
PODKLADY PRO JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MONITOROVACÍHO VÝBORU 

INTERVENCE: 49.75 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE 

1. kolo příjmu žádostí 

Rozpočet intervence a plánované cíle 

Celková finanční alokace na tuto intervenci činí 114 708 412 EUR, tedy cca 2,75 mld. Kč. 
Intervence bude otevřena k příjmu žádostí každoročně, celkem tedy 5x, za programové období 
2023–2027. Cílem je podpořit 1 725 mladých začínajících zemědělců a jejich podnikatelských 
plánů. 

Definice žadatele 

Mladý začínající zemědělec evidovaný v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická 
nebo právnická osoba (FO, PO). 

- Přijatelný věk: 18–40 let (včetně). 
- Splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci, nebo si ji nejpozději do 24 měsíců 

od podpisu Dohody o poskytnutí dotace doplní. 
- Podniká v zemědělství maximálně 2 roky před podáním Žádosti o dotaci – rozhodující 

je zápis do Evidence zemědělského podnikatele. 

V případě PO musí osoba mladého zemědělce, která splňuje věk a kvalifikaci, plnit v PO funkci 
statutárního orgánu a podílet se na základním kapitálu PO ze 100 %. V minulosti mohla plnit 
funkci statutárního orgánu pouze v období 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci (případně 
v jiné PO provozující zemědělskou prvovýrobu, nebo být zapsána v EZP jako fyzická osoba). 

Funkci statutárního orgánu může v PO plnit více osob, ale všechny tyto osoby se musí podílet 
na základním kapitálu a musí splňovat požadovaný věk, kvalifikaci a max. historii podnikání. 
Prokurista rovněž musí splňovat definici žadatele, s výjimkou podílu na základním kapitálu. 

Záměry 

a) Muži 
b) Ženy 

O zařazení do konkrétního záměru v případě žadatele právnické osoby, kde je více osob 
statutárním orgánem a podílejících se na základním kapitálu, rozhoduje převažující podíl 
na základním kapitálu. Pokud převažující podíl nelze určit, rozhoduje věk fyzické osoby, 
tzn. záměr bude vybrán podle pohlaví mladší fyzické osoby z osob, u kterých tento převažující 
podíl nelze určit. 

Druh a výše dotace 

Přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu, která se dělí na základní 
a navýšenou sazbu. 

Základní sazba dotace činí 1 500 000 Kč (tj. cca 58 tis. EUR). 

V případě, že bude předmětem podnikatelského plánu zpracování vlastní produkce, 
jehož výstupem je produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU, bude sazba činit 
2 030 000 Kč (cca 78 tis. EUR). 

Dotace bude poskytnuta po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace v jedné splátce. 



Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu 

– výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou 
výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, králíků, zvěře 
ve farmovém chovu – daňci, jeleni, mufloni, divoká prasata, koní a/nebo hmyzu určeného k 
lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny), 

– výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou 
výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic, 

– výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových 
výsadbách révy vinné, 

– výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné, 
– mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, 
– úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat 

zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní 
produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh, 

– nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy), 
– nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, králíků, zvěře 

ve farmovém chovu – daňci, jeleni, mufloni, divoká prasata, koní a/nebo hmyzu určeného 
k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny), 

– nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku, 
– nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku 
 
Dotace bude použita na výše uvedené výdaje. Mimo částku dotace může žadatel 
do podnikatelského plánu zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou produkcí 
potřebné pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených. 

Kritéria přijatelnosti 

1) Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku; C. 
2) Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu, který je vyhotoven 

na 2 roky; C. 
3) Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města 

Prahy; C. 
4) Mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci (odpovídající pracovní kvalifikace 

a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe čj. 
41152/08-18000, kde jsou v příloze č. 1 až č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou 
uveřejněny na internetových stránkách SZIF), nebo si ji do 24 měsíců od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace doplní; C. 

5) Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci nepřekročí maximální hodnotu standardní produkce; 
C. 

6) Žadatel/ka, ani jeho/její manžel/ka nebo registrovaný/á patrner/ka (v případě právnické 
osoby se podmínka vztahuje na fyzickou osobu plnící funkci statutárního orgánu) nebyl/a 
příjemcem dotace (tj. neobdržel dotaci) z opatření I.3.2 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 
ani z operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020; C. 

