
 

 

INFORMACE O DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Program rozvoje venkova 

–  

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Termíny výzvy Příjem žádostí: 14. 7. – 4. 8. 2020 

Podpora 

Míra podpory: min. 40 % způsobilých výdajů. 

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce 

a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením. 

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí 

minimálně 100 000,- Kč a maximálně 150 000 000,- Kč. 

Dotace bude proplácena zpětně. Příjemce musí výdaje předfinancovat. 

Podporované aktivity 

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, 

modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské 

prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu 

přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde 

je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací 

a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, 

krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných 

konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení 

speciálních mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude 

spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje. 

Aktivity se dělí na záměry podle velikosti projektů a jednotlivých sektorů, jak 

je uvedeno níže v seznamu záměrů. Do záměrů bude jednotlivé žádosti o 

dotaci zařazovat elektronický systém na základě výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace a počtu ha zemědělské půdy vedených v LPIS1 ke dni 1. 8. 

2015 a dále do sektorů, podle převažujících výdajů projektu, ze kterých je 

stanovena dotace. V projektu nesmí převážit výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu. 

Seznam záměrů:  

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace.  

 Záměr a) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na 

maximálně 150 ha; Živočišná výroba  

 Záměr b) projekty do 1 000 000,- Kč, vč. a zároveň žadatel hospodaří na 

maximálně 150 ha; Rostlinná výroba  

 Záměr c) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Skot  

 Záměr d) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Prasata  

 Záměr e) projekty do 5 000 000,- Kč, vč.; Drůbež  

 Záměr f) projetky do 5 000 000,- Kč, vč.; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)  

 Záměr g) projetky do 5 000 000,- Kč, vč.; Rostlinná výroba  

 Záměr h) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot  



 

 

 Záměr i) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Prasata  

 Záměr j) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Drůbež  

 Záměr k) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Ostatní (ovce, 

kozy, koně, králíci)  

 Záměr l) projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Rostlinná 

výroba  

Do záměrů c) - g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b). 

Způsobilé výdaje:  

 stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, 

prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)  

 výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení  

 pořízení technologií pro živočišnou výrobu,  

 výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty 

živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování  

 výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva 

pro přímou spotřebu v podniku 

 stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu  

 výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů 

rostlinné produkce včetně technologií, i technologií na čištění 

technologických vodpořízení technologie skladování obilovin a olejnin  

 výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně 

protikroupových a protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, 

chmelnic a školek)  

 výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů a ochranných sítí proti 

ptactvu ve vinicích  

 výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně 

souvisejících technologií  

 výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb 

včetně souvisejících technologií. Jedná se o dočasná úložiště 

vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladící boxy 

apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na 

ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby 

chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na 

zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě  

 peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v 

zemědělském podniku 

 nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam 

konkrétních strojů je uveden v příloze č. 5 těchto Pravidel,  

 nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

 

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b)  

 Projektová dokumentace pro zadávací/výběrové řízení u zakázek, které 

dosáhnou, nebo přesáhnou 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez 

DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, 



 

 

který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 

ZVZ.  

Způsobilí žadatelé 

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v 

zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů. Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, 

který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho 

činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním 

odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky 

nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. 

Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory se za mladého začínajícího 

zemědělce považuje (základní podmínky): 

 mikro nebo malý podnik (dle přílohy č. 6 těchto Pravidel; tuto podmínku 

žadatel plní k datu zaregistrování Žádosti o dotaci) a zároveň  

 v případě fyzické osoby:  

 osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a 

zároveň k témuž dni není starší 40 let ( 

 osoba, která dosáhla minimální zemědělské kvalifikace  

 v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která:  

 dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k 

témuž dni není starší 40 let 

 dosáhla minimální zemědělské kvalifikace 

Pro stanovení zda se jedná o mladého začínajícího zemědělce je nutné splnit 

i další podmínky, které jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele. 

Podmínky přijatelnosti 

Kritéria přijatelnosti projektu: 

 Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy; 

 Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 

aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a 

proveditelnosti; 

 Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.; 

 U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 

přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

je podmínkou přijatelnosti doložení souhlasného stanoviska příslušného 

úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; 

 Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení 

konečné spotřeby energie  

Investice, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví 

žadatele/příjemce dotace. 

