem68 v tomto kontextu je 
subjekt, který nakoupí produkt od zemEdElce za účelem jeho dalšího prodeje. 

6) V pUípadE vytvoUení nebo rozvoje místního trhu lze projekt realizovat za podmínky 
dodržení definice místního trhu69 žadatelem/pUíjemcem dotace/spolupracujícími 
subjekty v uskupení; C. 

7) Výsledky projektu musí mít pUínos pro venkovské oblasti Ětj. projekt je realizován na 
území MAS, u místního trhu pUípadnE v sousední MůS na území ČR); C. 
 

 
h) Další podmínky 

1) Podpora musí mít motivační účinek70 v souladu s kapitolou 3.4 části I ůGRI Pokyn], 
str. 22; C 

2) Dotace nebude vyplacena, pokud v]či kterémukoli ze spolupracujících subjekt] v 
uskupení je vystaven inkasní pUíkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o 
protiprávní podpoUe a její neslučitelnosti s vnitUním trhem, který dosud nebyl splacen. 

                                                           
66 Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením k datu podání Žádosti o dotaci na MůS. 
67 PUíjemce dotace pUi Žádosti o platbu vyplní FormuláU pro zveUejnEní výsledk] projektu Spolupráce Programu 
rozvoje venkova na období 2014–2020 v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na Portálu farmáUe 
umístEného na www.eagri.cz Ěvzor včetnE povinných pUíloh je uveden v PUíručce pro publicitu PRV 2014–2020 
zveUejnEné na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  Další šíUení výsledk] projektu m]že 
být zajištEno napUíklad článkem v odborném časopise, na internetových stránkách žadatele/pUíjemce dotace 
apod.  
68 Maloobchodník m]že být zprostUedkovatelem. Zpracovatel rovnEž m]že být zprostUedkovatelem, pokud 
nakoupí produkt od zemEdElce, a tím nad ním pUebere kontrolu. Zpracovatel nem]že být zprostUedkovatelem, 
pokud si zemEdElec udrží kontrolu nad produktem bEhem jeho zpracování a poté rozhodne o prodejní cenE 
(zpracovatel je v tomto pUípadE pouze poskytovatelem služby zemEdElciě.  
69 VytvoUení a rozvoj místního trhu bude podporováno pouze v pUípadE, že činnosti zpracování a prodeje 
konečnému spotUebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od zemEdElského podniku, z nEhož produkt pochází. 
Místo vzniku produktu, tj. zemEdElský podnik, z nEhož produkt pochází a dále obce Ětj.“hraniční obce“ě, které 
ohraničují daný polomEr 75 km od místa vzniku produktu, který je pUedmEtem projektu místního trhu, stanoví 
spolupracující subjekty do Smlouvy o spolupráci. Žadatel/spolupracující subjekty v uskupení navíc doloží 
čestné prohlášení, potvrzující radius 75 km. 
70 Podpora podle tohoto naUízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud žadatel/pUíjemce 
dotace/spolupracující subjekt v uskupení pUed zahájením prací na projektu pUedložil Žádost o dotaci. 
Zahájením prací na projektu se rozumí buď zahájení činnosti, nebo stavebních prací v rámci investice nebo 
první právnE vymahatelný závazek objednat zaUízení nebo služby či jiný závazek, v jehož d]sledku se projekt 
nebo činnost stává nezvratnou. Za zahájení prací nebo činností se nepovažují pUípravné práce, tj. zpracování 
podnikatelského plánu spolupráce. 

http://www.eagri.cz/
http://www.e-agri.cz/prv
http://www.szif.cz/


80 
 

U této podmínky se žadatel/spolupracující podnik v uskupení Ěpodnikě chápe jako 
skupina propojených a partnerských podnik] dle PUílohy I NaUízení č. 702/2014, 
včetnE vazeb na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel/pUíjemce dotace/spolupracující subjekty v uskupení nesmí být podnikem 
v obtížích ve smyslu bodu 35 odst. 15 v kapitole 2.4 části I ůGRI Pokyn], str. 11; C. 

4) Projekt m]že být zamEUen pouze na jedno z témat – tzn. buď na krátké dodavatelské 
UetEzce, nebo na místní trhy; C. 

5) V pUípadE, že je žadatel/pUíjemce dotace/spolupracující subjekt v uskupení velký 
podnik71, musí žadatel v podnikatelském plánu spolupráce navíc popsat situaci, která 
by nastala v pUípadE, že by podpora nebyla poskytnuta, včetnE písemných doklad], z 
nichž vychází72. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané 
žadatelem pUi hodnocení a schvalování investic pUíslušným orgánem žadatele nebo 
vnitUní dokumenty, kterými se Uídil. Žadatel v projektu uvede pr]mErnou míru 
návratnosti realizovaných investičních projekt] za poslední tUi roky. Žadatel uvede 
srovnání návratnosti projektu s bEžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na 
další investiční projekty podobného druhu73.   

6) Spolupracující subjekty v uskupení podepíší Smlouvu o spolupráci nejpozdEji k datu 
podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C. 

7) U všech spolupracujících subjekt] uskupení jsou ve SmlouvE o spolupráci 
jednoznačnE stanovené činnosti, které budou provádEt v rámci projektu; C. 

8) ZmEny spolupracujících subjekt] uskupení nejsou povoleny; C. 
9) Na realizaci projektu se musí podílet všechny spolupracující subjekty v uskupení; 

všechny spolupracující subjekty musí využívat pUedmEt dotace; C. 
10) Postavení spolupracujících subjekt] musí být vzájemnE nezávislé74; C. 
11) PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] k nemovitostem, na kterých jsou 

realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, vEcné bUemeno. V pUípadE pozemku pod stavbou je 
pUípustný také nájem. PUípustné zp]soby uspoUádání právních vztah] 
k nemovitostem, do kterých budou umístEny podpoUené stroje, technologie nebo 
vybavení, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem 
jednoho ze spolupracujících subjekt] v uskupení či žadatele, nájem, vEcné bUemeno 
a právo stavby.  

12) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vliv] na životní prostUedíě, je podmínkou 
pUijatelnosti doložení sdElení k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený 
zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, závEru zjišťovacího Uízení s výrokem, že zámEr 
nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasného stanoviska pUíslušného úUadu 
k posouzení vliv] provedení zámEru na životní prostUedí; C.  
V pUípadE, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu zámEru na 
životní prostUedí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a 
o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vliv] na životní 
prostUedíě, pak je povinnou pUílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí 
formuláUe Žádosti o dotaci. Doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat s 
pUíslušným úUadem Ěkrajský úUad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo 
životního prostUedíě nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí není zapotUebí posouzení vlivu 
zámEru na životní prostUedí a to ani podlimitnE – originál. 

                                                           
71 Velkým podnikem se  rozumí podnik, který nesplňuje  kritéria  stanovená  v pUíloze I NaUízení Komise č. 
702/2014. 
72 Část I kapitola 3.4 bod 72 ůGRI Pokyn].   
73 Žadatel navíc doloží čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitUní návratnost tohoto projektu nad 
bEžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných investičních projektech podobného druhu. 
74 Podniky se považují za nezávislé podniky ve smyslu pUílohy I NaUízeníKomise č. 702/2014. 
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13) V pUípadE, kdy je nEkterý ze spolupracujících subjekt] velkým podnikem, musí výše 
podpory u pUímých výdaj] na  konkrétní projekty spojené s provádEním 
podnikatelského plánu spolupráce odpovídat čistým dodatečným náklad]m na 
realizaci investice, a to na základE hypotetického srovnávacího scénáUe se situací, 
kdy by podpora nebyla poskytnuta; C. 

14) Dotaci nelze poskytnout na činnosti spadající do oddílu 56 „Stravování a pohostinství“ 
v Klasifikaci ekonomických činností ĚCZ-NACE); K. 

 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS: 
1) Podnikatelský plán dle osnovy uvedené v PUíloze 18 Pravidel. 
2) Stanovy, pUípadnE zakladatelská listina spolupracujícího subjektu v pUípadE, že 

spolupracující subjekt v uskupení je nestátní neziskovou organizací, která není 
zapsaná ve spolkovém rejstUíku Ěv pUípadE zájmového sdružení právnických osobě 
nebo ve veUejném rejstUíku Ěpodle zákona č. 304/2013, o veUejných rejstUících 
právnických a fyzických osobě. 

3) Smlouva o spolupráci podepsaná v souladu se stanoveným zp]sobem pro 
právoplatné jednání a podepisování za všechny spolupracující subjekty - prostá 
kopie. Smlouva o spolupráci musí obsahovat minimálnE následující údaje: 
- Název projektu, 
- Identifikace žadatele ĚIČO, adresa, kontakty, zastoupeníě – žadatel žádá o 

podporu za uskupení spolupracujících subjekt], 
- Identifikace spolupracujících subjekt] ĚIČO, adresa, kontakty, zastoupeníě, 
- Stručný a jasný popis projektu spolupráce, 
- PUibližný časový plán, 
- Rozpočet, 
- Jmenování správce společných vEcí, 
- Soupis vklad], 
- U všech spolupracujících subjekt] v uskupení jednoznačné stanovení činností, 

které budou vykonávat v rámci projektu. V pUípadE vytvoUení nebo rozvoje KDT 
musí být uvedena jasná identifikace zemEdElského podnikatele zprostUedkovatele 
a cílových spotUebitel]. V pUípadE vytvoUení nebo rozvoje místního trhu musí být 
jasnE uvedeno místo vzniku produktu, tj. zemEdElský podnik, z nEhož produkt 
pochází a dále obce Ětj. „hraniční obce“ě, které ohraničují daný polomEr 75km od 
místa vzniku produktu, který je pUedmEtem projektu místního trhu, 

- Prohlášení spolupracujících subjekt] v uskupení, že jsou vzájemnE nezávislé, 
- Zp]sob Uešení spor], rozhodné právo a pUíslušný soud Ěpro pUípad sporu mezi 

stranami, který nelze urovnat smíremě, 
- Postup umožňující pozmEnEní smlouvy. 

4) Doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v Žádosti o dotaci – prostá 
kopie. ĚŽadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem 
pUi hodnocení a schvalování investic pUíslušným orgánem žadatele nebo vnitUními 
dokumenty, kterými se Uídíě. Žadatel v projektu uvede pr]mErnou míru návratnosti 
realizovaných investičních projekt] za poslední tUi roky. Žadatel uvede srovnání 
návratnosti projektu s bEžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další 
investiční projekty podobného druhu. Žadatel dále doloží, že výše podpory u pUímých 
výdaj] na  konkrétní projekty spojené s provádEním podnikatelského plánu 
spolupráce odpovídá čistým dodatečným náklad]m na realizaci investice, a to na 
základE hypotetického srovnávacího scénáUe se situací, kdy by podpora nebyla 
poskytnuta. Dokládá se v pUípadE, že alespoň jedním spolupracujícím subjektem je 
velký podnik. 
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5) Čestné prohlášení, že poskytnutá dotace nezvýší vnitUní návratnost tohoto projektu 
nad bEžnou míru návratnosti uplatňovanou daným podnikem v jiných investičních 
projektech podobného druhu75.  

6) U projektu vyžadujícího posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí dle pUílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon] Ězákon o posuzování vliv] na životní prostUedíě, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], sdElení k podlimitnímu zámEru se závErem, že pUedložený 
zámEr nepodléhá zjišťovacímu Uízení, nebo závEr zjišťovacího Uízení s výrokem, že 
zámEr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko pUíslušného úUadu 
k posouzení vlivu zámEru na životní prostUedí – prostá kopie; D jinak C. 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu: 
1) FormuláU pro zveUejnEní výsledk] projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 

období 2014–2020 včetnE elektronických pUíloh dle závazného vzoru, uvedeného 
v PUíručce pro publicitu PRV 2014-2020 ĚzveUejnEné na www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz) – elektronicky v aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na Portálu farmáUe 
ĚumístEného na www.eagri.czě; D jinak C. 

2) VyplnEné a podepsané licenční ujednání uvedené v pUíloze PUíručky pro publicitu 
PRV 2014–2020 – v listinné podobE, originál; D jinak C.  

 
j) Indikátory výstup] 

ř3102 Počet podpoUených kooperačních činností 
93701 Počet podpoUených zemEdElských podnik]/pUíjemc] 

 
k) Indikátory výsledk] 

Závazný indikátor není stanoven. 
  

                                                           
75 Část I kapitola 3.5 bod ř6 ůGRI Pokyn].   

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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D. SEZNůM PTÍLOH PRAVIDEL 

 
1. Mapa region] NUTS 2  
2. Tabulka finančních oprav pro chybnE provedené zadávací nebo výbErové Uízení 
3. Závazný pUehled maximálních hodnot nEkterých výdaj], na které m]že být poskytnuta 

dotace  
4. Definice mikropodnik], malých a stUedních podnik] 
5. Prohlášení o zaUazení podniku do kategorie mikropodnik], malých či stUedních podnik] 
6. VyjádUení Ústavu pro hospodáUskou úpravu les] k projektu výstavby nebo rekonstrukce 

lesní cesty  
7. Souhlasné stanovisko MŽP  
8. Potvrzení krajské veterinární správy nebo MEstské veterinární správy v Praze  
9. PUíloha I Smlouvy o fungování EU 
10. PUehled pozemk] určených k plnEní funkce lesa/Velikost sdruženého lesního majetku v 

držení společník] v pUípadE čl. 35 
11. Závazný vzor prezenční listiny 
12. Čestné prohlášení lektora ke kvalifikačním pUedpoklad]m 
13. Čestné prohlášení lektora k pravidelnému vzdElávání 
14. Metodika definice a zp]sob] kontroly novE vytvoUených pracovních míst 
15. Metodika stanovení výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace, v pUípadE využití 

části objektu, který je pUedmEtem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel fiche 
16. Metodika pro stanovení kategorie provozovny 
17. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 
18. Osnova podnikatelského plánu spolupráce 
19. Pr]vodní list k lesnímu hospodáUskému plánu 
20. Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuUe žadatele do úrovnE skutečných 

majitel] 
21. Čestné prohlášení žadatele Ěvyplňuje se jen v pUípadE, je - li spolupracující subjekt 

v uskupení velký podnikě 
 

E. ZÁVDREČNÁ A PTECHODNÁ USTůNOVENÍ 
 

a) V pUípadE potUeby m]že MZe jako Tídicí orgán PRV po projednání se SZIF provést 
kdykoli zpUesnEní nebo zmEnu tEchto Pravidel, 

b) ZmEny Pravidel budou vždy zveUejnEny na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz. 

c) Následující vybrané kapitoly se vztahují i na administraci všech žádostí zaregistrovaných 
pUed nabytím platnosti tEchto Pravidel, a to pouze pokud je to pro žadatele/pUíjemce 
dotace pUíznivEjší:  Kapitola 3: Obecná ustanovení pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje 

venkova   Kapitola 6: Zp]sobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace  B. Společné podmínky pro všechny aktivity, Další podmínky, odrážka 3ě  C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článk] - 1. Článek 14, písm. 
i) Seznam pUedkládaných pUíloh, Povinné pUílohy pUedkládané pUi podání Žádosti 
o platbu, odrážka 5) a 6)  C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článk] - 10. Článek 25, písm. 
g) Kritéria pUijatelnosti, odrážka 1ě  C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článk] - 7. Článek 1ř, odst. 
1., písm. bě, písm. g) Kritéria pUijatelnosti, odrážka 3ě 

d) Následující vybrané kapitoly se vztahují i na administraci všech žádostí zaregistrovaných 
pUed nabytím platnosti tEchto Pravidel: 

http://www.szif.cz/
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 Kapitola 4: Žádost o dotaci, podkapitola 4.7ě ůdministrativní kontrola Žádosti o 
dotaci, pUíloh, pUípadnE dokumentace k výbErovému Uízení, kontrola pUijatelnosti a 
hodnocení projekt] na RO SZIF, písm. dě  B. Společné podmínky pro všechny aktivity, Seznam pUedkládaných pUíloh, 
Povinné pUílohy pUedkládané pUi podpisu Dohody  C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článk] - 1. Článek 14, písm. 
h) Další podmínky, odrážka 15), pokud není s pUíjemcem dotace podepsána 
Dohoda  PUíloha 11, pokud není s pUíjemcem dotace podepsána Dohoda 
 

F. PLůTNOST ů ÚČINNOST 
 
Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu ministra 
zemEdElství. Pravidla platí pro Žádosti o dotace zaregistrované v roce 201ř, pokud není 
v Části E uvedeno jinak. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
V Praze dne  30.10.2018              Ing. Miroslav Toman, CSc., v.r. 
              ministr zemEdElství 
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Příloha 1 
 

Mapa region] NUTS 2 
 

 
 
ůdresa centrálního pracovištE Státního zemEdElského intervenčního fondu 
 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
 
ůdresy regionálních odbor] Státního zemEdElského intervenčního fondu 
 
NUTS 2 Název RO SZIF Adresa 
StUední Čechy Praha a StUední 

Čechy 
Slezská 7, 120 56 Praha 2 

Jihozápad České BudEjovice Rudolfovská Ř0, 370 21 České BudEjovice 
Severozápad Ústí nad Labem  Masarykova 1ř/275, 400 01 Ústí nad 

Labem 
Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo námEstí Ř10, 500 02 Hradec 

Králové 
Jihovýchod Brno KotláUská 53, 602 00 Brno 
StUední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc 
Moravskoslezsko Opava Krnovská 2Ř61/6ř, 746 01 Opava - 

PUedmEstí 
 
 
 Pracovní doba 
pondElí, stUeda 7:30 – 16:30 
úterý, čtvrtek, pátek termín dohodou 
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Příloha 2 

 
Tabulky finančních oprav pro chybnE provedené zadávací nebo výbErové Uízení 

 
a) Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 

 
Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  
1.  NeuveUejnEní 

nebo neodeslání 
oznámení 
výbErového Uízení  

Zakázka byla zadána, aniž by 
bylo uveUejnEno nebo odesláno 
oznámení výbErového Uízení dle 
bodu 3.2.1 PUíručky pro zadávání 
(veUejných) zakázek.  