Hlavní další podmínky 

1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 15 bodů; C. 

2) Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace; C. 

3) Realizace podnikatelského plánu je v souladu s údaji obsaženými v podnikatelském plánu, 
které byly schváleny v rámci Dohody o poskytnutí dotace; C. 



4) Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro nebo malého podniku až do data 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace; C. 

5) V případě, že žadatel/příjemce dotace nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace nevynaloží prostředky odpovídající výši celé částky dotace, 
tj. minimálně ve výši 1 500 000 Kč nebo 2 030 000 Kč v závislosti na zvolené sazbě 
na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, bude povinen nevyužité 
finanční prostředky vrátit; D jinak K. 

6) Žadatel nejpozději k datu uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace splní 
minimální standardní produkci. Dosažená hodnota standardní produkce nesmí být nižší 
než hodnota dosažená k datu podání Žádosti o dotaci; D jinak C. 

7) Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C. 
8) Manželé nebo registrovaní partneři mohou podporu z intervence 49.75 obdržet 

pouze jednou, i když provozují dva samostatné podniky; C. 
9) Z celkové částky dotace může být na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou 

prvovýrobu určeno maximálně 45 %; D jinak K. 
10) Z celkové částky dotace může být na nákup nemovitostí určeno maximálně 45 %; D jinak 

K. 
11) Z celkové částky dotace může být na nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 

určeno maximálně 10 %; D jinak K. 
12) Z celkové částky dotace může být na nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin 

pro přímou spotřebu v podniku určeno maximálně 10 %; D jinak K. 
13) Podnikatelský plán musí být zrealizován nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody 

o poskytnutí dotace; C. 
14) V případě, že příjemci dotace byla poskytnuta navýšená sazba dotace, je příjemce dotace 

povinen nejpozději k datu uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
disponovat oprávněním zpracovávat vlastní produkci (na vlastní IČO), a od tohoto data 
do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel je povinen vlastní produkci 
zpracovávat.  
Dále příjemce dotace do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel musí 
účetními doklady prokázat příjmy ze zpracování vlastní zemědělské produkce alespoň 
ve výši 100 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok vázanosti podnikatelského plánu na účel 
(příjemce dotace si může sám zvolit rok z doby vázanosti podnikatelského plánu na účel). 
V případě nesplnění je příjemce dotace povinen vrátit rozdíl mezi základní a navýšenou 
sazbou dotace. 

15) Po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel je žadatel/příjemce dotace povinen 
dosahovat minimálně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby dle přílohy č. 3; zemědělská 
prvovýroba celkem musí činit alespoň 207 600 Kč; po účetně uzavřeném 1. roce – 
bez sankce, po účetně uzavřeném 2. roce – B, po účetně uzavřeném 3. roce – B, po účetně 
uzavřeném 4. roce – C. 
Prvním rokem je rok, kdy byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. 
Žadatel/příjemce dotace musí doložit potřebné doklady za účetně uzavřený rok nejpozději 
do 31. 7. následujícího roku; D jinak C. 
 

V Intervenci bude povolen nákup hospodářských zvířat od rodinných příslušníků v případě, 
že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim ZZVZ v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu 
farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo 
na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek, za podmínek, že:  

a) zvířata budou oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců 
před podáním Žádost o dotaci) vyhotoveným znalcem se znaleckým oprávněním 
v oboru: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: hospodářská zvířata, koně, 

b) způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je pořizovací cena maximálně 
však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. 

 
 

  



Standardní produkce 

Spodní prahová hodnota je vymezena pomocí objemu standardní produkce za jednotlivé 
výrobní zaměření dle typologie farem. Při stanovení minimálního objemu standardní produkce 
bylo přihlédnuto k tomu, aby stanovený limit zhruba odpovídal hodnotě standardní produkce, 
která zajistí dostatečný příjem alespoň pro jednoho plně zaměstnaného pracovníka 
v hospodářství, tj. zajistí mu určitý minimální roční příjem. Tato částka byla stanovena 
s přihlédnutím k minimální hrubé mzdě v ČR 194 400 Kč/rok (za rok 2022). 