Další podmínky: 

 Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií v záměru a) a b) 

minimálně 20 bodů a v záměru c) - l) minimálně 30 bodů; 

 Stavební výdaje, ze kterých je stanovena dotace, realizované na 

zemědělské půdě, mohou být realizovány i na pronajaté půdě. V případě 

společného jmění manželů, kdy jeden z manželů je žadatel/příjemce 

dotace, je vyžadován písemný souhlas manžela/manželky. K výdajům 

realizovaným na zemědělské půdě, žadatelé kromě dokladu o vlastnictví 

nemovitosti doloží i nájemní smlouvu na dobu nejméně pět let od data 



 

 

převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace, nebo 

nájemní smlouvu s pětiletou výpovědní lhůtou; 

 Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace 

(konečné platby) na účet příjemce dotace; 

 Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit 

maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

 Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie, 

 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb, 

 Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny 

nemovitosti/technologie, které jsou předmětem dotace. V případě 

nákupu movitého majetku se místem realizace rozumí místo, kde je 

majetek umístěn v době, kdy nevykonává svou funkci (v případě, že je 

umístěn na více místech, žadatel uvede všechna místa).  

 O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % 

celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA 

oblastech. Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které 

má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), 

b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni zaregistrování Žádosti o 

dotaci. 

 Podpořené skladovací prostory pro krmiva a steliva (kód 009) musí sloužit 

ke skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku 

žadatele, 

 Produkce peletárny musí být spotřebovaná v zemědělském podniku; 

 Dotaci není možné poskytnout na: stavební výdaje pro sklady obilovin a 

olejnin, jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na 

bioplynovou stanici, závlahové systémy a studny včetně průzkumných 

vrtů, nákup běžných zemědělských strojů, které nejsou uvedeny v 

seznamu maximálních hodnot v příloze č. 5 těchto Pravidel; inženýrské 

sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb, stavby a technologie na 

pěstování vánočních stromků, technologické a stavební investice pro 

další zpracování živočišných produktů a ty které bezprostředně nenavazují 

na sklizeň před skladováním zemědělských produktů 

 Předmět dotace, který je financovcán z operace 4.1.1. odpovídá 

výrobnímu zaměření žadatele, 

 Žadatelé u Žádostí, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace, přesahují 1 000 000 Kč, musí mít minimálně 3 uzavřená účetní 

období, resp. 2 uzavřená účetní období u mladých začínajících zemědělců; 

 

  



 

 

 

PROJEKTOVÁ ČÁST 

Dokumenty 

k žádosti o dotaci 

 

Dokument: Připravuje: 

Přílohy předkládané při zaregistrování Žádosti o dotaci 

a) 
Vyplnění formuláře Žádosti o dotaci na Portálu Farmáře 

(přílohy jsou součástí formuláře Žádosti o dotaci) 
INNOVA + 

ŽADATEL 

b) 
Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské 

prvovýroby ŽADATEL 

c) 

Formulář výpočtu podílu zaměstnávání mladých 

zaměstnanců do 40 let, osob ze znevýhodněných skupin 

a počtu zaměstnanců na ha 
ŽADATEL 

d) Fomulář pro výpočet k hodnocení aspektu efektivnosti ŽADATEL 

Povinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci 

e) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak projektová dokumentace 

předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá 

kopie  

ŽADATEL 

f) 

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v 

odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů 

stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není 

přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení 

stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 

předpisy – prostá kopie.  

ŽADATEL 

g) 

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu 

projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná 

čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního 

území a měřítko mapy – prostá kopie.  

ŽADATEL 

h) 

Základní ekonomické informace požadované pro 

posouzení finančního zdraví žadatele u projektu, jehož 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

přesahují 1 000 000,- Kč. Informace žadatel vyplní do 

generovaného formuláře v pdf formě na Portálu farmáře. 

Formulář bude vygenerován na základě volby žadatele, 

tzn. dle způsobu vedení účetnictví v 

plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence. 

Základní ekonomické informace požadované pro 

posouzení finančního zdraví žadatele nejsou vyžadovány 

INNOVA + 

ŽADATEL 



 

 

u subjektů: obce, příspěvkové organizace, spolky, ústavy, 

nadace, veřejné VŠ – včetně školních statků.  

i) 

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle 

závazného vzoru (vydává krajské středisko Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správa  

CHKO/NP). Příloha bude požadována pouze v případě, 

kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce 

oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže – 

prostá kopie.  