 100 % nebo  
min. 25 % pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveUejnEní  

2.  UmElé rozdElení 
pUedmEtu zakázky  

PUedmEt zakázky je rozdElen tak, 
aby došlo ke snížení 
pUedpokládané hodnoty pod limity 
stanovené v obecných 
podmínkách Pravidel, resp. 
PUíručce pro zadávání 
(veUejných) zakázek a jeho 
zadání v mírnEjším režimu, než je 
stanoven pro pUedmEt zakázky 
pUed jejím rozdElením.  

 100 % nebo  
min. 25 % s ohledem 
na závažnost porušení 

3.  Nedodržení 
minimální délky 
lh]ty pro podání 
nabídek  

Lh]ty pro podání nabídek byly 
nižší než lh]ty uvedené v bodu 
3.3.2 PUíručky pro zadávání 
(veUejných) zakázek.  

 min. 25 %, pokud je 
délka lh]ty kratší 
alespoň o 50 % její délky 
stanovené PUíručkou pro 
zadávání (veUejných) 
zakázek  min. 10 %, pokud je 
délka lh]ty kratší 
alespoň o 30 % její délky 
stanovené  
PUíručkou pro zadávání 
(veUejných) zakázek,   2 - 5 %, v pUípadE jiného 
zkrácení lh]ty pro 
podání nabídek  

 
4. Nedostatečná 

doba k opatUení 
zadávací 
dokumentace 

Doba k tomu, aby si dodavatelé 
opatUili zadávací podmínky, je 
pUíliš krátká, a vytváUí tak 
neod]vodnEnou pUekážku pro 
otevUení (veUejné) zakázky 
hospodáUské soutEži. 

 min. 25 %, je-li doba, 
do kdy si dodavatelé 
musí opatUit zadávací 
podmínky, kratší než 
50 % lh]ty pro doručení 
nabídek  min. 10 %, je-li doba, 
do kdy si dodavatelé 
musí opatUit zadávací 
podmínky, kratší než 
60 % lh]ty pro doručení 
nabídek  min. 5 %, je-li doba, do 
kdy si dodavatelé musí 
opatUit zadávací 
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podmínky kratší než Ř0 
% lh]ty pro doručení 
nabídek 

5.  NeuveUejnEní 
informací o 
prodloužení lh]ty 
pro podání 
nabídek  

Došlo k prodloužení lh]ty pro 
podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveUejnEno 
stejným zp]sobem, jakým bylo 
zahájeno výbErové Uízení.  

 min. 10 % nebo  
min. 5 % s ohledem 
na závažnost porušení  

6.  Neuvedení 
hodnotících kritérií 
v zadávacích 
podmínkách  

Hodnotící kritéria, pUípadnE jejich 
podrobná specifikace nejsou 
uvedeny v zadávacích 
podmínkách.  

 min. 25 % pokud 
hodnotící kritéria nebyla 
uvedena  nebo min. 10 % pokud 
chybEla pouze nEkterá 
hodnotící kritéria   nebo 5 % pokud byla 
uvedena všechna 
hodnotící kritéria v 
zadávacích podmínkách, 
ale nebyla dostatečnE 
podrobnE popsána  

7.  Diskriminační 
kvalifikační 
požadavky  

Stanovení diskriminačních 
kvalifikačních požadavk].  
NapUíklad: - Povinnost mít 
provozovnu nebo zástupce v 
dané zemi nebo regionu;  
- Povinnost účastník], mít 
zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; Stanovení kvalifikačních 
pUedpoklad], které neodpovídají 
pUedmEtu zadávané zakázky. 

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení 

8.  Hodnotící kritéria 
stanovená v 
rozporu se 
zásadami bodu 
3.2.1 písm. fě a gě 

Stanovení hodnotících kritérií, 
která nevyjadUují vztah užitné 
hodnoty a ceny.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

9.  Diskriminační 
vymezení 
pUedmEtu zakázky  

PUedmEt zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen pUíliš 
konkrétnE, tak že není zajištEn 
rovný pUístup k jednotlivým 
dodavatel]m, resp. nEkteUí 
dodavatelé jsou takto 
vymezeným pUedmEtem zakázky 
zvýhodnEni.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

10.  Nedostatečné 
vymezení 
pUedmEtu zakázky  

PUedmEt zakázky je v zadávacích 
podmínkách vymezen 
nedostatečnE, tak že zadávací 
podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro 
zpracování nabídky.  

 min. 10 % nebo  
min. 5 % s ohledem 
na závažnost porušení  

 
 
 
 
 



88 
 

b) Posouzení a hodnocení nabídek 
 

Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  
11.  ZmEna 

kvalifikačních 
požadavk] po 
otevUení obálek s 
nabídkami  

Kvalifikační požadavky byly 
zmEnEny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na 
splnEní kvalifikace jednotlivými 
dodavateli ĚnesplnEní kvalifikace 
dodavateli, kteUí by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali 
nebo splnEní kvalifikace 
dodavateli, kteUí by ji dle 
zadávacích podmínek 
nesplňovaliě.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

12.  Hodnocení 
nabídek podle 
jiných kritérií 
hodnocení, než 
byla uvedena v 
zadávacích 
podmínkách 

PUi hodnocení nabídek byla 
použita jiná kritéria hodnocení 
Ějejich váhyě, než byla uvedena v 
zadávacích podmínkách a tato 
skutečnost mEla vliv na výbEr 
nejvhodnEjší nabídky.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

13.  Netransparentní 
posouzení a/nebo 
hodnocení 
nabídek  

Protokol o posouzení a 
hodnocení nabídek neexistuje 
nebo neobsahuje všechny 
náležitosti vyžadované 
v  PUíručce pro zadávání 
ĚveUejnýchě zakázek.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

14.  Podstatná zmEna 
zadávacích 
podmínek  

Zadavatel v rámci jednání o 
nabídkách podstatnE zmEní 
zadávací podmínky.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo 
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

15.  ZvýhodnEní 
nEkterého 
dodavatele nebo 
nEkterých 
dodavatel]  

V pr]bEhu lh]ty pro podání 
nabídek nebo pUi jednání s 
dodavateli jsou nEkterému 
dodavateli nebo nEkterým 
dodavatel]m poskytnuty 
informace, které nejsou 
poskytnuty jiným, pUípadnE je 
nEkterý dodavatel nebo nEkteUí 
dodavatelé jsou jiným zp]sobem 
zvýhodnEni a tyto skutečnosti 
mají vliv/mohou mít vliv na výbEr 
nejvhodnEjší nabídky.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

16.  ZmEna nabídky 
bEhem hodnocení  

Zadavatel umožní účastníkovi, 
aby upravil svou nabídku bEhem 
hodnocení nabídek.  

 min. 25 % nebo  
min. 10 % nebo  
5 % s ohledem na 
závažnost porušení  

17.  Odmítnutí nabídek 
s mimoUádnE 
nízkými 
nabídkovými 
cenami 

Nabídková cena se zdá být 
mimoUádnE nízká v pomEru k 
výrobk]m, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyUadí, aniž by 
nejdUíve písemnE požádal o 
upUesnEní základních prvk] 

 min. 25 % nebo min. 10 
% nebo min. 5 % 
s ohledem na závažnost 
porušení 
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nabídky, které považuje za 
d]ležité.  

18.  StUet zájm]  Zadání zakázky v rozporu 
s bodem 2.5 PUíručky pro 
zadávání (veUejných) zakázek.  

 100 %  

 
c) PlnEní zakázky 

 
Č.  Typ porušení  Popis porušení  Sazba finanční opravy  
19.  Podstatná zmEna 

smlouvy na plnEní 
zakázky  

Podstatná zmEna závazku ze 
smlouvy na plnEní zakázky 
Ědefinována v bodE 4.4.4 PUíručky 
pro zadávání (veUejných) 
zakázekě, která by mohla mít vliv 
na výbEr nejvhodnEjší nabídky.  

 100 % z hodnoty 
dodatečných zakázek 
vyplývajících z 
podstatné zmEny 
smlouvy a min. 25 % ze 
smluvní ceny p]vodní 
zakázky  

20.  Snížení rozsahu 
smlouvy na plnEní 
zakázky  

Snížení rozsahu smlouvy na 
plnEní zakázky provedením 
podstatné zmEny smlouvy, které 
by mohlo mít vliv na výbEr 
nejvhodnEjší nabídky.  

 min. 25 % ze smluvní 
ceny po jejím snížení  

21.  Zadání 
dodatečných 
stavebních prací / 
služeb / dodávek 
bez splnEní 
podmínek dle 
PUíručky pro 
zadávání 
veUejných zakázek 

P]vodní zakázka byla zadána v 
souladu s PUíručkou pro zadávání 
(veUejných) zakázek, ale 
dodatečné zakázky byly zadány 
bez splnEní podmínek dle 
PUíručky pro zadávání (veUejných) 
zakázek.  

 100 % z hodnoty 
dodatečných zakázek   min. 25 % v pUípadE, kdy 
dodatečné zakázky 
nepUekročí 50% hodnoty 
p]vodní zakázky  

22.  Zadání 
dodatečných 
stavebních prací 
nebo služeb ve 
vyšším rozsahu 
než 50% p]vodní 
zakázky  

P]vodní zakázka byla zadána v 
souladu s PUíručkou pro zadávání 
(veUejných) zakázek, ale 
dodatečné stavební práce nebo 
služby byly zadány v objemu 
vyšším než 50% p]vodní 
zakázky.  

 100 % z částky 
pUesahující 50 % ceny 
p]vodní zakázky  

 
d) Jiné porušení 

 
23.  Jiné porušení výše 

neuvedené  
Jiné porušení PUíručky pro 
zadávání (veUejných) zakázek 
výše neuvedené, které mElo 
nebo mohlo mít vliv na výbEr 
nejvhodnEjší nabídky.  

 min. 25 % nebo  
min. 1 % s ohledem na 
závažnost porušení  
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Příloha 3 
 

Závazný pUehled maximálních hodnot nEkterých výdaj], na které m]že 
být poskytnuta dotace  

 
Limity společné pro více Fichí: 
Nákup nemovitosti 
 
Popis výdaje Maximální hodnota 
Výdaje na nákup nemovitosti v souvislosti s projektem  maximálnE 10 % celkové výše 

výdaj], ze kterých je stanovena 
dotace na daný projekt 

Marketing, webové stránky, e-shop apod. 
 
Popis výdaje Maximální hodnota 
Výdaje související s marketingem, webovými stránkami, 
e-shopem apod.  

100 000 Kč na daný projekt 

 

Motorová vozidla kategorie N - pokud jsou v rámci Fiche zp]sobilá ĚkromE Fiche Investice 
do lesnických technologií a zpracování lesnických produkt], jejich mobilizace a uvádEní na 
trh) 
 

Popis výdaje Maximální hodnota 

Dopravní prostUedek Ěbez chladící/mrazící 
jednotkyě, jehož nejvEtší technicky 
pUípustná hmotnost nepUevyšuje 3,5 t 

500 000 Kč 

Dopravní prostUedek Ěvč. chladící/mrazící 
jednotkyě, jehož nejvEtší technicky 
pUípustná hmotnost  

- nepUevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč 
- je v rozmezí 3,5 t – 12 t – 1 500 000 Kč 
- pUevyšuje 12 t – 2 000 000 Kč 

 

Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost bEhem realizace projektu 
 

Popis výdaje Maximální hodnota 

Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost 
bEhem realizace projektu 

maximálnE do výše 20% výdaj], 
ze kterých je stanovena dotace 

 
Fiche VzdElávací a informační akce Ěčl. 14ě 

 

Popis výdaje Maximální hodnota 

Technické zabezpečení  

Max. 500 Kč/hodina pronájmu sálu/učebny 
v pUípadE kódu 001, 003, a 005 VzdElávací akce 
Max. 1 500 Kč/hodina pronájmu sálu v pUípadE 
kódu 002, 004 a 006 Informační akce  
Max. 300 Kč/hodina pronájmu technického 
zabezpečení 
  
Na přípravu sálu, učebny a technického 
zabezpečení budou započteny max. 2 hodiny 
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pronájmu na jednu akci 

Výukové materiály a pom]cky 

Max. 200 Kč/účastník  
 
Započítávají se účastníci, kteří se akce skutečně 
zúčastnili, nikoliv plánovaní účastníci. 

Cestovní výdaje lektora 

Stravné max. 200 Kč/osobu a den  
Ubytování max. 1 000 Kč/osobu a den  
Doprava max. 10 Kč/km (v pUípadE využití služebního 
auta dle platné legislativyě 
v pUípadE potUeby letecké dopravy je cena letenky 
max. 5 000 Kč/lektor Ědokladem o letu je palubní 
vstupenka a faktura) 

Cestovní výdaje žadatele/ 
organizátora 

Stravné max. 200 Kč/osobu a den  
Ubytování max. 1 000 Kč/osobu a den  
Doprava max. 10 Kč/km (v pUípadE využití služebního 
auta dle platné legislativyě 
 
Cestovní výdaje budou proplaceny max. 4 
pracovníkům příjemce dotace/organizátora na akci. 

Výdaje spojené s činností lektor] 
a tlumočník] 

Max. 2 000 Kč/hodina výuky česky/slovensky 
hovoUícího lektora  
 
Max. 5 000 Kč/hodina výuky lektora hovoUícího 
jiným než českým či slovenským jazykem  
 
Max. 1 300 Kč/hodina tlumočení  
Max. 400 Kč/normostrana pUekládaného textu 
 
(v částkách je zahrnuta i příprava) 

Vlastní realizace projektu 

Max. 30 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace 
V pUípadE mzdových náklad] na organizaci projektu 
je max. počet hodin pUípravy na jednu akci 80. 
Mzdové výdaje činí max. 300 Kč/hodina hrubého 

Občerstvení účastník]  

Max. 200 Kč/účastník a den  
 
Započítávají se účastníci, kteří se akce skutečně 
zúčastnili, nikoliv plánovaní účastníci. 

Výdaje spojené s poUádáním 
exkurze a praktických 
ukázek/polních pokus]  

Max. 50 % výdaj], ze kterých je stanovena dotace  
 
Exkurze: Akce mimo vzdělávací instituci organizovaná 
jako návštěva místa, kde se v přirozeném prostředí 
vyskytují věci, jevy a činnosti, které mají souvztažnost 
s tématem projektu. Plní didaktickou funkci ilustrace a 
demonstrace poznávaných věcí, jevů a činností 

Nákup kanceláUských potUeb  Max. 5% výdaj], ze kterých je stanovena dotace  

Náklady na propagaci akce Max. 5% výdaj], ze kterých je stanovena dotace 

 
  

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelavani-mimo-podnik
http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/demonstrace
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Fiche Investice do zemEdElských podnik] Ěčl. 17.1.aěě 
 

Popis výdaje Maximální hodnota nEkterých výdaj] 

stáje pro skot – skupinové 
ustájení max. 40 000 Kč/ustajovací místo 

stáje pro plemenné býky v 
produkci – individuální ustání  max. 220 000 Kč/ustajovací místo 

stáje pro prasnice nebo 
plemenné kance max. 80 000 Kč/ustajovací místo 

stáje pro výkrm prasat nebo 
odchov selat max. 12 000 Kč/ustajovací místo 

stáje pro ovce a kozy max. 10 000 Kč/ustajovací místo 

Stáje pro konE max. 45 000 Kč/ustajovací místo 

dojírny pro krávy max. 400 000 Kč/místo v dojírnE 

dojírny pro ovce a kozy max. 150 000 Kč/místo v dojírnE 

Sklady pro potUeby RV max. 8 000 Kč/m3 (limit se nevztahuje 
na technologie čištEní technologických vodě 

Sklady pro potUeby ŽV  max. 4 000 Kč/m3 

nosné konstrukce chmelnic max. 1 000 000 Kč/ha 

nosné konstrukce sad] max. 330 000 Kč/ha Ělimit se nevztahuje 
na protikroupové systémyě 

samojízdné zemEdElské stroje 
na sklizeň zeleniny max. 4 000 000 Kč/ks 

traktor a samojízdné stroje max. 2 000 000 Kč/ks  

Zem. stroje  - pUívEsné Ětaženéě max. 1 200 000 Kč/ks 

Zem. stroje  - nesené, 
polonesené Ězapojene 
v tUibodovém závEsu traktoruě 

max. 500 000 Kč/ks 

 
Fiche Zpracování a uvádEní na trh zemEdElských produkt] Ěčl. 17.1.běě 

 

Popis výdaje Maximální hodnota nEkterých výdaj] 

Investice ke zvyšování a 
monitorování kvality 
produkt] 

 provozní laboratoUe a související hardware a software 
1 000 000 Kč  chladící jednotka – 500 000 Kč  mrazící jednotka  – 700 000 Kč  

Investice související 
s uvádEním vlastních 
produkt] na trh včetnE 
marketingu 

 pojízdná prodejna 
1 500 000 Kč  
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Fiche Lesnická infrastruktura Ěčl. 17.1.cě LIě 
 

Popis výdaje Maximální hodnotaI 

Výstavba lesní cestyII tUídy 1L  max. 6 mil. Kč/km 

Výstavba lesní cestyII tUídy 2L  max. 5 mil. Kč/km 

RekonstrukceIII stávající lesní cesty 2L, lesní svážnice Ě3Lě 
nebo technologické linky Ě4Lě na lesní cestu tUídy 1L  max. 5 mil. Kč/km 