Minimální hodnoty standardní produkce dle výrobního zaměření 
 

Výrobní zaměření  
Minimální standardní produkce 

v Kč (zaokrouhleno) 

Polní výroba 570 000 

Zahradnictví 430 000 

Vinohradnictví 230 000 

Ovocnářství a ostatní trvalé kultury 480 000 

Produkce mléka 490 000 

Chov skotu (resp. zvířat zkrmujících objemnou 
píci) 

380 000 

Chov prasat a drůbeže (resp. zvířat 
zkrmujících jadrná krmiva) 

770 000 

Smíšená výroba 580 000 

 
Maximální limit pro vstup do operace na podporu zahájení činnosti pro mladé zemědělce byl 
stanoven ve výši 168 152 € standardní produkce, což odpovídá zaokrouhlené hodnotě 
4 456 000 Kč při měnovém kurzu 26,5 Kč/€. Při stanovení této hodnoty bylo vycházeno z výše 
dotace 58 000 EUR a z cíle, aby tato podpora plnila stále motivační roli, tj. že přispěje žadateli 
ke zvýšení majetkové podstaty podniku. 
 

  



Preferenční kritéria 

Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky 
daného kritéria, nebudou body uděleny. V případě, kdy se žadatel posune do nižší 
kategorie, obdrží body v této nižší kategorii. 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění 
podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů 
pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek Pravidel; C 
(není-li u jednotlivých kritérií uvedeno jinak). 
 
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího charakteru. 
 
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu 
možnost výběru (tj. např. pouze 1.2). 
 
V případě rovnosti bodů více podnikatelských plánů rozhoduje věk žadatele, tzn. mladší 
žadatel má přednost. 
 

V případě, že kritérium obsahuje výpočet, bude výsledek zaokrouhlen matematicky. 
 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. 
Velikost obce v místě realizace podnikatelského plánu a současně 
v místě adresy trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby/místě sídla žadatele/příjemce dotace právnické osoby. 

 

1.1. 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území 
se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, má 1 001–
1 500 obyvatel. 

4 

1.2. 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území 
se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, má 501–
1 000 obyvatel. 

6 

1.3. 

Obec, na území které je podnikatelský plán realizován a na jejímž území 
se nachází adresa trvalého pobytu žadatele/příjemce dotace fyzické 
osoby nebo sídlo žadatele/příjemce dotace právnické osoby, má méně 
než 501 obyvatel. 

8 

 

Místem realizace podnikatelského plánu se rozumí všechna místa, kde žadatel 
realizuje podnikatelský plán na základě dotovaných výdajů a na základě výdajů 
zahrnutých do preferenčního kritéria č. 6, která zapíše do Žádosti o dotaci. Na 
splnění kritéria nemají vliv nově nakupované nebo užívané pozemky (po podání 
Žádosti o dotaci). 

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet 
obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2022 (kód 130072-22). V případě, že 
podnikatelský plán zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body 
dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je 
podnikatelský plán realizován. 

Pokud je potenciální bodový zisk podle místa realizace podnikatelského plánu 
a místa adresy trvalého pobytu/sídla rozdílný, body budou uděleny 
podle horšího výsledku, tj. podle nižší hodnoty bodů. 

Žadatel/příjemce dotace plní kritérium od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel (případné 

 



navýšení počtu obyvatel obce nemá na plnění kritéria vliv). Kritérium bude 
kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení 
o změnách ke změně místa realizace projektu. 

2. 

Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém 
zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nehospodaří 
souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě, 
s níže uvedenými výjimkami.  
Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti podnikatelského plánu na účel. 

5 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti 
o dotaci. 

Kontrola se provádí na základě údajů v Registru ekologických podnikatelů 
a LPIS, podle kterých bude mít žadatel/příjemce dotace všechny zemědělské 
pozemky, kromě pozemků s rychlerostoucími dřevinami (D), rybníků (B), 
zalesněné půdy (L), mimoprodukčních ploch (M) a jiných kultur (O), evidovány 
ve stanoveném období v režimu ekologického zemědělství (EZ) 
nebo přechodného období (PO). 

 

3. 

Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní 
potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu 
regenerace ve fázi asanace. Předmětem podnikatelského plánu 
jsou novostavby či rekonstrukce stávajících staveb umístěných na 
těchto lokalitách z: 

 

3.1. více než 50 % 5 

3.2. 30–50 % 3 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti 
o dotaci. Primárně bude posuzováno podle půdorysné výměry v m2 všech 
staveb, na kterých jsou výdaje, ze kterých je stanovena dotace, uplatňovány 
stavební výdaje. 

Žadatel předloží jako přílohu k Žádosti o dotaci potvrzení VÚMOP dle přílohy 
č. 9 těchto Pravidel, že pozemky či stavby, na kterých je podnikatelský plán 
realizován, lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou 
regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace. 

 

4. 

Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní zemědělské 
produkce ve specializovaném provozu, jehož výstupem není 
produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU. 
Kritérium musí být naplňováno od data uplynutí 24 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace do konce lhůty vázanosti 
podnikatelského plánu na účel. 
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Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti 
o dotaci.  

Nárok na body bude v případě potravinářského zpracování ověřen 
po předložení dokladu Státní veterinární správy o tom, že podnik 
žadatele/příjemce dotace je minimálně od data uplynutí 24 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace, schválen a/nebo registrován podle § 22, resp. 49, 
zákona č.166/1999 Sb. (veterinární zákon) jako potravinářský podnik 
a/nebo Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení výkonu 
předmětu činnosti Státní zemědělské potravinářské inspekci společně s 
Informací o evidenci nebo o provádění kontrol Státní zemědělskou a 
potravinářskou inspekcí (SZPI), resp. v případě zpracování vinných hroznů 
oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu 
činnosti Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému 
(ÚKZÚZ) nejpozději k datu uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace. V případě výrobců krmiv se bude postupovat analogicky s výše 
uvedeným, ale údaje budou ověřeny v Registru krmiv vedeném ÚKZÚZ. 

 



Příslušný doklad se předkládá jako povinná příloha po uplynutí 24 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace a musí být platný nejpozději k datu 
uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Dále bude kontrolováno, zda se jedná o zpracování dle níže uvedené definice, 
a to při kontrole na místě. Zpracováním produktu se rozumí změna povahy 
produktu (např. produkt zemědělské prvovýroby se mění na zpracovaný 
zemědělský produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt se mění 
na další/jiný zpracovaný produkt). Za zpracování je tedy možné považovat 
např. i loupání, krájení nebo sušení produktu – zde už došlo ke změně povahy 
produktu, nikoliv však pouhé očištění a balení produktu. Pro účely tohoto kritéria 
se za zpracování vlastní produkce nepovažuje výroba sena, slámy, siláže, 
senáže, sušení zrnin. Za vlastní zemědělské produkty jsou považovány 
zemědělské produkty vyprodukované IČO, které je žadatelem. 

V případě, že se jedná o jiné než potravinářské zpracování, bude nárok na body 
ověřen na základě nejpozději k datu uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o 
poskytnutí dotace platného živnostenského oprávnění, případně výpisu z 
obchodního rejstříku, na činnost odpovídající předmětu zpracování. 

Dále žadatel/příjemce dotace do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu 
na účel doloží účetní doklady prokazující příjmy ze zpracování vlastní 
zemědělské produkce alespoň ve výši 100 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok 
vázanosti podnikatelského plánu na účel (žadatel/příjemce dotace si může sám 
zvolit rok z doby vázanosti podnikatelského plánu na účel). 

Pokud žadatel za kritérium obdržel body, ale v rámci kontroly na místě bude 
zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto 
kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce D jinak P. 

5. 

Součástí podnikatelského plánu je spolupráce s potravinovou 
bankou. 

3 

Příjemce dotace nejpozději po uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace doloží min. 1 darovací smlouvu uzavřenou mezi ním 
a potravinovou bankou (ze seznamu www.potravinovebanky.cz/potravinove-
banky-v-cr). V doložené smlouvě je vyčíslena hodnota předávaných potravin. 
Darovací smlouva může zahrnovat i produkty získané formou samosběru nebo 
„paběrkováním“ nadúrody. 