ŽADATEL 

j) 

Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení 

vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů u projektů u kterých je 

vyžadováno - prostá kopie.  

ŽADATEL 

k) 

Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace z 

pohledu mladého začínajícího zemědělce – Prohlášení o 

zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a 

středních podniků podle velikosti (elektronický formulář 

ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

ŽADATEL 

Nepovinné přílohy předkládané po zaregistrování Žádosti o dotaci 

l) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium Předmětem projektu je výstavba 

a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo k vyjmutí 

parcel/pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze 

zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF):  

a. Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo 

jiný relevantní dokument, který bude v souladu s 

vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z 

katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jiný dokument příslušného úřadu, 

dokládající aktuální stav parcel dotčených stavbou, ne 

starší než 30 dnů k datu registrace Žádosti o dotaci – 

prostá kopie (dokument může být informativního 

charakteru)  

b. Pokud není stavbou dotčená parcela/parcely aktuálně 

vedena jako ZPF, je nutné doložit výpis z katastru 

nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní 

dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 

Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný 

dokument příslušného úřadu, dokládající stav parcel 

dotčených stavbou pět let před zaregistrováním Žádosti o 

dotaci (předmětem kontroly je daný příslušný rok, nikoliv 

konkrétní datum) – prostá kopie (dokument může být 

informativního charakteru)  

c. Pokud došlo k přečíslování parcel (z důvodu sloučení, 

apod.), je nutné doložit srovnávací tabulku vyhotovenou 

nebo potvrzenou katastrálním úřadem nebo jiným 

kompetentním úřadem (např. srovnávací sestavení 

parcel, identifikace parcel, geometrický plán) – prostá 

kopie.  

ŽADATEL 



 

 

m) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium Realizací, resp. vynaložením výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace, dojde k navýšení počtu 

UM (ustájovacích míst) minimálně o 20 % - Schválený 

provozní řád stávající stáje, který bude v souladu s 

přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. – prostá kopie.  

ŽADATEL 

o) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium Žadatel je zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle 

zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve 

znění pozdějších předpisů, neprovozuje současně 

konvenční výrobu – osvědčení o původu 

biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z 

kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 

242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ 

o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o. – 

prostá kopie.  

ŽADATEL 

p) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium Žadatel je mladý zemědělec do 40 

let – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti 

dle přílohy č. 7 těchto Pravidel (elektronický formulář ke 

stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

ŽADATEL 

q) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kritérium Minimálně 30 % výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace projektu, je určeno na stavbu nebo 

rekonstrukci jímky/hnojiště – zákres do katastrální 

mapy, ze kterého bude patrný areál farmy a umístění 

jímek/hnojišť. Ze zákresu musí být patrná take čísla 

pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a 

měřítko mapy - prostá kopie.  

ŽADATEL 

r) 

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 

preferenční kriterium Podnik žadatele je minimálně od 1. 

1. 2014 schválen a registrován podle ustanovení § 22, 

odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 

potravinářský podnik - Potvrzení Státní veterinární zprávy, 

ze kterého bude patrné, o jaký podnik se jedná, od kdy je 

podnik schválen a registrován jako potravinářský, s 

odkazem na příslušný odkaz v zákoně – prostá kopie. 

ŽADATEL 

s) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě 

veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající 

povolení stavebního úřadu (dle Obecných podmínek 

Pravidel, kapitola 1. „řízením stavebního úřadu“), na jehož 

základě lze projekt realizovat – prostá kopie.  

ŽADATEL 

Povinné přílohy předkládané po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a 

hodnocení projektů 



 

 

 

Těšíme se na spolupráci. 

S pozdravem 

Daniel Rakus, jednatel 

Tel.: +420 728 900 658 

E-mail: rakus@innovuj.cz 

 

t) 

Kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu 

řízení. Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu 

řízení, je k dispozici na internetových stránkách SZIF 

(www.eagri.cz/prv a www.szif.cz).  

ŽADATEL 

u) 
Formulář Žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku 

výběrového/zadávacího řízení.  ŽADATEL 

v) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě 

veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající 

povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt 

realizovat – prostá kopie.  

ŽADATEL 

w) 

V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená 

projektová dokumentace předkládaná k řízení 

stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími 

předpisy – prostá kopie.  

ŽADATEL 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 

x) 

Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení 

k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do 

splátek – prostá kopie.  
ŽADATEL 

mailto:rakus@innovuj.cz