RekonstrukceIII stávající lesní svážnice Ě3Lě nebo 
technologické linky Ě4Lěna lesní cestu tUídy 2L  max. 4 mil. Kč/km 

RekonstrukceIV stávající lesní cesty tUídy 1L bez zvýšení její 
tUídy 

max. 2 mil. Kč/km 

RekonstrukceIV stávající lesní cesty tUídy 2L bez zvýšení její 
tUídy max. 1,5 mil. Kč/km 

Projekční a pr]zkumné práce a inženýrská činnost bEhem 
realizace projektuV 

maximálnE do výše 20% 
výdaj], ze kterých je 

stanovena dotace 
 
I Uvedená maximální cena za 1 km lesní cesty v závislosti na její tUídE, kategorii a zvoleném povrchu 
nezahrnuje cenu za jednotlivé související objekty lesní cesty a její další technické vybavení. V pUípadE 
zUízení tEchto objekt] nutno maximální cenu za 1 km lesní cesty navýšit maximálnE o tyto pUíplatky:  hospodáUský propustek DN 400 pod sjezdem do lesního porostu nebo na lesní svážnici Ě3Lě nebo 

na technologickou linku Ě4Lě Ěvzdálenost mEUená mezi čely propustku u jeho patyě: 9 100 Kč/m,  trubní propustek DN 510 mm Ěvzdálenost mEUená mezi čely propustku u jeho patyě: 44 400 Kč/m,  trubní propustek DN 600 mm Ěvzdálenost mEUená mezi čely propustku u jeho patyě: 36 500 Kč/m ,  trubní propustek DN Ř00 mm Ěvzdálenost mEUená mezi čely propustku u jeho patyě: 46 000 Kč/m ,  trubní propustek DN 1000 mm Ěvzdálenost mEUená mezi čely propustku u jeho patyě: 59 500 Kč/m,  trubní propustek DN 1200 mm a vEtší Ěvzdálenost mEUená mezi čely propustku u jeho patyě: 82 000 
Kč/m,  vtoková jímka na trubním propustku DN do Ř00 mm ĚvčetnEě: 145 500 Kč,  vtoková jímka na trubním propustku DN Ř00+ mm: 188 900 Kč,  samostaný sjezd na lesní svážnici (3L) nebo technologickou linku Ě4Lě nebo do lesního porostu 
ĚšíUka min. 6 m, délka min 6 m, zpevnEní alespoň drceným kamenivemě bez hospodáUského či 
trubního propustku: 62 100 Kč,  sjezd na jinou účelovou komunikaci ĚšíUka min. 6 m, délka min. 25 mě, obdobné zpevnEní jako 
navazující účelová komunikace, bez propustku: 524 500 Kč,  sjezd na silnici nebo místní komunikaci ĚšíUka min. 6 m, délka min. 25 m, zpevnEní vozovkouě, bez 
propustku: 545 200 Kč  lesní sklad: 1 199 Kč/ m2  výhybna Ědélka min. 25 mě – 167 500 Kč  obratištE – 1 220 ř00 Kč  most - p]dorysná plocha mostovky: 74 900 Kč/m2 ,  brod - p]dorysná plocha dlažby brodu: 21 700 Kč/m2 , 



94 
 

 opErné nebo zárubní zdi – objem konstrukce: 18 100 Kč/m3,  vsakovací nebo pramenná jímka: 38 900 Kč,  svodnice vody: 4 800 Kč/m,  trativod nebo drenáž: 1 401 Kč/m. 
 

II Výstavba lesní cesty = zUízení Ěnovostavbaě nové lesní cesty v trase, kde v současnosti není žádná 
lesní cesta 1L nebo 2L, lesní svážnice Ě3Lě ani technologická linka Ě4Lě nebo jiná trasa nebo pozemní 
komunikace využitelná pro lesní dopravu Ěve smyslu § 34 lesního zákonaě. Zahrnuje zejména: 
 
- odstranEní paUez] v šíUce pruhu terénu dotčeného stavbou, jejich odklizení, odvoz a uložení 

na skládku Ěnebo rozdrcení, seštEpkováníě, 
- zasypání jam po odstranEných paUezech  
- sejmutí lesní p]dy a hrabanky a uložení na dočasné deponium  
- odvodnEní staveništE 
- zemní práce pro zUízení tElesa lesní cesty Ěodkopávky, násypy, svahování, úprava plánE, hloubení 

pUíkop]ě  
- zlepšení podloží stanovené stavebnE geologickým pr]zkumem tak, aby bylo dosaženo minimální 

únosnosti plánE Ěmodul pUetvárnosti zeminy plánE Edef;2 ≥ 30 MPaě, 
- zUízení vrstev vozovky ĚvčetnE krajnicě  
- úprava nebo zUízení napojení na pozemní komunikace a dopravní trasy v lese, 
- úprava nebo zUízení samostatných sjezd] do lesních porost], 
- zUízení podélného odvodnEní, 
- zUízení objekt] pUíčného odvodnEní Ědrenáže, trativody, propustky, mosty, brody, svodnice vody) 
- zUízení ostatních částí stavby nutných pro zajištEní stability tElesa cesty Ěrigoly nebo drenáže, 

záhozy, rovnaniny, opErné a zárubní zdi, úpravy záUezových i násypových svah] včetnE jejich 
protierozní ochrany apod.) 

- vybudování bezpečnostních zaUízení, 
- vybudování lesních sklad], 
- zUízení dopravních značek. 
 
III Rekonstrukce lesní cesty 2L, lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu 
vyšší tUídy (1L nebo 2L) = zmEna účelu nebo zlepšení technických parametr] lesní cesty 2L, lesní 
svážnice Ě3Lě nebo technologické linky Ě4Lě pro její zaUazení do vyšší tUídy (1L nebo 2L). PUi takové 
rekonstrukci se Ueší zejména: 
 
- rozšíUení tElesa lesní cesty 2L, lesní svážnice Ě3Lě nebo technologické linky Ě4Lě včetnE zemních 

prací a včetnE vybudování výhyben a obratišť, 
- obnova a úprava rozhled], 
- úprava smErového a výškového vedení,  
- zUízení nebo oprava vozovky, 
- obnova, oprava a doplnEní podélného a pUíčného odvodnEní,  
- opravy a doplnEní objekt] na lesní cestE, 
- opravy a doplnEní ostatních stavebních částí tak, aby výsledná lesní cesta odpovídala dané tUídE 

dle ČSN 73 610Ř Lesní cestní síť, 
- úprava nebo zUízení napojení na pozemní komunikace a dopravní trasy v lese,  
- úprava nebo zUízení samostatných sjezd] do lesních porost], 
- opravy a doplnEní bezpečnostních zaUízení, dopravních značek a bod] záchrany 
- event. vybudování lesních sklad]. 
 
IV Rekonstrukce lesní cesty 1L nebo 2L bez zvýšení její tUídy = odstraňování vad nebo poškození 
vEtšího rozsahu na tElesu lesní cesty 1L nebo 2L pro její uvedení do p]vodního stavu s možným 
zlepšením jejích technických parametr] (bez zvýšení její tUídyě.  PUi takové rekonstrukci se provádí 
zejména:: 
 
- oprava povrchu souvislých úsek] lesní cesty s obnovením nebo zvEtšením její volné šíUky 

a rozhled], včetnE pUípadných zemních prací a včetnE pUípadného vybudování výhyben 
a obratišť, 

- oprava krajnic lesní cesty, 
- obnova, oprava a doplnEní podélného a pUíčného odvodnEní lesní cesty, 
- opravy a doplnEní objekt] na lesní cestE, 
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- opravy a doplnEní bezpečnostních zaUízení, dopravních značek a bod] záchrany, 
- úpravy nebo zUízení napojení na pozemní komunikace a dopravní trasy v lese,  
- úpravy nebo zUízení samostatných sjezd] do lesních porost] 
- zajištEní stability záUezových a násypových svah] lesních cest, 
- event. oprava a vybudování lesních sklad]. 

 

V Mezi tyto výdaje patUí: 
- vypracování plánu BOZP a koordinace BOZP na staveništi, 
- výkon autorského dozoru projektanta, 
- výkon technického dozoru investora, 
- záchranné biologické pUenosy, 
- záchranné archeologické výzkumy, 
- vypracování projektové dokumentace ĚvčetnE dokumentace pro provádEní stavby a dokumentace 

skutečného provedení stavbyě, 
- stavebnE geologický, hydrogeologický a/nebo inženýrsko-geologický pr]zkum, 
- stavebnE technický nebo stavebnE historický pr]zkum stávajících stavebních konstrukcí, 
- pr]zkum geodetických a mapových Ěči GISě podklad], 
- pr]zkum existence inženýrských sítí a jejich ochranných Ěa bezpečnostníchě pásem 
- pr]zkumné práce naUízené orgánem státní správy a samosprávy Ěbiologické hodnocení, žádost 

o souhlas s odnEtím zemEdElské p]dy ze zemEdElského p]dního fondu, posuzování vliv] 
na životní prostUedí, dendrologický pr]zkum a další pr]zkumy podle právních pUedpis]ě, 

- zpracování rozpočt], 
- zemEmEUické výkony Ěgeodetické práceě. 

 
 
Fiche ZemEdElská infrastruktura Ěčl. 17.1.cě ZIě 
 

Popis výdaje Maximální hodnota 

Novostavba polní cesty max. 6 mil. Kč/km 

Rekonstrukce polní cesty max. 5 mil. Kč/km 

Související objekty a technického vybavení Viz limity výše pro Fichi 
Lesnická infrastruktura 

 
 
Fiche  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemEdElských činnost (Čl. 19.1.b)) 
 

 
Popis výdaje Maximální hodnota 

Doplňující výdaje jako součást projektu 
maximálnE do výše 30% 

výdaj], ze kterých je 
stanovena dotace 

 
 
Fiche  Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dUevin Ěčl.25ě  

 
Popis výdaje Maximální hodnota 

PoUízení a instalace hromadné mechanické ochrany 
melioračních a zpevňujících dUevin - dUevEné oplocení 120 000 Kč/km oplocení 

PoUízení a instalace hromadné mechanické ochrany 
melioračních a zpevňujících dUevin – drátEné oplocení 85 000 Kč/km oplocení 
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Fiche Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produkt], jejich 
mobilizace a uvádEní na trh Ěčl.26ě 
 

Popis výdaje Maximální hodnota nEkterých 
výdaj] 

Traktor 50-150 kW pro práci v lese  4 000 000 Kč 

Traktor do 50 kW pro práci v lese  1 500 000 Kč 

K]ň pro práci v lese 100 000 Kč 

Vyvážeč (forwarder) do 150 kW 4 000 000 Kč 

Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým 
jeUábem s drapákem pro nakládání dUíví  3 000 000 Kč 

Klanicový vyvážecí vlek za konE 600 000 Kč 

Samochodný naviják Ěželezný k]ňě 600 000 Kč 

Lanový naviják pro soustUeďování dUíví 800 000 Kč 

Čelní rampovač/nakladač 450 000 Kč 

ŠtEpkovač klestu - nesené zaUízení Ěbez nápravě 1 000 000 Kč 

ŠtEpkovač klestu - tažené zaUízení Ěs nápravamiě 2 000 000 Kč 

Štípací a kráticí stroje na palivové dUevo - nesené 
zaUízení Ěbez nápravě 500 000 Kč 

Štípací a kráticí stroje na palivové dUevo - tažené 
zaUízení Ěs nápravamiě 1 000 000 Kč 

Zatloukač/zatlačovač/zapichovač k]l] a sloupk] 320 000Kč 

Jednonápravový plošinový traktorový pUívEs 300 000 Kč 

Vícenápravový plošinový traktorový pUívEs 500 000 Kč 

P]dní fréza kladivová Ř00 000 Kč 

Vozidla pro odvoz dUíví Ěs oplenovou ložnou 
plochou) 5 000 000 

Stacionární odkorňovač 4 000 000 Kč 

Stacionární rámová pila 3 500 000 Kč 

Stacionární pásová pila kmenová 5 000 000 Kč 

Stacionární kotoučová pila omítací nebo rozmítací 3 000 000 Kč 
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Stacionární kotoučová pila zkracovací 1 300 000 Kč 

Sušárna Ueziva s kapacitou do 10 m3 včetnE 1 200 000 Kč 

Sušárna Ueziva s kapacitou od 10 do 40 m3 včetnE 1 900 000 Kč 

Sušárna Ueziva s kapacitou nad 40 m3 2 200 000 Kč 

 
 
Fiche Sdílení zaUízení a zdroj] (Článek 35, odstavec 2., písmeno cěě 

 
ZámEr aě Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby a zpracování a uvádEní na trh 
zemEdElských produkt] 
 

Popis výdaje Maximální hodnota nEkterých výdaj] 

Společné poUízení 
zemEdElských stroj] a 
technologie pro živočišnou 
výrobu 

 zem. stroje pUívEsné Ětaženéě - max. 
1 200 000 Kč/ks  zem. stroje nesené, polonesené Ězapojene 
v tUibodovém závEsu traktoruě -  max. 
500 000 Kč/ks   

Společné poUízení 
zemEdElských stroj] a 
technologie pro rostlinnou 
výrobu 

 zem. stroje pUívEsné Ětaženéě - max. 
1 200 000 Kč/ks  zem. stroje nesené, polonesené Ězapojene 
v tUibodovém závEsu traktoruě -  max. 
500 000 Kč/ks  samojízdné zemEdElské stroje na sklizeň 
zeleniny - max. 4 000 000 Kč/ks  nosné konstrukce sad] - max. 330 000 
Kč/ha Ělimit se nevztahuje na protikroupové 
systémyě  nosné konstrukce chmelnic - max. 
1 000 000 Kč/ha 

Nová výstavba, modernizace a 
rekonstukce společnE 
využívaných zemEdElských 
nebo potravináUských staveb 
ĚvčetnE nezbytných 
manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytnE 
nutných pro realizaci projektuě 

 sklady pro potUeby RV - max. 8 000 Kč/m3 

(limit se nevztahuje na technologie čištEní 
technologických vodě  sklady pro potUeby ŽV - max. 4 000 Kč/m3 

 

Společné poUízení stroj], 
technologie a zaUízení pro 
zpracování zemEdElských 
produkt], jejich finální úpravu, 
balení, značení výrobk] ĚvčetnE 
technologií souvisejících 
s dohledatelností produkt]ě 

 chladící jednotka – 500 000 Kč  mrazící jednotka  - 700 000 Kč 
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ZámEr bě Spolupráce v oblasti zemEdElské prvovýroby a zpracování zemEdElských 
produkt] na zemEdElské a nezemEdElské produkty a jejich uvádEní na trh 
 

Popis výdaje Maximální hodnota nEkterých výdaj] 
Společné poUízení stroj], 
technologie a zaUízení pro 
zpracování zemEdElských 
produkt] i ostatních produkt] 
zemEdElského podniku, finální 
úpravu, balení, značení výrobk] 
ĚvčetnE technologií 
souvisejících s dohledatelností 
produkt]ě 

 chladící jednotka - 500 000 Kč  mrazící jednotka  - 700 000 Kč 

Výstavba, modernizace a 
rekonstrukce společnE 
využívaných budov pro 
zemEdElství a potravináUství 
ĚvčetnE nezbytných 
manipulačních ploch a 
bouracích prací nezbytnE 
nutných pro realizaci projektuě 

 sklady pro potUeby RV - max. 8 000 Kč/m3   sklady pro potUeby ŽV –  
max. 4 000 Kč/m3 
 

 
ZámEr cě Spolupráce v odvEtví lesnictví 
 

Popis výdaje a technická specifikace  Maximální hodnota 
nEkterých výdaj] 

Vypracování lesního hospodáUského plánu 
pro sfružený lesní majetek 

Max. 500 Kč/ha sdruženého 
lesního majetku 

Společné poUízení stroj] a technologií pro obnovu, výchovu a tEžbu lesních 
porost] včetnE následného soustUeďování dUíví a zpracování potEžebních zbytk] 
Traktor 50-150 kW ĚvčetnEě pro práci v lese  4 000 000 Kč 
Traktor do 50 kW ĚvčetnEě pro práci v lese  1 500 000 Kč 
Klanicový vyvážecí vlek za traktor  
s hydraulickým jeUábem s drapákem pro 
nakládání dUíví 

3 000 000 Kč 

Samochodný naviják Ěželezný k]ňě 600 000 Kč 
Lanový naviják pro soustUeďování dUíví 800 000 Kč 
Čelní rampovač/nakladač 450 000 Kč 
ŠtEpkovač klestu - nesené zaUízení Ěbez 
nápravě 

1 000 000 Kč 
 

ŠtEpkovač klestu - tažené zaUízení Ěs 
nápravamiě 2 000 000 Kč 

Štípací a kráticí stroje na palivové dUevo - 
nesené zaUízení Ěbez nápravě 

500 000 Kč 
 

Štípací a kráticí stroje na palivové dUevo - 
tažené zaUízení Ěs nápravamiě 1 000 000 Kč 

Zatloukač/zatlačovač/zapichovač k]l] a 
sloupk] 320 000Kč 

Drobná technika – UetEzová pila, kUovinoUez, 
zádový postUikovač, motorový jamkovač 35 000 Kč 

Jednonápravový plošinový traktorový pUívEs 300 000 Kč 
Vícenápravový plošinový traktorový pUívEs 500 000 Kč 
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Fiche Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
UetEzc] a místních trh] (Článek 35, odstavec 2., písmeno děě 
 

Popis výdaje Maximální hodnota nEkterých výdaj] 
Náklady na vypracování 
podnikatelského plánu 
spolupráce v souvislosti s 
projektem  

 
Max. 10 000 Kč 

Náklady/výdaje na propagační 
činnost v místním kontextu, 
která souvisí se vznikem 
nebo rozvojem krátkého 
dodavatelského UetEzce nebo 
místního trhu Ěnáklady spojené 
s propagací v médiích, náklady 
na tisk leták], plakát], reklamní 
tabule) 

 
 
 
Max. 10 000 Kč 

PoUízení stroj] a technologií 

 pojízdná prodejna max. 1 500 000 Kč 
 dopravní prostUedek Ědovoz ke konečnému 

spotUebiteliě, jehož nejvEtší technicky 
pUípustná hmotnost nepUevyšuje 3,5 t – 
max. 500 000 Kč 

PoUízení vybavení a zaUízení  

 Prodejní stánek o rozmErech do 300x200 
cm – max. 30 000 Kč  Prodejní stánek o rozmErech 300x200 cm 
ĚvčetnEě a vEtších max. 50 000 Kč 

Software, hardware v 
souvislosti s e-shopem 

max. 100 000 Kč 
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Příloha 4 
 

Definice mikropodnik], malých a stUedních podnik] 
 

(Dle PUílohy I NaUízení Komise ĚEUě č. 651/2014 nebo PUílohy I NaUízení Komise ĚEUě č. 
702/2014) 

 
Článek 1 
Podnik 

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodáUskou činnost, bez ohledu na jeho 
právní formu. K tEmto subjekt]m patUí zejména osoby samostatnE výdElečnE činné a rodinné 
podniky vykonávající Uemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která 
pravidelnE (bEžnE) vykonávají hospodáUskou činnost. 