Pokud žadatel za kritérium obdržel body, ale v rámci kontroly na místě bude 
zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto 
kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce D jinak P. 

 

6. 

Žadatel v rámci podnikatelského plánu od podání Žádosti o dotaci 
do uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
pořídí výdaje nad rámec dotace poskytnuté 
prostřednictvím   intervence 49.75 Zahájení činnosti mladého 
zemědělce, a to: 

 

6.1. − ve výši 300 000 Kč - 600 000 Kč 4 

6.2. − ve výši 600 001 Kč - 900 000 Kč 6 

6.3. − ve výši 900 001 Kč a více 8 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti 
o dotaci. Nárok na body bude ověřen po uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace, kdy příjemce dotace předloží doklady o pořízení výdajů a 
doklady o úhradě v dané minimální výši. Žadatel může mimo částku dotace do 
podnikatelského plánu zařadit jakékoli další výdaje související se zemědělskou 
produkcí potřebné pro realizaci podnikatelského plánu nad rámec uvedených v 
kapitole 5, tj. např. i použité zemědělské stroje. Na tyto výdaje nemusí být 
prováděno výběrové/zadávací řízení, pokud se nejedná o součást zakázky 
podpořené z dotace. 

 

http://www.potravinovebanky.cz/potravinove-banky-v-cr
http://www.potravinovebanky.cz/potravinove-banky-v-cr


Pokud žadatel v rámci preferenčního kritéria č. 6 realizuje výdaje na nákup 
nemovitostí, může je uplatnit v maximální výši 45 % spodní hranice intervalu 
stanoveného v daném podkritériu. 

Pokud žadatel za kritérium obdržel body, ale v rámci kontroly na místě bude 
zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto 
kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce D jinak P. 

7. 

Žadatel v rámci svého podnikatelského plánu ke svému podniku 
převezme ve lhůtě 24 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí 
dotace celou výměru zemědělské půdy v LPIS a/nebo všechna VDJ 
(min. 3 VDJ) od jiného zemědělského podnikatele staršího 55 let. 
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 Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti 
o dotaci. Nárok na body bude ověřen nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od data 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

Pro stanovení hodnoty VDJ je relevantní koeficient přepočtu na VDJ dle IZR. 
Pro splnění kritéria je nutné převzít min. 3 VDJ. 

Žadatel bude obhospodařovat zemědělské pozemky odpovídající celé výměře 
převedené od jiného zemědělského podnikatele (postupitele), a to po dobu 
vázanosti podnikatelského plánu na účel. 

V případě VDJ převedených od postupitele žadatel bude chovat stejný druh 
zvířat odpovídající hodnotě převedených VDJ, min. po dobu vázanosti 
podnikatelského plánu na účel. 

Postupitel v každém případě ukončí ke dni převodu svou činnost, tzn. bude 
vyřazen z LPIS, IZR a také z Evidence zemědělského podnikatele. 

Postupitel, který převede na žadatele zemědělské pozemky a/nebo VDJ, musí 
splňovat následující podmínky: 

- ke dni ukončení podnikatelské činnosti dosahuje věku alespoň 55 let, 
- ke dni podání Žádosti o dotaci mladého začínajícího zemědělce je 

zemědělským podnikatelem, a to pouze fyzickou osobou, je evidován 
v Evidenci zemědělského podnikatele a podniká v zemědělské výrobě v 
souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- po dobu alespoň 3 let bezprostředně předcházejících Žádosti o dotaci 
byl zemědělským podnikatelem evidovaným v Evidenci zemědělského 
podnikatele, a to pouze fyzickou osobou a podnikal v zemědělské 
výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, 

Bodové zvýhodnění může v rámci intervence 49.75 uplatňovat na jednoho 
postupitele, vždy pouze jeden žadatel. 

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě 
bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů 
za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce D jinak P. 

 

  

8. 

Minimálně 75 % podílu z celkové výměry zemědělské půdy, kterou 
má žadatel evidovanou v LPIS, se nachází v oblasti s přírodními 
omezeními podle § 2 nařízení vlády č. 43/2018 Sb. ze dne 
14. března 2018 o podmínkách poskytování plateb pro horské 
oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 
a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

10 

 

Body budou uděleny na základě ověření, že k datu podání Žádosti o dotaci se 
minimálně 75 % podílu z celkové výměry pozemků žadatele nachází v oblasti 
s přírodními omezeními. 