 
Článek 2 

Počet zamEstnanc] a finanční stropy vymezující kategorie podnik] 

1. Kategorie mikropodnik], malých a stUedních podnik] ĚMSPě je složena z podnik], které 
zamEstnávají ménE než 250 osob a jejichž roční obrat nepUesahuje 50 milion] EUR, nebo 
jejichž bilanční suma roční rozvahy nepUesahuje 43 miliony EUR. 

2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zamEstnávají 
ménE než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepUesahuje 
10 milion] EUR. 

3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky vymezeny jako podniky, které zamEstnávají 
ménE než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepUesahuje 
2 miliony EUR. 

 
Článek 3 

Druhy podnik], které jsou brány v potaz pUi výpočtu počtu zamEstnanc]  
a finančních hodnot 

 
1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zaUazeny mezi partnerské 

podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3. 

2. „Partnerskými podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zaUazeny mezi propojené 
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateUský 
podnikě vlastní sám nebo společnE s jedním či více propojenými podniky ve smyslu 
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného 
podniku (dceUiný podnik). 

Podnik však m]že být zaUazen mezi nezávislé podniky, tedy jako podnik, který nemá žádné 
partnerské podniky, i když je tento 25 % práh dosažen nebo pUekročen níže uvedenými 
investory, pokud tito investoUi nejsou s dotyčným podnikem jednotlivE ani společnE propojeni 
ve smyslu odstavce 3: 

a) veUejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny 
jednotlivc] provozujících pravidelnou (bEžnou) činnost spojenou s investováním 
rizikového kapitálu (business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných 
podnik], za pUedpokladu, že jsou celkové investice tEchto business angels do stejného 
podniku nižší než 1 250 000 EUR; 

b) univerzity nebo nezisková výzkumná stUediska; 
c) institucionální investoUi včetnE fond] pro regionální rozvoj; 
d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milion] EUR a s ménE než 

5 000 obyvatel. 
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3. „Propojenými podniky“ se rozumEjí podniky, mezi nimiž existuje nEkterý z následujících 
vztah]: 

a) podnik vlastní vEtšinu hlasovacích práv akcionáUe nebo společníka v jiném podniku; 
b) podnik má právo jmenovat nebo odvolávat vEtšinu člen] správního, Uídícího nebo 

dozorčího orgánu jiného podniku; 
c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavUené 

s daným podnikem nebo na základE ustanovení v zakladatelské listinE, společenské 
smlouvE, nebo ve stanovách tohoto podniku; 

d) podnik, který je akcionáUem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám v souladu 
s dohodou uzavUenou s jinými akcionáUi nebo společníky daného podniku, vEtšinu 
hlasovacích práv akcionáUe nebo společníka v daném podniku. 

PUedpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoUi uvedení 
v odst. 2 druhém pododstavci nejsou zapojeni pUímo či nepUímo do Uízení daného podniku, 
aniž jsou tím dotčena jejich práva jakožto akcionáU] nebo společník]. 

Podniky, jež mezi sebou mají nEkterý ze vztah] popsaných v prvním pododstavci 
prostUednictvím jednoho či více dalších podnik] nebo prostUednictvím nEkterého z investor] 
uvedených v odstavci 2, jsou rovnEž považovány za propojené. 

Podniky, které mají jeden či více takových vztah]  prostUednictvím fyzické osoby nebo 
prostUednictvím skupiny fyzických osob, které jednají společnE, jsou taktéž považovány 
za propojené podniky, pokud svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném 
relevantním trhu nebo na sousedních trzích. 

Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který bezprostUednE navazuje na 
relevantní trh nebo mu pUedchází. 

4. S výjimkou pUípad] uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nem]že být podnik 
považován za MSP, jestliže je 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo 
hlasovacích práv pUímo nebo nepUímo ovládáno, společnE či jednotlivE, jedním či více 
veUejnými subjekty. 

5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského 
podniku nebo propojeného podniku s uvedením údaj] týkajících se prah] vymezených 
v článku 2. Prohlášení m]že být vydáno i v pUípadE, že základní kapitál je rozdElen 
zp]sobem, který neumožňuje pUesné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto pUípadE m]že 
podnik v dobré víUe prohlásit, že m]že oprávnEnE pUedpokládat, že není vlastnEn z 25 % 
či z více procent jiným podnikem ani společnE podniky vzájemnE mezi sebou 
propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šetUení 
provádEná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Unie. 

 
Článek 4 

Údaje použité pUi výpočtu počtu zamEstnanc] a finančních hodnot a sledované období 
1. Údaji použitými pUi výpočtu počtu zamEstnanc] a finančních hodnot jsou údaje týkající se 

posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho kalendáUního 
roku. Tyto údaje jsou brány v potaz ode dne účetní závErky. Částka zvolená za výši 
obratu je vypočítána bez danE z pUidané hodnoty ĚDPHě a bez dalších nepUímých daní. 

2. V pUípadech, kdy podnik ke dni účetní závErky zjistí, že počet jeho zamEstnanc] za dané 
roční období pUekročil v jenom či druhém smEru prahy pro počet pracovník]  nebo 
finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátE či získání 
postavení stUedního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou 
pUekročeny po dobu dvou po sobE jdoucích účetních období. 

3. V pUípadE novE založených podnik], jež dosud nemohou pUedložit účetní závErku, jsou 
údaje použité pUi výpočtu odvozeny z odhad] učinEných v dobré víUe v pr]bEhu účetního 
období. 
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Článek 5 
Počet zamEstnanc] 

Počet zamEstnanc] odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, 
které byly v daném podniku nebo jeho jménem zamEstnány na plný pracovní úvazek po celý 
sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na 
částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník] se započítává 
jako zlomky RPJ. Do počtu zamEstnanc] jsou zahrnováni: 

a) zamEstnanci; 
b) osoby pracující pro podnik v podUízeném postavení, které jsou považovány 

za zamEstnance v souladu s vnitrostátním právem; 
c) vlastníci-vedoucí pracovníci, 
d) společníci zapojení do bEžné činnosti podniku Ěvykonávající v podniku pravidelnou 

činnost), kteUí využívají finančních výhod plynoucích z  podniku. 

Učni nebo studenti, kteUí jsou zapojeni do odborné pUípravy na základE smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzdElávání, se nezahrnují do počtu zamEstnanc]. Délka 
mateUské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. 

 
Článek 6 

Sestavování údaj] o podniku 

1. V pUípadE nezávislého podniku jsou údaje včetnE počtu zamEstnanc] sestaveny výlučnE 
na základE účetní závErky daného podniku. 

2. Údaje, včetnE počtu zamEstnanc], podniku, který má partnerské podniky nebo 
propojené podniky, jsou sestaveny na základE účetní závErky a dalších údaj] podniku 
nebo na základE konsolidované účetní závErky podniku, je-li sestavována, nebo 
konsolidované účetní závErky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace. 

S údaji uvedenými v prvním pododstavci jsou agregovány údaje o všech partnerských 
podnicích daného podniku, které na nEj pUímo navazují jak na nižší, tak na vyšší úrovni. Tyto 
údaje jsou pUipočítávány v pomErnE výši podle procentuálního podílu na základním kapitálu 
či na hlasovacích právech Ěpodle toho, která z hodnot je vyššíě. V pUípadE vzájemného 
vlastnictví se použije vyšší procentuální podíl. 

K údaj]m uvedeným v prvním a druhém pododstavci je pUipojeno 100 % hodnot všech 
podnik], které jsou s daným podnikem pUímo či nepUímo propojeny, pokud tyto hodnoty 
nejsou již zahrnuty do konsolidované účetní závErky. 

3. Pro účely použití odstavce 2 se údaje o partnerských podnicích daného podniku zjišťují 
z účetní závErky a z ostatních jejich údaj], pUípadnE v konsolidované formE, je-li k 
dispozici. S tEmito údaji je agregováno 100 % údaj] o podnicích, které jsou s tEmito 
partnerskými podniky propojeny, ledaže jejich účetní údaje již byly zahrnuty do 
konsolidované účetní závErky. 

Pro účely použití odstavce 2 se údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny, 
zjišťují z jejich účetní závErky a z ostatních jejich údaj], pUípadnE v konsolidované formE, je-li 
k dispozici. S tEmito údaji jsou pomErným zp]sobem agregovány údaje o všech pUípadných 
partnerských podnicích propojených podnik], které na nE bezprostUednE navazují jak na 
nižší, tak na vyšší úrovni, ledaže jejich účetní údaje již byly zahrnuty do konsolidované účetní 
závErky v podílu odpovídajícím alespoň procentuálnímu podílu určenému v  odst. 2 druhém 
pododstavci. 

4. Není-li počet zamEstnanc] daného podniku uveden v konsolidované účetní závErce, 
provede se jeho výpočet pomErnou agregací  údaj] za jeho partnerské podniky 
a pUičtením údaj] za podniky, se kterými je daný podnik propojen. 
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Příloha 5 
 
 
Prohlášení o zaUazení podniku do kategorie mikropodnik], malých či stUedních 
podnik] 
 

 
VZOR PROHLÁŠENÍ 

 
PUesná identifikace podniku podávajícího žádost 
Název nebo obchodní jméno 

....................................................................................................................................... 

ůdresa Ěsídlaě 

....................................................................................................................................... 

IČO 

....................................................................................................................................... 

Jména a tituly hlavního Ueditele / hlavních Ueditel]76 

....................................................................................................................................... 
 
Typ podniku77 Ěviz vysvEtlivka nížeě 

ZaškrtnEte, který pUípad se vztahuje / které pUípady se vztahují na podnik podávající žádost: 

 Nezávislý podnik V tomto pUípadE jsou údaje vyplnEné v rámečku níže údaji 
z roční účetní závErky pouze podniku podávajícího žádost. 
Vyplňte pouze prohlášení bez pUílohy. 

 Partnerský podnik 
Vyplňte a pUiložte pUílohu Ěa pUípadnE další listyě, pak vyplňte 
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočt] do rámečku níže. 

 Propojený podnik 
 
Údaje používané ke zjištEní kategorie podniku 

Vypočtené podle článku 6 PUílohy I naUízení Komise ĚEUě č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitUním trhem Ěobecné naUízení o blokových výjimkách) a 
PUílohy I naUízení Komise ĚEU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvEtvích zemEdElství 
a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitUním trhem. 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzávErkyě * 
Počet zamEstnanc] ĚRPJě Roční obrat ** Bilanční suma** 
   
* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období Ěschváleným účetním obdobím je 
myšleno uzavUené účetní období bez ohledu na pUedložení DůP na FÚ a bez ohledu, zda bylo toto období 
schváleno napU. valnou hromadouě a být vypočteny za období jednoho roku. V pUípadE novE založených podnik], 
jejichž účty dosud nebyly uzavUeny, se pUíslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učinEného v pr]bEhu 
účetního období. 

                                                           
76 PUedseda Ěvýkonný Ueditelě, generální Ueditel apod. 
77 Podnikem je i fyzická osoba nepodnikající, která má pUíjmy z nájmu podle § ř zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o 
daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
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** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu dni pUedcházejícímu tomuto 
datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo 
bilanční sumu. 

 
 

D]ležité: 
Ve srovnání s pUedchozím účetním období došlo ke zmEnE údaj], která by mohla vést 
ke zmEnE kategorie podniku podávajícího žádost Ěmikropodnik, malý stUední nebo velký 
podnik). 
          Ne 
          ůno Ěv tomto pUípadE vyplňte a pUiložte prohlášení týkající se pUedchozího účetního 

období)78 
  

Datum vyplnEní pUílohy: 
 
 

VYSVDTLIVKů 

K DRUH¥M PODNIK¥, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PTI VÝPOČTU POČTU 
ZůMDSTNůNC¥ ů  FINůNČNÍCH HODNOT 

 

I. DRUHY PODNIK¥ 

Definice malého a stUedního podniku79 rozlišuje tUi typy podnik] podle jejich vztahu s jinými 
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva 
uplatňovat rozhodující vliv80. 

 
Typ 1: Nezávislý podnik 

Toto je zdaleka nejčastEjší typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou 
jedním z dalších dvou typ] podniku Ěpartnerský nebo propojenýě. 

Podnik, podávající žádost je nezávislý, pokud: 

- nemá podíl ve výši 25 %81 nebo více v žádném jiném podniku, 

- a není z 25 %81 nebo více vlastnEn jiným podnikem nebo veUejným subjektem 
nebo společnE nEkolika propojenými podniky nebo veUejnými subjekty kromE 
určitých výjimek82, 

                                                           
78 Definice, čl. 4 odst. 2 PUílohy I naUízení Komise ĚESě č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné s vnitUním trhem Ěobecné naUízení o blokových výjimkách) a PUílohy I naUízení Komise ĚEUě 
č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odvEtvích zemEdElství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné 
s vnitUním trhem. 
79 Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na pUílohu I naUízení Komise ĚESě č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a108 Smlouvy o Evropské unii prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitUním trhem Ěobecné naUízení o blokových výjimkách) a PUílohy I 
naUízení Komise ĚEUě č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 10Ř Smlouvy o fungování 
Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvEtvích zemEdElství a lesnictví 
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitUním trhem. 
80 Definice, čl. 3. 
81 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
procentnímu podílu by se mEl pUipočítat podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící společností 
Ědefinice, čl. 3 odst. 2). 
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- a nesestavuje konsolidovanou účetní závErku a není zahrnutý do účetní závErky 
jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závErku, a není tudíž 
propojeným podnikem83. 

 
Typ 2: Partnerský podnik 

Tento typ pUedstavuje situaci podnik], které vytváUejí významná finanční partnerství s jinými 
podniky, aniž by jeden z nich účinnE pUímo či nepUímo ovládal druhý podnik. Partnery jsou 
podniky, které nejsou nezávislé, ale ani navzájem propojené. 
 
Podnik podávající žádost je partnerem jiného podniku, pokud: 

- má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v jiném podniku nebo 
jiný podnik má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v podniku 
podávajícím žádost, 

- podniky nejsou propojenými podniky v níže uvedeném smyslu, což mimo jiné 
znamená, že hlasovací práva jednoho podniku ve druhém nepUesahují 50 %, 

- a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou účetní závErku, která 
v rámci konsolidace zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut 
do účetní závErky jiného podniku nebo podniku s ním propojeného83. 

 
Typ 3: Propojený podnik 
 

Tento typ odpovídá hospodáUské situaci podnik], které tvoUí skupinu prostUednictvím 
pUímého či nepUímého ovládání vEtšiny hlasovacích práv ĚvčetnE prostUednictvím dohod nebo 
v určitých pUípadech prostUednictvím fyzických osob jako společník]ě, nebo možností 
uplatňovat rozhodující vliv na podnik. Tyto pUípady jsou tedy ménE časté než dva pUedchozí 
typy. 

ůby se pUedešlo potížím podnik] pUi výkladu, Komise definovala tento typ podnik] tak, 
že kdykoli to bylo pro účely definice vhodné, pUevzala podmínky stanovené v článku 

                                                                                                                                                                                  
82 Podnik m]že být nadále považován za samostatný, pUestože je tento práh 25 % dosažen nebo 
pUekročen, pokud tento podíl vlastní nEkterá z následujících kategorií investor] Ěpokud nejsou 
propojeni s podnikem podávajícím žádostě: 
      a)   veUejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci či 
skupiny jednotlivc] provozujících bEžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu, které 
investují akciový kapitál do nekotovaných podnik] ĚandElské podnikyě, za pUedpokladu, že celkové 
investice tEchto andElských podnik] do stejného podniku činí maximálnE 1.250.000 EUR, 
     b) university nebo nezisková výzkumná stUediska, 
     c) institucionální investoUi včetnE regionálních rozvojových fond], 
     d) samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milion] EUR a s ménE než 
5 000 obyvatel. 
83 – Pokud se sídlo podniku nachází v členském státE, který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek 
sestavovat takovéto účetní závErky podle sedmé smErnice Rady Ř3/34ř/EHS ze dne 13. června 1řŘ3, 
mEl by podnik pUesto zkontrolovat zejména, zda nesplňuje nEkterou z podmínek stanovených 
v čl. 3 odst. 3 definice. 
  – Existují rovnEž určité velmi ojedinElé pUípady, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným 
podnikem prostUednictvím osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společnE Ědefinice, 
čl. 3 odst. 3). 
  – Naopak existuje pouze velmi málo pUípad], kdy podniky sestavují konsolidovanou účetní závErku 
dobrovolnE, aniž by tak musely činit podle sedmé smErnice. V tomto pUípadE nemusí být podnik nutnE 
propojený a m]že se považovat pouze za partnera. 
Ke zjištEní, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z tEchto tUí situací mElo zkontrolovat, 
zda podnik splňuje či nesplňuje nEkterou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice, popUípadE 
prostUednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společnE. 
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1 smErnice Rady Ř3/34ř/EHS o konsolidovaných účetních závErkách84, která se používá 
mnoho let. 

Podnik tedy v zásadE ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmínEné 
smErnice sestavovat konsolidovanou účetní závErku nebo pokud je v rámci konsolidace 
zahrnut do účetní závErky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou účetní závErku. 

Jediné dva pUípady, které však nejsou moc časté, kdy lze podnik považovat za propojený, 
ačkoli nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závErku, jsou popsány v prvních dvou 
odrážkách poznámky pod čarou 83 této vysvEtlivky. V tEchto pUípadech by podnik 
mEl zkontrolovat, zda splňuje nEkterou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice. 

 

II. POČET ZůMDSTNůNC¥ ů POČET ROČNÍCH PRůCOVNÍCH JEDNOTEK85 

 

Počet zamEstnanc] podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek ĚRPJě. 
 
Kdo se započítává do počtu zamEstnanc]? 

– ZamEstnanci podniku podávajícího žádost, 
– osoby pracující pro podnik v podUízeném postavení, které jsou považovány 

za zamEstnance v souladu s vnitrostátním právem, 
– vlastníci-vedoucí pracovníci, 
– společníci zapojení do bEžné činnosti podniku, kteUí využívají finančních výhod 

plynoucích z podniku. 
 
Učni nebo studenti, kteUí jsou zapojeni do odborné pUípravy na základE smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzdElávání, se nezahrnují do počtu zamEstnanc]. 
 
Jak se počet zamEstnanc] vypočítává? 
 
Jedna RPJ odpovídá jedné osobE, která byla v daném podniku nebo jeho jménem 
zamEstnaná na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Počet zamEstnanc] 
se vyjadUuje v RPJ. 

Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek 
bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovník] se započítává jako zlomky RPJ. 

Délka mateUské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává.

                                                           
84 Sedmá smErnice Rady Ř3/34ř/EHS ze dne 13. června 1řŘ3, založená na čl. 54 odst. 3 písm. gě 
Smlouvy, o konsolidovaných účetních závErkách ĚÚU. vEst. L 1ř3 ze dne 1Ř.7.1řŘ3, s. 1ě naposledy 
pozmEnEná smErnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ĚÚU. vEst. L 2Ř3 ze dne 27.10.2001, 
s. 28). 
85 Definice, čl. 5. 
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PTÍLOHů PROHLÁŠENÍ 

VÝPOČET PRO PůRTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK 

 

PUílohy, které je pUípadnE nutno pUipojit 
 

– PUíloha ů, má-li podnik podávající žádost nejménE jeden partnerský podnik 
(a popUípadE další listyě 

– PUíloha B, pokud má podnik podávající žádost nejménE jeden propojený podnik 
(a popUípadE další listyě 

 
 
Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik86 Ěviz vysvEtlivkaě 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzávErkyě 87 
 Počet zamEstnanc] 

(RPJ) 
Roční 
obrat* 

Bilanční 
suma* 

1. Údaje87 podniku podávajícího 
žádost nebo konsolidovaná 
účetní závErka /opište údaje 
z rámečku BĚ1ě v pUíloze B88 

   

2. PomErnE agregované údaje87 
všech partnerských podnik] 
Ěpokud existujíě Ěopište údaje z 
rámečku ů v pUíloze ůě 

   

3. Sečtené údaje87 všech 
propojených podnik] Ěpokud 
existujíě – nejsou-li zahrnuty 
v rámci konsolidace v Uádku 1 
Ěopište údaje z rámečku B(2) v 
pUíloze Bě 

   

Celkem    
*1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu 
dni pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

 

 

 
Údaje o podniku uvedené v Uádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku 
„Údaje používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 

 

 

                                                           
86 Definice,čl. 6 odst. 2 a 3. 
87 Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období Ěschváleným účetním 
obdobím je myšleno uzavUené účetní období bez ohledu na pUedložení DůP na FÚě a být vypočteny 
za období jednoho roku. V pUípadE novE založených podnik], jejichž účty dosud nebyly schváleny, 
se pUíslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učinEného v pr]bEhu účetního období Ědefinice, 
článek 4ě. 
88 Údaje uvedené v Uádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje 
používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 
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PTÍLOHů ů 

Partnerské podniky 

 

Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro nEjž byl vyplnEn „list partnera“ /jeden list 
pro každý partnerský podnik podniku podávajícího žádost a pro každý partnerský podnik 
propojeného podniku, jehož údaje nejsou zahrnuty v konsolidované účetní závErce tohoto 
propojeného podniku zapíší údaje uvedené v dotyčném „rámečku partnera“: 
 

Rámeček ů 

Partnerský podnik 
Ěnázev/identifikaceě 

Počet zamEstnanc] 
(RPJ) Roční obrat* Bilanční suma* 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
Celkem    
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu 
dni pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
(po pUípadE pUipojte další listy nebo tabulku rozšiUteě 

 

 

 

 

PUipomínka: 
Tyto údaje jsou výsledkem pomErného výpočtu provedeného na „listu partnera“pro každý 
pUímý nebo nepUímý partnerský podnik. 
Údaje uvedené v Uádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší na Uádek 
2 (pro partnerský podnikě tabulky v pUíloze prohlášení. 
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LIST PARTNERA 
 

1. PUesná identifikace partnerského podniku 
 
Název nebo obchodní jméno 
................................................................................................................................................ 
 
ůdresa Ěsídlaě 
................................................................................................................................................ 
 
IČO/DIČ 
................................................................................................................................................ 
 
Jména a tituly hlavního Ueditele / hlavních Ueditel]89 
................................................................................................................................................ 
 

2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzávErkyě 
 Počet zamEstnanc] 

(RPJ) Roční obrat* Bilanční suma* 

Prvotní údaje    
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu dni 
pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

PUipomínka: Tyto prvotní údaje jsou získány z účt] a jiných údaj] partnerského podniku, 
pUípadnE konsolidovaných, jsou-li takové.  
 
3. PomErný výpočet 
a) Uveďte pUesnE podíl90 podniku vypracovávajícího prohlášení Ěnebo propojeného podniku, 
prostUednictvím nEhož je vytvoUen vztah s partnerským podnikemě na partnerském podniku, 
na nEjž se tento list vztahuje: 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

Uveďte rovnEž podíl partnerského podniku, na nEjž se tento list vztahuje, na podniku 
sestavujícím prohlášení Ěnebo na propojeném podnikuě: 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

b) Vyšší z tEchto dvou procentních podíl] se uplatní na prvotní údaje uvedené 
v pUedchozím rámečku. Výsledky tohoto pomErného výpočtu se uvedou v této tabulce: 

                                                           
89 PUedseda Ěvýkonný Ueditelě, generální Ueditel apod. 
90 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
podílu by se mEl pUipočítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku Ědefinice, čl. 3 odst. 
2 pododst. 1). 
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„Rámeček partnera“ 

Procentní podíl: Počet zamEstnanc] 
(RPJ) Roční obrat* Bilanční suma* 

PomErné výsledky    

* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu 
dni pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

Tyto údaje se zapíší do rámečku A v pUíloze ů. 
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PTÍLOHů B 

Propojené podniky 

 

ů. URČENÍ PTÍPůDU, KTERÝ SE VZTůHUJE Nů PODNIK PODÁVůJÍCÍ ŽÁDOST: 
PUípad 1: Podnik podávající žádost sestavuje konsolidovanou účetní závErku nebo 
je v rámci konsolidace zahrnut do konsolidované účetní závErky jiného podniku. Rámeček 
B(1) 

PUípad 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podnik] nesestavují 
konsolidovanou účetní závErku ani nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závErky. 
Rámeček BĚ2ě. 

VšimnEte si: Údaje podnik], které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou 
získány z jejich účt] a jejich ostatních údaj], pUípadnE konsolidovaných, jsou-li takové. 
S tEmito údaji jsou pomErným zp]sobem agregovány údaje o všech pUípadných 
partnerských podnicích tohoto propojeného podniku, které na nE bezprostUednE navazují, 
ledaže již byly zahrnuty v rámci konsolidace91. 

 

B. ZP¥SOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH PTÍPůDECH: 
V pUípadE 1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní závErka. Vyplňte rámeček 
BĚ1ě níže. 

 

Rámeček BĚ1ě 

 Počet zamEstnanc] 
(RPJ)* Roční obrat** Bilanční suma** 

Celkem    

* Jestliže se v konsolidované účetní závErce neobjeví počet zamEstnanc] daného podniku, 
výpočet tohoto počtu se provede sečtením údaj] z podnik], s nimiž je dotyčný podnik 
propojen. 
** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu 
dni pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

Údaje uvedené v Uádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do Uádku 1 tabulky 
v pUíloze prohlášení. 
 

Identifikace podnik] zahrnutých v rámci konsolidace 

Propojený podnik 
Ějméno/identifikaceě ůdresa Ěsídlaě IČ 

Jména a tituly 
hlavního Ueditele / 
hlavních Ueditel]* 

A.    

B.    

C.    

D.    

E.    

* PUedseda Ěvýkonný Ueditelě, generální Ueditel apod. 

 

                                                           
91 Definice, čl. 6 odst. 3 pododst 2. 
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D]ležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty 
v rámci konsolidace, jsou považovány za pUímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich 
údaje a „list partnera“ se proto pUipojí do pUílohy ů. 
 
V pUípadE 2: Pro každý propojený podnik ĚvčetnE vazeb prostUednictvím jiných propojených 
podnik]ě vyplňte „list propojeného podniku“ a jednoduše sečtEte účty všech propojených 
podnik] vyplnEním v rámečku BĚ2ě níže. 
 
 

Rámeček BĚ2ě 
Podnik č. Počet zamEstnanc] 

(RPJ)* Roční obrat** Bilanční suma** 

1.*    
2.*    
3.*    
4.*    
5.*    
Celkem    
* PUiložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik. 
** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu 
dni pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 
Údaje uvedené v Uádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do Uádku 3 Ěpro propojené 
podniky) tabulky v pUíloze prohlášení. 
 

 

LIST PROPOJENÉHO PODNIKU 

Ěpouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámečku Bě 

 

1. PUesná identifikace podniku 

Název nebo obchodní jméno 
............................................................................................................................................... 

ůdresa Ěsídlaě 
................................................................................................................................................ 

IČO 

................................................................................................................................................ 

Jména a tituly hlavního Ueditele / hlavních Ueditel]92 

................................................................................................................................................ 

 

2. Údaje o podniku 

Sledované období Ěuveďte datum účetní uzávErkyě 
 Počet zamEstnanc] 

(RPJ) Roční obrat* Bilanční suma* 

Celkem    
* 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závErky, pUíp. k poslednímu pracovnímu 
dni pUedcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávErky pUipadá na sobotu, nedEli 
nebo svátekě. Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

                                                           
92 PUedseda Ěvýkonný Ueditelě, generální Ueditel apod. 
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Tyto údaje se zapíší do rámečku B Ě2ě v pUíloze B. 
 
D]ležité: Údaje podnik], které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány 
z jejich účt] a jejich ostatních údaj], pUípadnE konsolidovaných, jsou-li takové. S tEmito údaji 
jsou pomErnE agregovány údaje o všech pUípadných partnerských podnicích tohoto 
propojeného podniku, které na nE bezprostUednE navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci 
konsolidace93. 
 
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za pUímé partnerské podniky podniku podávajícího 
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto pUipojí do pUílohy ů. 
  

                                                           
93 Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované účetní závErky v menším rozsahu, 
než je stanoveno podle čl. 6 odst. 2, použije se procentní podíl podle tohoto článku Ědefinice čl. 6 
odst. 3 pododst 2). 
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Příloha 6 
 

VyjádUení Ústavu pro hospodáUskou úpravu les] k projektu výstavby nebo 
rekonstrukce lesní cesty, vydané pro potUeby operace 19.2.1 Podpora provádění 

operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci 
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 

Informace o žadateli:   
Jméno a pUíjmení ĚFOě nebo název ĚPOě   

ůdresa místa pobytu ĚFOě nebo sídla ĚPOě   

Informace o lesní cestE, která je pUedmEtem projektu: 
PUedmEt projektu: 
výstavba nové lesní cesty 2L nebo 1L ANO / NE 
rekonstrukce 4L nebo 3 L na 2L nebo 1L ANO / NE 
Výsledná tUída lesní cesty Ě1L nebo 2Lě   
Délka lesní cesty, která nenavýší hustotu 
lesních cest nad jejich optimální úroveň (m)   
Název a kód lesního hospodáUského celku 
ĚLHCě nebo zaUizovacího obvodu ĚZOě   
ZmEna hustoty lesních cest 1L a 2L:   

Stávají hustota lesních cest 1L a 2L Ěv m/ha 
porostní p]dyě v rámci LHC nebo pUíslušné 
části ZO   

Optimální hustota lesních cest 1L a 2L Ěv 
m/ha porostní p]dyě v rámci LHC nebo 
pUíslušné části ZO   
Zvýšená hustota lesních cest 1L a 2L po 
realizaci posuzované cesty Ěv m/ha porostní 
p]dyě v rámci LHC nebo pUíslušné části ZO   
ZávEr:   

Potvrzuji, že realizací výše uvedené délky lesní cesty nedojde v rámci lesního 
hospodáUského celku … / pUíslušné části zaUizovacího obvodu … (nehodící se škrtněte 
nebo odstraňte, a doplňte název a kód LHC/ZO) k navýšení stávající hustoty lesních 
cest 1L a 2L nad její optimální úroveň. 

Dne:   
Jméno a pUíjmení odborného pracovníka 
Ústavu pro hospodáUskou úpravu les]:   

Razítko a podpis Ueditele pobočky Ústavu 
pro hospodáUskou úpravu les]: 
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Příloha 7 
 

Souhlasné stanovisko MŽP  
 

Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedené regionální pracovištE ůOPK ČR nebo místnE pUíslušná správa NP  

            
PracovištE:   
            
Oblast 
podpory:  

1ř.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje/Fiche Investice do zemEdElských podnik] - Budování 
pastevních areál] 

 
Žadatel: 

 

  
Název 
projektu:  
 

 

KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 

            
Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít) 

1. Znemožňuje zámEr pUístup do krajiny? Ěve smyslu § 63 zákona č. 114/1řř2Sb., v 
platném znEníě  

ANO/NE* 

2. Omezuje zámEr nadmErnE prostupnost krajiny pro volnE žijící živočichy? ĚnapU. 
zaplocení prvk] ÚSES el. ohradníkem nebo situace, kdy v pUírodnE zachovalé nebo 
migračnE významné krajinE budou v dané části pastevního areálu ponechány vodiče 
el. ohradník] 10 a více dn] po ukončení pastvyě  

ANO/NE* 
  
  

3. Dojde realizací zámEru k ohrožení biotop] uvedených na 2. stranE formuláUe a 
hodnotné mimolesní zelenE? Ěza ohrožení se považuje, pokud z]stanou takovéto 
plochy uvnitU areálu nezajištEné ohradníkem nebo spolehlivým plotemě  

ANO/NE* 
  
  
  

Zd]vodnEní v pUípadE odpovEdi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z hlediska zájm] ochrany pUírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného zámEru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

            
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potUeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje 
venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 
114/1řř2 Sb., o ochranE pUírody a krajiny v platném znEní. 

            
V  dne  Razítko a podpis      
          
            
* nehodící se škrtnEte                 
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**Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. Ěeds.ě Ě2001ě: Katalog biotop] České republiky. ůgentura 
ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 

 
           
           
           
           
Výčet biotop] podle Katalogu biotop]**:       
R1.1 Luční pEnovcová prameništE        
R1.2 Luční prameništE bez tvorby pEnovc]        
R1.5 Subalpínská prameništE         
R2.1 Vápnitá slatiništE         
R2.2 Nevápnitá mechová slatiništE        
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní kUoviny         
K4 Nízké xerofilní kUoviny          
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Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedené regionální pracovištE ůOPK ČR nebo místnE pUíslušná správa NP  

            
PracovištE:   
            
Oblast 
podpory:  

1ř.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje/Fiche Investice do zemEdElských podnik] - Chov vodní 
dr]beže 

            
Žadatel:  
  
Název 
projektu:  
 

 

KÚ: 
 
Parcelní 
číslo/čísla: 
                    
Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít) 

1. Je zámEr v rozporu se základními nebo bližšími ochranným podmínkami ZCHÚ? ANO/NE* 
            
2. Bude zámErem významnE negativnE ovlivnEn nEkterý z biotop] uvedených  
na 2. stranE formuláUe? 

ANO/NE* 
  
  

3. Bude zámErem významnE negativnE ovlivnEna populace nebo biotop s výskytem 
zvláštE chránEných druh] rostlin nebo živočich], druh] rostlin nebo bezobratlých 
živočich] uvedených v Červených seznamech ČR v kategoriích ů, C1 a C2 ĚCR, 
EN)?** 
 

ANO/NE* 
  
  
  

Zd]vodnEní v pUípadE odpovEdi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   
 
 
 

            
Z hlediska zájm] ochrany pUírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného zámEru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
            
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potUeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje 
venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 
114/1řř2 Sb., o ochranE pUírody a krajiny v platném znEní. 
    