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 podání Žádosti o dotaci. 

 



9. 

Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, 
včetně brambor, chmele, révy vinné, cukrové řepy, okrasných 
rostlin, vláknitých rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových 
rostlin a/nebo živočišná výroba.  

15 

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti 
o dotaci.  

Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení 
minimální a maximální hodnoty standardní produkce, podle kterého bude: 

 v případě rostlinné výroby výměra plochy, na které se pěstují výše 
uvedené komodity, dosahovat minimálně 50 % z celkové výměry 
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem/příjemcem dotace; 

 v případě živočišné výroby bude dosaženo min. 7 VDJ. 
V případě, že se zemědělský podnik zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí, 
za splnění nároku na body je považováno i dosažení pouze jedné podmínky (% 
půdy nebo VDJ).  

Kontrola vyplněných údajů bude probíhat na základě údajů v IZR a LPIS 
převedených do formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty 
standardní produkce. V případě živočišné výroby musí být minimálního počtu 
VDJ dosaženo jako ročního průměru. Ověření pak proběhne na základě údajů 
vyplněných v rámci Jednotné žádosti, účetních dokladů či jiných dokumentů, 
kterými žadatel prokáže, že v daném období hospodařil s uvedeným počtem 
zvířat či uvedeným počtem hektarů. 

Pro stanovení hodnoty VDJ je relevantní koeficient přepočtu na VDJ dle 
formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce. 

Kritérium musí být naplňováno od data uplynutí 24 měsíců od podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel. 

Pokud žadatel za kritérium obdržel body, ale v rámci kontroly na místě bude 
zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto 
kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce D jinak P. 

 

10. 

Realizací podnikatelského plánu dojde k významnému rozšíření 
zemědělského podniku žadatele oproti počáteční situaci, a to 
minimálně o 40 % celkové výměry obhospodařované zemědělské 
půdy a/nebo počtu chovaných VDJ. 
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Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti 
o dotaci. Pro stanovení významného rozšíření zemědělského podniku 
žadatele/příjemce dotace je počáteční stav uvažován ke dni podání Žádosti 
o dotaci a konečný stav uvažován ke dni uplynutí 24 měsíců od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace. 

Nárok na body bude ověřen po předložení formuláře pro stanovení minimální 
a maximální hodnoty standardní produkce, kam žadatel/příjemce uvede 
veškerou svoji produkci. 

Pro stanovení hodnoty VDJ je relevantní koeficient přepočtu na VDJ 
dle formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní 
produkce. 

V případě, že se zemědělský podnik zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí, 
k rozšíření zemědělského podniku prostřednictvím realizace podnikatelského 
plánu dojde jak u celkové výměry zemědělské půdy, tak u počtu VDJ. 
V případě, že žadatel v rámci živočišné produkce využívá TTP nebo ornou 
půdu, které slouží pouze pro chov hospodářských zvířat, jedná se pouze o 
živočišnou výrobu a rozšíření podniku bude požadováno jen prostřednictvím 
hodnoty VDJ. Pokud však z pastvin/orné půdy žadatel/příjemce dotace získává 
jakékoli tržby/výnosy jako například prodej sena, jedná se o kombinaci 
živočišné a rostlinné produkce. 

 



11. 
Součástí výdajů pořízených z dotace je stroj s půdoochrannou 
funkcí, stroj nebo technologie, které přispívají ke snížení emisí NH3 
do ovzduší nebo zařízení pro precizní zemědělství. 
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Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti 
o dotaci. Výdaje, které jsou pořízeny v rámci dotace z intervence 49.75, 
zahrnují alespoň jednu položku uvedenou v příloze č. 10 nebo č. 11 těchto 
Pravidel. 

Údaje pro posouzení musí být uvedeny v projektové dokumentaci a/nebo v 
půdorysu stavby/dispozice technologie, které jsou předkládány k Žádosti o 
dotaci, a/nebo v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci 
a při kontrole realizace podnikatelského plánu (po uplynutí 24 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 

 