 
        

            
V  dne  Razítko a podpis     
         
            
* nehodící se škrtnEte                 
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**Vyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 114/1řř2 Sb., o 
ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Procházka F. [ed.] Ě2001ě: Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky Ěstav v 
roce 2000). -  PUíroda, Praha, 1Ř: 1-166. 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] Ě2005ě: Červený seznam ohrožených druh] České 
republiky. Bezobratlí. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
***Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. Ěeds.ě Ě2001ě: Katalog biotop] České republiky. ůgentura 
ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
****vyšší zachovalost = ů, B; vyšší reprezentativnost = ů, viz. Guth J. Ě2003ě: Metodika mapování 
biotop] soustavy Natura 2000 a Smaragd. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
            
            
            
            
Výčet biotop] podle Katalogu biotop]***:       
V2 Makrofytní vegetace mElkých stojatých vod       
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a t]ní       
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod – pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, 
pUíp. u vEtších ploch 
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrát]       
M1.7 Vegetace vysokých ostUic - pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, pUípadnE u 
vEtších ploch 
M2.1 Vegetace letnEných rybník]        
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí       
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin        
R2.3 PUechodová rašeliništE 
K1 MokUadní vrbiny-  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, pUípadnE u vEtších 
ploch 
L1 MokUadní olšiny -  pouze u vyšší reprezentativnosti a zachovalosti****, pUípadnE u vEtších 
ploch 
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Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedená správa NP nebo regionální pracovištE ůOPK ČR 

                  
PracovištE:  
                   
Oblast 
podpory:  

1ř.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje/Fiche Lesní infrastruktura  - Výstavba a rekonstrukce lesních 
cest, včetnE souvisejících objekt] 

                   
Žadatel:   
                   
Název 
projektu:  

  

                   

Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít) 

1. Je zámEr v rozporu se základními nebo bližšími ochrannými podmínkami ZCHÚ 
a/nebo má negativní vliv na pUedmEt ochrany ZCHÚ nebo územní soustavy NůTURů 
2000? 

ANO/NE* 

                   
2. M]že realizace zámEru významnE negativnE ovlivnit nEkterý z biotop] uvedených    
na 2. stranE formuláUe? 

ANO/NE* 
  

3. M]že být stavbou a jejím následným provozováním významnE negativnE ovlivnEna 
populace nebo biotop s výskytem zvláštE chránEných druh] rostlin nebo živočich] a 
druh] uvedených v Červených seznamech ČR v kategoriích ů a C1, C2, C3 (CR, EN, 
VU)** 

ANO/NE* 
  
  

4. M]že použitý materiál negativnE ovlivnit stanovištní podmínky biotop] uvedených    
na 2. stranE formuláUe ve vazbE na realizovaný zámEr? 

ANO/NE* 
  

5. M]že stavbou či rekonstrukcí cesty dojít k výrazné zmEnE odtokových pomEr] nebo 
ke vzniku erozních jev]? 

ANO/NE* 

6. Je pUedmEtem projektu výstavba lesní cesty na území národních park], prvních zón 
CHKO, NPR, NPP, PR nebo PP? 
  

ANO/NE* 

Od]vodnEní Ěv pUípadE Vaší odpovEdi "ANO" na kteroukoli z výše uvedených otázek 
od]vodnEte Vaše stanoviskoě: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Z hlediska zájm] ochrany pUírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného zámEru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

                   
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potUeby poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 
a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 114/1řř2 Sb., 
o ochranE pUírody a krajiny v platném znEní. 

                   
                   

V   dne   Razítko a podpis 
  

       

* nehodící se škrtnEte 
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**Vyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 114/1řř2 Sb., 
o ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Holec J. et al. (2006): Červený seznam hub Ěmakromycet]ě České republiky. PUíroda 24: 1-282.  
Kučera J., Váňa J., Hradílek Z. Ě2012ě: Bryophyte flora of the Czech Republic: update of the 
checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84: 813-850. 
Liška J., Palice Z. Ě2010ě: Červený seznam lišejník] České republiky Ěverze 1.1ě. PUíroda 29: 3-66. 
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition – Preslia 84: 631-
645. 
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] Ě2005ě: Červený seznam ohrožených druh] České republiky. 
Bezobratlí. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. [eds.] Ě2003ě: Červený seznam ohrožených druh] České 
republiky.Obratlovci. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 1Ř4 pp. 
***Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. Ěeds.ě Ě2001ě: Katalog biotop] České republiky. Agentura 
ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
****vyšší zachovalost = ů, B; vyšší reprezentativnost = ů, viz. Guth J. Ě2003ě: Metodika mapování 
biotop] soustavy Natura 2000 a Smaragd. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha 
nebo degradace 0-2 a regionální hodnocení 1-3, viz Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace 
vrstvy mapování biotop] Natury 2000. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
            
Výčet biotop] podle Katalogu biotop]***:       
V1 Makrofytní vegetace pUirozenE eutrofních a mezotrofních stojatých vod  
V4 Makrofytní vegetace vodních tok]   
V5 Vegetace parožnatek 

M1.5 PobUežní vegetace potok] – pouze plochy s vyšší reprezentativností a zachovalostí**** 

M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrát] 
M1.4 Tíční rákosiny**** 
R1.1 Luční pEnovcová prameništE      

R1.2 Luční prameništE bez tvorby pEnovc] 
R1.3 Lesní pEnovcová prameništE       
R1.4 Lesní prameništE bez tvorby pEnovc] – pouze plochy s vyšší reprezentativností 
a zachovalostí**** 
R2.1 Vápnitá slatiništE 
R2.2 Nevápnitá mechová slatiništE        
R2.3 PUechodová rašeliništE         
R2.4 Zranitelné p]dy s hrotnosemenkou bílou     
R3.1 OtevUená vrchovištE         
R3.3 Vrchovištní šlenky         
R3.4 Degradovaná vrchovištE        
T1.4 ůluviální psárkové loučky        
T1.5 Vlhké pcháčové louky****        
T1.6 Vlhká tužebníková lada 
T1.ř StUídavE vlhké bezkolencové louky**** 
T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky**** 
 

       

0           
Prakticky všechny lesní biotopy mohou být ohroženy pUímo daným zásahem, u vybraných lze 
pUedpokládat i vliv na vEtší vzdálenost zmEnou vodního režimu: 
L1 MokUadní olšiny          
L2.1 Horské olšiny s olší šedou Ěůlnus incanaě       
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy        
L2.3 Tvrdé luhy nížinných Uek         
L2.4 MEkké luhy nížinných Uek         
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy        
Lř.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny        
L10.1 Rašelinné bUeziny         
L10.2 Rašelinné brusnicové bory         
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť       

L10.4 Blatkové bory              

http://portal.nature.cz/publik_syst/files/RL_hub.pdf
http://portal.nature.cz/publik_syst/files/cz_redl_lisejniky_v1_1.pdf
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Stanovisko MŽP k poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 

uvedená správa NP nebo regionální pracovištE ůOPK ČR 

            
PracovištE:   
            
Oblast 
podpory: 

1ř.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje/Fiche ZavádEní preventivních opatUení v lesích 

  
          
Žadatel:  
  
Název 
projektu:  

 

                    
Otázky: (zaškrtněte odpovědi u všech otázek)   
1. M]že mít realizace zámEru negativní vliv na zvláštE chránEná území nebo na lokality 
soustavy Natura 2000? 

ANO/NE* 

2. Bude zámErem významnE negativnE ovlivnEn nEkterý z biotop] uvedených             
na 2. stranE formuláUe? 

ANO/NE* 
  

3. Bude stavbou a jejím následným provozováním významnE negativnE ovlivnEna 
populace nebo biotop s výskytem zvláštE chránEných druh] rostlin nebo živočich] a 
druh] uvedených v Červených seznamech ČR v kategoriích ů a C1, C2, C3 ĚCR, EN, 
VU)?** 
 

ANO/NE* 
  
  
  

4. Bude významnE narušen pUirozený charakter toku Ězúžení meandr] a bUehových 
pásem, prostorová redukce koryt, t]ní, ramen a mokUad], omezení zásob mElké 
podzemní vodyě? 

ANO/NE* 
  

5. Bude významnE narušena oboustranná migrační prostupnost toku? ANO/NE* 
  

Zd]vodnEní v pUípadE odpovEdi "ANO" na kteroukoliv z výše uvedených otázek:   
 
 

            
Z hlediska zájm] ochrany pUírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného projektu z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 
            
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potUeby poskytnutí finanční podpory z Programu rozvoje 
venkova a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 
114/1řř2 Sb., o ochranE pUírody a krajiny v platném znEní. 
            
            
V  dne  Razítko a podpis       
           
* nehodící se škrtnEte         
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**Vyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Holec J. et al. (2006): Červený seznam hub Ěmakromycet]ě České republiky. Příroda 24: 1-282.  
Kučera J., Váňa J., Hradílek Z. Ě2012ě: Bryophyte flora of the Czech Republic: update of the 
checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84: 813-850. 
Liška J., Palice Z. Ě2010ě: Červený seznam lišejník] České republiky Ěverze 1.1ě. Příroda 29: 3-66.  
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–
645.  
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] Ě2005ě: Červený seznam ohrožených druh] České republiky. 
Bezobratlí. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. [eds.] Ě2003ě: Červený seznam ohrožených druh] České 
republiky.Obratlovci. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 1Ř4 pp. 
***Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. Grulich V. & Lustyk P.  eds. Ě2010ě: Katalog biotop] České 
republiky. Ed. 2. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
****vyšší zachovalost = ů, B; vyšší reprezentativnost = ů,B viz Guth J. Ě2003ě: Metodika mapování 
biotop] soustavy Natura 2000 a Smaragd. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha nebo 
degradace 0-2 a regionální hodnocení 1-3, viz Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace 
vrstvy mapování biotop] Natury 2000. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
            
            
            
Výčet biotop] podle Katalogu biotop]***:       
M1.5 PobUežní vegetace potok] – pouze plochy s vyšší reprezentativností a zachovalostí****   
R1.3 Lesní pEnovcová prameništE        
R1.4 Lesní prameništE bez tvorby pEnovc] – pouze plochy s vyšší reprezentativností a 
zachovalostí**** 
R2.2 Nevápnitá mechová slatiništE        
R2.3 PUechodová rašeliništE         
R3.1 OtevUená vrchovištE         
R3.3 Vrchovištní šlenky         
           
Prakticky všechny lesní biotopy mohou být ohroženy pUímo daným zásahem, u vybraných lze 
pUedpokládat i vliv na vEtší vzdálenost zmEnou vodního režimu: 
L1 MokUadní olšiny          
L2.1 Horské olšiny s olší šedou Ěůlnus incanaě       
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy        
L2.3 Tvrdé luhy nížinných Uek         
L2.4 MEkké luhy nížinných Uek         
Lř.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny        
L10.1 Rašelinné bUeziny         
L10.2 Rašelinné brusnicové bory        
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť       
L10.4 Blatkové bory        

  

http://portal.nature.cz/publik_syst/files/RL_hub.pdf
http://portal.nature.cz/publik_syst/files/cz_redl_lisejniky_v1_1.pdf
http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf
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Stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, které vydává níže 
uvedená správa NP nebo regionální pracovištE ůOPK ČR 

                  
PracovištE:  
                   
Oblast 
podpory:  

1ř.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje/Fiche Pozemkové úpravy 

                   
Žadatel:   
                   
Název 
projektu:  

  

                   

Otázky: (prosím zaškrtněte odpovědi u všech otázek) (rozevřít) 

1. Je zámEr v rozporu se základními nebo bližšími ochrannými podmínkami ZCHÚ 
a/nebo má negativní vliv na pUedmEt ochrany ZCHÚ nebo územní soustavy NATURA 
2000? 

ANO/NE* 

                    
2. M]že mít realizace zámEru negativní dopad na populace nebo biotop s výskytem 
zvláštE chránEných druh] rostlin nebo živočich] a druh] uvedených v Červených 
seznamech ČR v kategoriích A a C1, C2, C3 (CR, EN, VU)? 

ANO/NE* 
  

3. M]že mít realizace zámEru výrazný negativní dopad na zvláštE cenné*** pUírodní 
biotopy****? 

ANO/NE* 
  
  

4. M]že mít realizace zámEru negativní vliv na ekostabilizační funkce krajiny? 
 

ANO/NE* 
  

Od]vodnEní Ěv pUípadE Vaší odpovEdi "ANO" na kteroukoli z výše uvedených otázek 
od]vodnEte Vaše stanoviskoě: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Z hlediska zájm] ochrany pUírody a krajiny souhlasím/nesouhlasím* s podporou výše 
uvedeného zámEru z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

                   
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potUeby poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 
a nenahrazuje povolení, souhlas, stanovisko nebo výjimku ze zákazu podle zákona č. 114/1řř2 Sb., 
o ochranE pUírody a krajiny v platném znEní. 

                   
                   

V   dne   Razítko a podpis 
  

       
               
                   
* nehodící se škrtnEte 



124 
 

 
** Vyhláška č. 3ř5/1řř2 Sb., kterou se provádEjí nEkterá ustanovení zákona č. 114/1řř2 Sb., o 
ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–
645. Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] Ě2005ě: Červený seznam ohrožených druh] České 
republiky. Bezobratlí. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. 
Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. [eds.] Ě2003ě: Červený seznam ohrožených druh] České 
republiky.Obratlovci. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha, 1Ř4 pp. 
 
*** zvláštE cenné pUírodní biotopy jsou takové, které mají vyšší zachovalost = ů, B a vyšší 
reprezentativnost = ů, viz. Guth J. Ě2003ě: Metodika mapování biotop] soustavy Natura 2000 a 
Smaragd. ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR, Praha. 
 
**** pUírodní biotop - viz. Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk p. [eds.] Ě2011ě: Katalog 
biotop] České republiky. ůgentura ochr. pUír. kraj. ČR Praha, 304 p. K. 
 
 
 
 
            

 
  

http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf
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Příloha 8 
 

Potvrzení krajské veterinární správy nebo MEstské veterinární správy v Praze 
Státní veterinární správy 

 
PUíloha slouží pro účely administrace projektu v rámci Programu rozvoje venkova ĚPRVě 
______________________________________________________________________ 

Potvrzení místnE pUíslušné krajské veterinární správy nebo MEstské veterinární 
správy v Praze Státní veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální 
standardy pro ochranu hospodáUských zvíUat 
 
 
PracovištE: 
Název: …………………………………………………………………………….. 
ůdresa: …………………………………………………………………………….. 
 
Žadatel:  
Název / jméno a pUíjmení žadatele: ………………………………………………. 
IČ/RC žadatele: …………………………………………………………………… 
 
Operace: 19.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE vedeného 
místního rozvoje 
Název projektu: …………………………………….. 
 
 
Stanovisko: 
ĚPracovištEě ……………………………………………………………………… vydává 
potvrzení, že stavba/stavby: 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
p.č. ……………………………………… v k.ú. ………………………………………….. 
 
 
splňuje/splňují minimální standardy pro ochranu hospodáUských zvíUat – popUípadE 
nepodléhají posouzení. 
 
Toto stanovisko je vydáno pouze pro potUeby poskytnutí finanční podpory 
z Programu rozvoje venkova a nenahrazuje povolení ĚpopU. souhlasě dle dotčených 
zákon]. 
 
V ……………………………………….. dne ………………………………….. 
    
 
                                                                     ………………………………………… 
                                                                                          Razítko a podpis 
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Příloha 9 
  
PTÍLOHů I Smlouvy o fungování EU aktualizovaná dle celního sazebníku 

 
SEZNAM  

podle článku 3Ř Smlouvy  
 

Číslo 
Bruselské 
nomenklatury  

Popis zboží 

Číselný kód  
Kombinované 
nomenklatury
94 

Kapitola 1 Živá zvíUata  
Kapitola 2 Maso a poživatelné droby  
Kapitola 3 Ryby, korýši a mEkkýši  
Kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; pUírodní med  
Kapitola 5   

05.04 StUeva, mEchýUe a žaludky ze zvíUat Ějiných než rybě, 
celé a jejich části  

05.15 
Produkty živočišného p]vodu jinde neuvedené ani 
nezahrnuté; mrtvá zvíUata kapitol 1 nebo 3, nevhodná 
k lidské spotUebE 

0511 

Kapitola 6 Živé rostliny a kvEtináUské produkty  
Kapitola 7 Jedlá zelenina, rostliny, koUeny a hlízy  
Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plod] a meloun]  
Kapitola 9 Káva, čaj, koUení, kromE maté Ěčísla 0ř.03ě  
Kapitola 10 Obiloviny  
Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin  

Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; r]zná zrna a plody, 
pr]myslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny  

Kapitola 13   
ex 13.03 Pektin ex 1302 
Kapitola 15   

15.01 VepUové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepUový tuk; 
lisovaný nebo tavený dr]beží tuk  

15.02 HovEzí, ovčí nebo kozí l]j, surový nebo tavený, též 
„premier jus“  

15.03 
Stearin z vepUového sádla, olein z vepUového sádla, 
oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané 
ani jinak neupravené 

 

15.04 Tuky a oleje z ryb a z moUských savc], též rafinované  

15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, 
čištEné nebo rafinované 1507 – 1515 

15.12 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, 
též rafinované, ale jinak neupravené  ex 1516 

15.13 Margarin, umElé vepUové sádlo a jiné upravené 
potravinové tuky 1517 

15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuk] nebo živočišných 
nebo rostlinných vosk] 1522 

Kapitola 16 PUípravky z masa, ryb, korýš] nebo mEkkýš]  
Kapitola 17   
17.01 Tepný a tUtinový cukr, v pevném stavu   

17.02 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umElý med Ětéž smíšený 
s pUírodním medemě; karamel  

                                                           
94 Návrh aktuálního zaUazení do Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží – 
Kombinované nomenklatury ĚKNě Ěpozn. Společný celní sazebník pro rok 2017 = ProvádEcí naUízení Komise 
ĚEUě 2016/1Ř21ě. Uvedeno pouze pro pUípady, které se dle nového zaUazení odlišují od zaUazení dle Bruselské 
nomenklatury). 
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17.03 Melasa, též odbarvená  

17.05 
ůromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy 
ĚvčetnE vanilkového cukru nebo vanilínuě, vyjma 
ovocných šťáv s pUísadou cukru v jakémkoliv pomEru 

ex 2106  

Kapitola 18   
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené  
18.02 Kakaové skoUápky, slupky a ostatní kakaové odpady  

Kapitola 20 PUípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo 
z jiných částí rostlin  

Kapitola 22   

22.04 
Hroznový mošt částečnE zkvašený nebo hroznový mošt, 
jehož kvašení bylo zastaveno jinak než pUidáním 
alkoholu 

ex 2204  

22.05 Víno z čerstvých hrozn]; hroznový mošt z čerstvých 
hrozn], jehož kvašení bylo zastaveno pUidáním alkoholu 

ex 2204  
ex 2205 

22.07 Ostatní kvašené nápoje Ějablečné, hruškové, medovinaě ex 2206 

ex 22.08 
ex 22.09 

Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o 
jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemEdElských 
produkt] uvedených v pUíloze I Smlouvy, vyjma destilát], 
likér] a jiných lihových nápoj] a složených lihových 
pUípravk] Ětzv. koncentrované extraktyě pro výrobu 
alkoholických nápoj] 

ex 2207 
ex 2208 

22.10 Stolní ocet a jeho náhražky 2209 

Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravináUském pr]myslu; pUipravené 
krmivo  

Kapitola 24   

24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad  
Kapitola 45   

45.01 Surový pUírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo 
na prach rozemletý  

Kapitola 54   

54.01 
Len surový, máčený, tUený, vochlovaný nebo jinak 
zpracovaný, avšak, nespUedený, koudel a odpad ĚvčetnE 
rozvláknEného materiáluě 

5301 

Kapitola 57   

57.01 
Pravé konopí ĚCannabis sativaě surové, máčené, tUené, 
vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespUedené, 
koudel a odpad ĚvčetnE rozvláknEného materiáluě 

5302 

 
Číselným kódem KN se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobk] uvedený 
ve společném celním sazebníku v platném znEní95. 
Je-li pUed kódem KN uvedeno „ex“, vztahuje se pUíloha na zboží označené současnE 
kódem KN a výslovnE uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části pUílohy I Smlouvy 
o fungování EU. 

  

                                                           
95 PUíloha I naUízení Rady ĚEHSě č. 2658/87 ze dne 23. července 1řŘ7 o celní a statistické nomenklatuUe a o 
společném celním sazebníku, v platném znEní. 
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Příloha 10 
 
PUehled pozemk] určených k plnEní funkcí lesa/Velikost sdruženého lesního 
majetku v držení společník] v pUípadE čl. 35 Ěbude součástí Žádosti o dotaciě 96 
 
a )  seznam pozemk] určených k plnEní funkcí lesa ve vlastnictví žadatele ĚpUípadnE ve 
vlastnictví jednotlivých společník] pro čl. 35 – v odpovídajícím sloupci se stanoví vlastník) 
 

Název a kód lesního 
hospodáUského celku 

nebo zaUizovacího 
obvodu 

V pUípadE lesní 
hospodáUské osnovy 

identifikace vlastnického 
separátu 

ůktuální výmEra pozemk] 
určených k plnEní funkcí 

lesa97 v ha 

   
   
   

 
b) seznam pronajatých/propachtovaných/vyp]jčených pozemk] určených k plnEní funkcí 
lesa 
 

Název a kód 
lesního 

hospodáUského 
celku nebo 

zaUizovacího 
obvodu 

V pUípadE lesní 
hospodáUské osnovy 

identifikace vlastnického 
separátu 

ůktuální výmEra 
pozemk] určených 

k plnEní funkcí lesa97 
v ha 

Pronajímatel 
propachtova
tel/vyp]jčitel 
Ějméno nebo 

název, 
adresa) 

    
    
    

 
Celková výmEra v ha Ěa+bě: 
 
c) identifikace pozemk] určených k plnEní funkcí lesa, na kterých jsou v rámci provozovny 
pro lesní školkaUskou činnost umístEny volné pEstební plochy Ězáhonyě propEstování 
sadebního materiál] lesních dUevin98Ěnevyplňuje se v pUípadE čl. 35ě  
 

Kód katastrálního území Název katastrálního území Parcelní číslo/čísla 
   
   
   

 
Žadatel čestnE prohlašuje, že bude užívat strojĚeě, technologie, zaUízení a stavby, které jsou 
pUedmEtem Žádosti o dotaci, od podání Žádosti o platbu po dobu lh]ty vázanosti projektu na 
účel na výmEUe vlastních nebo pronajatých/propachtovaných/vyp]jčených pozemk] 
určených k plnEní funkcí lesa dle platného Lesního hospodáUského plánu či osnovy.  
 

                                                           
96 PUílohu nemusí vyplnit žadatel, který v rámci výdaj], ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje pouze 
zp]sobilé výdaje k]ň pro práci v lese a/nebo klanicový vyvážecí vlek za konE. 
97 Zahrnuje pUípadné zmEny od doby schválení LHO/LHP. V pUípadE spoluvlastnictví m]že žadatel zahrnout 
výmEru pozemku určeného k plnEní funkcí lesa pouze v pUípadE, že je vEtšinovým vlastníkem nebo je zmocnEn 
dalšími spoluvlastníky, kteUí mají spolu s žadatelem na pozemku vEtšinový podíl počítaný podle velikosti podíl]. 
98 Údaje uvádí pouze žadatel o dotaci na stroje, technologie a zaUízení a stavby pro lesní školkaUskou činnost. 
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Příloha 11 
 
Závazný vzor prezenční listiny  
 
VzdElávací subjekt zanese údaje z prezenčních listin také do formuláUe Žádosti o platbu 
 

 

  
Prezenční listina akce podpoUené v rámci operace 1ř.2.1 Podpora provádEní operací v rámci strategie komunitnE 

vedeného místního rozvoje ĚFiche dle čl. 14ě 
 

 

Registrační číslo projektu  
Název projektu  
Oblast, na kterou je projekt zamEUen  
Místo konání akce   
Datum a čas konání akce   
Celkový počet hodin akce  

 Osobní údaje budou v souladu s naUízením EP a Rady ĚEUě č. 67ř/2016 o ochranE fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj] a o volném 
pohybu tEchto údaj] a o zrušení smErnice ř5/46/ES zpUístupnEny také Státnímu zemEdElskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemEdElství pro účely 
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. 

Jméno PUíjmení VEk 
<40 

VEk 
≥40 

Pohlaví Typ 
účastníka 

Název PO/sídlo 
Adresa FO 

ĚpUípadnE beneficient – 
konečný uživatelě 

IČO Podpis Kontaktní email 
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Vzor pro vyplnění tabulky: 
 

 

                                                           
99 Účastník vybírá jednu z možností:1) zemEdElský podnikatel, 2) výrobce potravin, 3) vlastník zemEdElské p]dy, 4) vlastník lesní p]dy, 5) osoba hospodaUící v lesích, 6) jiný 
hospodáUský subjekt, jež je malým nebo stUedním podnikem p]sobícím ve venkovských oblastech 7) zamEstnanec 1-6 (např. zaměstnanec zemědělce: 7/1, zaměstnanec 
potravinářského podniku: 7/2, atd.),  8) osoba, která se podílí na hospodaUení zemEdElského podnikatele. 
100 V pUípadE, že účastníkem je osoba, která se podílí na hospodaUení zemEdElského podnikatele, pak vyplní jméno, pUíjmení/název PO a adresu/sídlo zemEdElského 
podnikatele, na jehož hospodaUení se podílí.  

Jméno PUíjmení VEk 
<40 

VEk 
≥40 

Pohlaví Typ 
účastníka

99 

Název PO/sídlo 
Adresa FO 

ĚpUípadnE beneficient – 
konečný uživatelě100 

IČO Podpis Kontaktní email 

Elen Nováková Ano  ž 8 Zdeněk Novák, Horní Klánov 
5,147 25 Klánovice 

  Zdenek.novak@jap.cz 

Petr Svoboda  Ano m 7/2 ZLATÁ MORAVA s.r.o., 
Hradiště 15/699,135 69 
Hradiště 

  zlata@mail.cz 

Čeněk Přibyl  Ano m 1 Křížovice 15, 159 78 Křížovice   pribyl@jlc.cz 
Jaroslava Neumanová Ano  ž 6 Pod strání 1, Losiny 13, 369 

65 Losiny 
  Jaro.neumanova@gma

il.com 
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Příloha 12 
 

Čestné prohlášení lektora ke kvalifikačním pUedpoklad]m 
 
 
 
Prohlašuji, že jako lektor u žadatele/pUíjemce dotace Ěnázev, sídlo, IČOě:: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ke dni podpisu tohoto prohlášení splňuji požadavek nejménE tUi leté praxe v zemEdElství nebo 
oborech spojených s rezortní problematikou, rezortním výzkumem, pUípadnE pedagogickou praxi 
v rezortním oboru Ěnehodící se škrtnEte). 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. 
 
V………………………………………………dne…………………………………………………… 
 
 
Lektor: 
 
PUíjmení, jméno, tituly: 
 
…………………………………………………………………  
 
 
Podpis: 
 
……………………………… 
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Příloha 13 
 
Čestné prohlášení lektora k pravidelnému vzdElávání 
 
Prohlašuji, že jako lektor u žadatele/pUíjemce dotace Ěnázev, sídlo, IČOě: 
 
………………………………………………………………………………………………... 

 

Jsem v pr]bEhu posledních dvou let pUed podáním Žádosti o dotaci z opatUení PRV Ěnehodící se 
škrtnEteě: 

 byl vzdEláván žadatelem/pUíjemcem dotace minimálnE 1x/rok v tématu/tématech vztahujících 
se k resortním oblastem  jsem se vzdElával sám, dle vlastního výbEru v tématu/tématech vztahujících se k resortním 
oblastem  jsem se vEnoval publikační činnosti v resortní oblasti 

PUehled vzdElávacích akcí Ěnázev, datum, místo konáníě: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

PUehled publikační činnosti: 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….... 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. 
 
V………………dne………… 
 
 
Lektor: 
 
PUíjmení, jméno, tituly: 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Podpis: 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Příloha 14 
 
Metodika definice a zp]sob] kontroly novE vytvoUených pracovních míst 
 
NovE vytvoUeným pracovním místem se rozumí zamEstnanec v hlavním pracovním pomEru 
dle § 33 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdnE, v dvousmEnném pracovním 
režimu 38,75 hodiny týdnE, v tUísmEnném a nepUetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny 
týdnE a v pUípadE, že se jedná o zamEstnance mladšího 1Ř let 30 hodin týdnE. Pracovní 
smlouva musí být uzavUena písemnE. Za novE vzniklé pracovní místo lze počítat i pUíjemce 
dotace jako FO – živnostníka, jestliže v Registru ekonomických subjekt] je za datum 
vzniku uvedeno datum menší než 24 mEsíc] od data podání Žádosti o dotaci na MAS 
(jedna FO m]že nárokovat pouze v jedné Žádosti o dotaciě.  
 
NovE vytvoUené pracovní místo musí být v souladu s projektem, respektive musí mít 
pUímou vazbu na projekt. Pracovní smlouva musí obsahovat, kromE identifikačních údaj] 
zamEstnance i místo výkonu práce, pracovní zaUazení. Za dané pracovní místo musí byt 
odvádEny odvody na sociální a zdravotní pojištEní, vyjma osob uvedených v zákonE 
č. 5ř2/1řř2 Sb. Zákon o pojistném na veUejné zdravotní pojištEní v §3 odst. Ř bod aě, bě, 
cě. PUíjemce dotace musí archivovat veškeré dokumenty k vytvoUeným pracovním míst]m, 
tj. evidence zamEstnanc], dokumenty odesílané na Českou správu sociálního 
zabezpečení či Český statistický úUad Ěvýkaz o práciě, pracovní smlouvu, výplatní pásky, 
atd.   
 
V pUípadE kratší stanovené pracovní doby se pUíslušný zamEstnanec pUepočítává 
jako zlomek zamEstnance v pracovním pomEru. Odpracované hodiny budou zaznamenány 
v docházce jednotlivého zamEstnance s jeho podpisem.  
 
Deklarovaný počet novE vytvoUených pracovních míst musí být dodržen za každý jednotlivý 
kalendáUní rok. V pUípadE, že nastane období kratší než celý kalendáUní rok, pak bude pro 
výpočet novE vzniklých pracovních míst brána odpovídající pomErná část roku. Závazek 
počtu novE vytvoUených pracovních míst bEží ve lh]tE 3 roky od data pUevedení dotace na 
účet pUíjemce dotace v pUípadE, že ke dni podání Žádosti o platbu je pUíjemce dotace malý 
nebo stUední podnik nebo ve lh]tE 5 let od data pUevedení dotace na účet pUíjemce dotace 
v pUípadE, že ke dni podání Žádosti o platbu je pUíjemce dotace velký podnik, max. však po 
dobu lh]ty vázanosti projektu na účel. 
 
V pUípadE, že bude v rámci ex-post kontroly po proplacení dotace ze strany SZIF zjištEno, 
že závazek pracovních míst není ze strany pUíjemce dotace plnEn ve stanoveném rozsahu, 
uloží SZIF pUíjemci dotace opatUení k nápravE. Závazek musí pUíjemce dotace začít plnit 
v plném rozsahu nejpozdEji do tUí mEsíc] od data uložení opatUení k nápravE. Lh]ta trvání 
pro plnEní závazku novE vytvoUených pracovních míst se prodlužuje o dobu, po kterou 
nebyl závazek plnEn. V pUípadE, že pUíjemce dotace opatUení k nápravE ve stanovené lh]tE 
nesplní, nebo jej následnE opEt poruší bEhem lh]ty trvání závazku, bude pUíjemci dotace 
uložena sankce C, tedy vrácení dotace v plné výši. 
 
Pro prokázání novE vzniklých pracovních míst bude současný stav zamEstnanc] u 
pUíjemce dotace za aktuálnE uzavUený rok, nebo nastalé kratší období roku, porovnán 
s pr]mErným stavem zamEstnanc] v pracovním pomEru v podniku za posledních dvanáct 
uzavUených mEsíc] pUed pUedložením Žádosti o dotaci. Pracovní místo je možné 
v souvislosti se spolufinancovaným projektem vytvoUit od podání Žádosti o dotaci. 
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Příloha 15 

 
Metodika stanovení výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace, v pUípadE využití 
části objektu, který je pUedmEtem projektu,  pro jiné účely než jsou cíle a účel Fiche  
 
V pUípadE využití části objektu, který je pUedmEtem projektu, pro jiné účely než jsou cíle 
a účel Fiche, je nutné toto uvést ve formuláUi Žádosti o dotaci. Výdaje, na které m]že být 
poskytnuta dotace, se určí následujícím zp]sobem: 
 
Pro zmEnu dokončené stavby se použije tato metodika: 
 
Náklady na stavební práce, materiál, technologie, vybavení atd., které slouží pouze jiným 
potUebám než účelu a cíl]m opatUení/zámEru nelze podpoUit - výdaje, na které nem]že být 
poskytnuta dotace  
 
Pokud výdaje projektu Ětýká se i dílčích konstrukčních částí stavbyě na stavební práce, 
materiál, technologie budov, společnE slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití, 
pak se tyto výdaje nazývají společné výdaje. Mezi společné výdaje lze zaUadit zejména 
výdaje na technická zaUízení staveb, technickou infrastrukturu a stUešní konstrukce. PUi 
výskytu společných výdaj] lze postupovat dvEma zp]soby: 

 
ůě Veškeré společné výdaje se zahrnou do výdaj], na které nem]že být poskytnuta 
dotace 
Bě Použije se vzorec: 

 

kdezy
xv

v
,  

 
v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu 
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účel]m  
y jsou náklady na společné výdaje, vyjma použitého zaUízení a DPH u plátce DPH 
z jsou výdaje, na které m]že být poskytnuta dotace, ze společných výdaj] 
 
 
Pozn.: Společné prostory ĚvnitUní komunikace apod.ě se do v ani x nezahrnují. 
 
Pozn.: SZIF je oprávnEn si od pUíjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční 
výše hodnoty y. 
 
Pozn.: Plochy v a x žadatel barevnE vyznačí v povinné pUíloze Projektová dokumentace 
pUedkládaná k Uízení stavebního úUadu nebo v povinné pUíloze P]dorys stavby/p]dorys 
dispozice technologie. 
 
Pozn.: Rozdíl náklad] na společné výdaje Ěyě a výdaj], na které m]že být poskytnuta 
dotace, ze společných výdaj] Ězě se zahrne do výdaj], na které nem]že být poskytnuta 
dotace. 
 
Pro novostavbu se použije tato metodika: 
 
Pro určení výdaj], na které m]že být poskytnuta dotace, na stavbu se použije vzorec: 
 

kdezy
xv

v
,  
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v je podlahová plocha objektu, která slouží k realizaci cíle a účelu projektu 
x je podlahová plocha objektu, která slouží k jiným účel]m  

 y jsou náklady na stavbu celého objektu Ěstavební práce, stavební materiál, technická 
zaUízení staveb - celkem za objekt, bez ohledu na to, zda slouží cíl]m a účelu opatUení či 
pro jiné účelyě vyjma použitého zaUízení a DPH u plátce DPH 
z jsou výdaje, na které m]že být poskytnuta dotace, na stavbu objektu  
 

SoučasnE musí platit, že  5,0 xv

v
 

 
 
 
Pozn.: Společné prostory ĚvnitUní komunikace apod.ě se do v ani x nezahrnují. 
 
Pozn.: SZIF je oprávnEn si od pUíjemce dotace vyžádat účetní doklady k prokázání finanční 
výše hodnoty y. 
 
Pozn.: Plochy v a x žadatel barevnE vyznačí v povinné pUíloze Projektová dokumentace 
pUedkládaná k Uízení stavebního úUadu nebo v povinné pUíloze P]dorys stavby/p]dorys 
dispozice technologie. 
 

Pozn.: Rozdíl náklad] na stavbu celého objektu Ěyě a výdaj], na které m]že být poskytnuta 
dotace, Ězě se zahrne do výdaj], na které nem]že být poskytnuta dotace. 
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Příloha 16 

Metodika pro stanovení kategorie provozovny 

 
Pokud projekt naplňuje pUíznaky níže uvedených kategorií současnE, napU. zásadní zmEna 
výrobního postupu vede i k rozšíUení výrobního sortimentu provozovny, zaUadí se do té 
kategorie, která nejlépe vystihuje hlavní cíl daného projektu. 

1. Založení nové provozovny  
Za založení nové provozovny se projekt považuje v pUípadech, kdy:   Žadatel k okamžiku podání Žádosti o dotaci nevykonával žádnou nezemEdElskou 

podnikatelskou činnost a realizace projektu mu umožní nezemEdElskou 
podnikatelskou činnost zahájit a provozovat.   Žadatel v okamžiku podání Žádosti o dotaci již nezemEdElskou podnikatelskou 
činnost vykonává, realizace projektu mu umožní založit provozovnu na jiném místE, 
než se nachází kterákoliv z jeho dosavadních provozoven   Novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna pUíjemce podpory nachází 
za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou 
sekcí či oddílem Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).   Žadatel k okamžiku podání Žádosti o dotaci již nezemEdElskou podnikatelskou 
činnost vykonává, v projektu však plánuje dosavadní činnost ukončit a pUejít na jinou 
ekonomickou činnost vymezenou jinou sekcí či oddílem Klasifikaci ekonomických 
činností (CZ-NACE).  

 
2. Zásadní zmEna celkového výrobního postupu stávající provozovny101 
Zásadní zmEnou postupu se rozumí:  Pokud realizace projektu zásadnE modernizuje výrobní postup, proces poskytování 

služeb či prodeje zboží napU. pUechod z ruční výroby na strojovou, zmEna zp]sobu 
prodeje zboží či poskytování služeb apod.  

ZmEny se musí týkat alespoň jednoho ze stávajících produkt] pUíjemce podpory.  
Počáteční investicí zaUazenou do této účelové kategorie není:   ZmEna technologie či výrobního postupu spojená s pUechodem na jiný sortiment 

produkt].  

 
3. RozšíUení výrobního sortimentu stávající provozovny101  
RozšíUením výrobního sortimentu se rozumí:   pokud realizace projektu umožní rozšíUit výrobu či nabídku zboží a služeb o nové 

produkty, zboží či služby, které se zde dosud nevyrábEly či nenabízely, resp. mají jiné 
užitné vlastnosti, než mají stávající produkty či služby. V provozovnE z]stane 
zachována i dosavadní výroby či nabídka zboží a služeb. 

 
4. RozšíUení kapacity stávající provozovny101  
RozšíUením kapacity se rozumí:   investice do stávající provozovny, která umožní pUíjemci podpory vyrábEt více 

výrobk], poskytovat vEtší objem služeb nebo prodávat více zboží. 
 

K zaUazení do této kategorie stačí navýšení produkční kapacity alespoň jednoho 
stávajícího výrobku Ěposkytované služby, prodávaného zbožíě.  
Plánované navýšení musí být v projektu uvedeno v konkrétních jednotkách výstupu 
(kilogramy, metry, kusy, hodiny apod.).   

                                                           
101 Stávající provozovnou se rozumí provozovna, v níž žadatel již k datu podání Žádosti o dotaci provozuje 
výrobu jakou soustavnou a samostatnou činnost za účelem dosažení zisku. 
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PUíloha 17  
 
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele  

Sídlo / ůdresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendáUní rok. 
  hospodáUský rok Ězačátek ……………………., konec ……………………ě. 

 
V pUípadE, že bEhem pUedchozích dvou účetních období došlo k pUechodu z kalendáUního 
roku na rok hospodáUský anebo opačnE, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která 
byla použita (např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013): 
……………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 
 

2. Podniky102 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený103 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi 
sebou mají nEkterý z následujících vztah]:   
aě jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionáU]m nebo 
společník]m, v jiném subjektu; 
bě jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % člen] správního, Uídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
cě jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavUené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvE nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
dě jeden subjekt, který je akcionáUem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavUenou s jinými akcionáUi nebo společníky daného subjektu, více než 50 % 
hlasovacích práv, náležejících akcionáU]m nebo společník]m, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. aě až dě 
prostUednictvím jednoho nebo více dalších subjekt], se také považují za podnik propojený s 
žadatelem o podporu. 
 
 
 

Žadatel prohlašuje, že  
 

  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 
Obchodní jméno 
podniku/Jméno a pUíjmení 

Sídlo/ůdresa IČ/Datum narození 

   
   

                                                           
102  Podle pravidel veUejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  
hospodáUskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto subjektu. 
103 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PTÍRUČCE k aplikaci pojmu 
„jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis. 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik Ěžadatelě v současném a 2 pUedcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl spojením podnik] či nabytím podniku. 
  vznikl spojením Ěfúzí splynutím104ě níže uvedených podnik]: 
  nabytím Ěfúzí sloučením105) pUevzal jmEní níže uvedeného/ých podniku/]: 

 
Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 
   
   
   
   
 

 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik Ěžadatelě v současném a 2 pUedcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdElením ĚrozštEpením nebo odštEpením106) podniku. 
  vznikl rozdElením níže uvedeného podniku: 

 
Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 
   

 
a pUevzal jeho činnosti, na nEž byla dUíve poskytnutá podpora de minimis použita107. Podniku 
Ěžadateliě byly pUidEleny následující ĚdUíve poskytnutéě podpory: 
 
Datum 
poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   
   
   
   
 
 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 

 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou pUesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolnE; 
 

 se zavazuje k tomu, že v pUípadE zmEny pUedmEtných údaj] v pr]bEhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodlenE informovat poskytovatele dané podpory o 
zmEnách, které u nEj nastaly;  
  

 souhlasí se zpracováním svých osobních údaj] obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj], ve znEní p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravE nEkterých vztah] v oblasti veUejné 
podpory a o zmEnE zákona o podpoUe výzkumu a vývoje, ve znEní p. p. Tento souhlas udEluji 

                                                           
104 Viz § 62 zákona č. 125/200Ř Sb., o pUemEnách obchodních společností a družstev, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]. 
105 Viz § 61 zákona č. 125/200Ř Sb. 
106 Viz § 243 zákona č. 125/200Ř Sb. 
107 Pokud by na základE pUevzatých činností nebylo možné dUíve poskytnuté podpory de minimis 
rozdElit, rozdElí se podpora pomErným zp]sobem na základE účetní hodnoty vlastního kapitálu 
nových podnik] k datu účinku rozdElení Ěviz čl. 3 odst. ř naUízení č. 1407/2013, č. 140Ř/2013 a č. 
717/2014). 
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správci108 a zpracovateli109, kterým je 
…………………………………………………………………………....., pro všechny údaje obsažené 
v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udElení souhlasu. Zároveň si je žadatel 
vEdom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj]. 

 
 
Datum a místo 
podpisu 

  
  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávnEné zastupovat 
žadatele   

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadateleě 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
108 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravE nEkterých vztah] v 
oblasti veUejné podpory a o zmEnE zákona o podpoUe výzkumu a vývoje, ve znEní p. p. 
109 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 
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PUíloha 18 
 
Osnova podnikatelského plánu spolupráce  
(Osnova je doporučující) 
 
1. Název projektu spolupráce 
2. Zpracovatel podnikatelského plánu 
3. Identifikační údaje žadatele, prostUednictvím kterého uskupení podává žádost o dotaci 

- Název, sídlo, IČO/DIČ, osoba oprávnEná jednat jménem žadatele 
- Kontakt na odpovEdného zástupce 
- Údaje o subjektu, historie podnikání a současnost, právní forma, organizační 

struktura subjektu 
- Hlavní pUedmEt podnikání 
- PUedmEt podnikání, na který je zamEUen projekt ĚKlasifikaci ekonomických činností 

CZ-NACE) 
- Role v projektu 

4. Identifikační údaje spolupracujících subjekt] v uskupení 
- Název, sídlo, IČO/DIČ, osoba oprávnEná jednat jménem žadatele 
- Kontakt na odpovEdného zástupce 
- Údaje o subjektu, historie podnikání a současnost 
- Hlavní pUedmEt podnikání 
- Role v projektu 

5. Spolupráce 
- Popis hlavního zámEru projektu Ěco je pUedmEtem projektuě 
- Od]vodnEní potUebnosti realizace projektu spolupráce Ěproč není schopen žadatel 

realizovat sám, v čem spočívá pUínos realizace projektu pro uskupení, 
pUedpokládaný ekonomický pUínosě 

- Složení uskupení spolupracujících subjekt] Ěpopis vzniku vztah] mezi subjekty, 
popis pracovních činností, pUidElení k jednotlivým aktivitám projektu, kompetence, 
zodpovEdnostě 

4. Popis projektu 
- Popis cíl] projektu  
- Lokalizace projektu Ěpopis místa realizace projektu, identifikace dle katastru 

nemovitostí) 
- Majetkoprávní vztahy související s projektem Ězda se jedná o vlastní či pronajatou 

nemovitost) 
- Hodnocení projektu - Očekávané pUínosy z podpory spolupráce pro jednotlivé 

subjekty 
- Výsledky projektu  
- Dopad realizace projektu na spolupracující podniky 
- Dopad realizace na životní prostUedí 

5. Technická specifikace projektu 
- Podrobná specifikace technologie, technická proveditelnost realizace projektu, 

popis stavebních prací, které budou realizovány, specifikace poUizovaného 
vybaveníě 

6. Detailní rozpočet projektu a zdroje financování Ějednotlivé položky zp]sobilých výdaj] 
s konkrétní pUedpokládanou cenouě 

7. Časový harmonogram projektu Ězahájení, etapy, ukončeníě 
8. Marketingová strategie po realizaci projektu ĚZákladní charakteristika, odbEratelé, 

konkurence, marketingové pUístupyě 
9. Propagace a publicita projektu 
10. SWOT analýza projektu Ěsilné stránky, slabé stránky projektu, analýza pUíležitostí a 

hrozeb) 
11. SplnEní motivačního účinku Ěplatí pro Horizontální a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých dodavatelských UetEzc] a místních trh]) 
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- V pUípadE, je-li žadatel/spolupracující subjekt v uskupení velkým podnikem, 
žadatel musí navíc v žádosti popsat situaci, jež by nastala v pUípadE, že by 
podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénáU Ěstudieě a pUedložit 
doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání.  

- Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem pUi 
hodnocení a schvalování investic pUíslušným orgánem žadatele nebo vnitUními 
dokumenty, kterými se Uídí.  

- Žadatel zhodnotí význam pUidElení podpory z hlediska rozsahu projektu, jeho cíl] a 
rychlosti realizace ve srovnání s variantou Uešení projektu bez poskytnutí podpory.  

- Žadatel v projektu uvede pr]mErnou míru návratnosti realizovaných investičních 
projekt] za poslední tUi roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s bEžnou 
mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného 
druhu.   

12. Dodatečné podmínky pro investiční podporu Ěplatí pro velké podnikyě 
- V pUípadE, kdy je nEkterý ze spolupracujících subjekt] velkým podnikem, musí 

výše podpory u pUímých výdaj] na  konkrétní projekty spojené s provádEním 
podnikatelského plánu spolupráce odpovídat čistým dodatečným náklad]m na 
realizaci investice, a to na základE hypotetického srovnávacího scénáUe se situací, 
kdy by podpora nebyla poskytnuta. 

- Žadatel v hypotetickém srovnávacím scénáUi doloží výpočet čistých dodatečných 
náklad] na realizaci investice. 
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PUíloha 19 
 
Pr]vodní list k lesnímu hospodáUskému plánu 

PR¥VODNÍ LIST K LESNÍMU HOSPODÁTSKÉMU PLÁNU 

Šedé položky vyplňuje pracovník orgánu státní správy lesů schvalujícího lesní hospodářský plán nebo 
pracovník organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (ÚHÚL). 
Informace o lesním hospodáUském celku ĚLHCě a lesním hospodáUském plánu ĚLHPě 
1. název nového LHC  2. kód nového LHC 

   

3. výmEra nového LHC 4. doba platnosti nového LHP 

ha od  do 

Informace o orgánu státní správy les] ĚSSLě schvalujícím LHP 
4. název orgánu SSL  5. adresa sídla orgánu SSL 

 
 

 

PUedání náležitostí LHP vlastníkem lesa orgánu SSL 

6. v(e)  8. člen společnosti povEUený 
správou  9. pracovník orgánu SSL 

  jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

 jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

7. dne  

  

Schválení LHP orgánem SSL 
10. v(e)  12. pracovník orgánu SSL  13. otisk razítka orgánu SSL 

  jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

 

 11. dne   

 
  

Potvrzení pUedání digitální formy LHP do datového skladu pro státní správu les], provozovaného 
organizační složkou státu Ěo.s.s.ě zUízenou Ministerstvem zemEdElství  ĚÚHÚLě 
14. v(e)  16. pracovník o. s. s.  17. otisk razítka o. s. s. 

  jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

 

 15. dne   

   

Potvrzení souladu výstup] zpracování LHP s informačním standardem lesního hospodáUství ĚISLHě 
platným v pUíslušném roce Ěv rozsahu povinných položek dat LHP a povinné kartografické prezentace 
dat lesního hospodáUství pro vykreslení porostní mapyě 
18. v(e)  19. dne 

   

20. výstupy ĚzaškrtnEteě: 21. pracovník o. s. s.  22. otisk razítka o. s. s. 

 odpovídají ISLH 
Ěv uvedeném rozsahuě 

jméno a příjmení 
 
 
 

podpis 

  

   

 neodpovídají ISLH 
Ěv uvedeném rozsahuě 
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Příloha 20 
 
Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuUe žadatele do úrovnE skutečných 
majitel] 
 
Prohlašuji, že ZNÁM / NEZNÁM skutečné majitele žadatele. 
 
Seznam skutečných majitel] : 
 
PUíjmení Jméno Identifikace110 Výše podílu v 

%111 
Charakter 
podílu112 

     
     
     
     
 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje o vlastní majetkové struktuUe žadatele do úrovnE 
skutečných majitel] jsou úplné, správné a pravdivé. 
 
Jsem si vEdomĚaě pUípadných právních d]sledk] nepravdivosti obsahu tohoto čestného 
prohlášení. 
 
  

                                                           
110 Datum narození a rodné číslo, bylo-li pUidEleno, adresa místa pobytu, popUípadE také bydlištE, liší-li se od 
adresy místa pobytu, státní pUíslušnost.  
111 Skutečným majitelem se pro účely tEchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právnE 
možnost vykonávat pUímo nebo nepUímo rozhodující vliv v právnické osobE, ve svEUenském fondu nebo v jiném 
právním uspoUádání bez právní osobnosti. Má se za to, že pUi splnEní podmínek podle vEty první skutečným 
majitelem je 
 a) u obchodní korporace fyzická osoba, 
1. která sama nebo společnE s osobami jednajícími s ní ve shodE disponuje více než 25 % hlasovacích práv 
této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu vEtší než 25%,  
2. která sama nebo společnE s osobami jednajícími s ní ve shodE ovládá osobu uvedenou v bodE 1, 
3. která má být pUíjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení 
obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bod] 1 až 
3, 
  
bě u spolku, obecnE prospEšné společnosti, společenství vlastník] jednotek, církve, náboženské 
společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských 
společností fyzická osoba, 
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 
2. která má být pUíjemcem alespoň 25 % z jí rozdElovaných prostUedk], nebo 
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení 
obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 
nebo 2, 
  
cě u nadace, ústavu, nadačního fondu, svEUenského fondu nebo jiného právního uspoUádání bez právní 
osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 
1. zakladatele, 
2. svEUenského správce, 
3. obmyšleného, 
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo p]sobí nadace, ústav, nadační fond, svEUenský fond nebo jiné 
uspoUádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 
5. osoby oprávnEné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svEUenského fondu nebo 
jiného právního uspoUádání bez právní osobnosti. 
112 Dle poznámky č. 128 – napU. písm. a) bod 1 poznámky č. 12Ř - v pUípadE, že se jedná o fyzickou osobu, 
která sama nebo společnE s osobami jednajícími s ní ve shodE disponuje více hlasovacích práv této obchodní 
korporace nebo má podíl na základním kapitálu vEtší než 25 %, uvede se podíl na hlasovacích právech či podíl 
na základním kapitálu; dle bodu 4 by se uvedl člen statutárního orgánu, apod. 
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Příloha 21 
 
 
Čestné prohlášení žadatele Ěvyplňuje se jen v pUípadE, je - li spolupracující subjekt 
v uskupení velký podnikě 

 
 
 
 
 
Prohlašuji, že poskytnutou dotací nedojde ke zvýšení míry vnitUní návratnosti tohoto 
projektu nad bEžnou míru návratnosti uplatňovanou v jiných investičních projektech 
podobného druhu. 
 
 
 
Jsem si vEdomĚaě právních d]sledk] nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V…………………………    dne………………………  

                                                                        …………………...……….. 
                 Podpis žadatele113 
                 

 

                                                           
113 Podpis úUednE ovEUený v pUípadE, že žadatel/statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení 
na Regionálním odboru SZIF. 


