
Hlavní změny podmínek pro 5. kolo příjmu žádostí 

 
Novinky společné pro všechny operace  
 

 Zkrácení lhůty pro zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci kategorií Doporučen, 
Nedoporučen, Náhradník z původních 28 dnů na 14 dnů od ukončení příjmu žádostí. 

 Prodloužení lhůty pro doložení dokladů po podání Žádosti o dotaci z původních  
70 dnů na 93 dnů do 31. 1. 2018, a tomu odpovídající prodloužení lhůty pro výzvu 
na odstranění nedostatků ze 175 dnů na 196 dnů od ukončení příjmu žádostí. 

 V souvislosti s nutností zvýšit ochranu spotřebitelů byla doplněna podmínka, 
že žadateli nebyla v období tří let před zahájením příjmu žádostí do konce lhůty 
vázanosti projektu na účel uložena pravomocná sankce za „falšování vína“. 

 Žádost o platbu je možno podat již jen elektronicky, a není nutné předkládat 
písemné Potvrzení o přijetí na podatelnu příslušného RO SZIF. 

 Byla upravena definice zakázky a další úpravy kapitoly č. 9 týkající se zadávání 
zakázek v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek 
a aktualizovanou Příručkou pro zadávání veřejných zakázek.  
 

 
Novinky společné pro některé operace 
 

 V případě projektů Spolupráce (operace 16.1.1, 16.2.2, 16.3.1, 16.4.1, 16.6.1) je pro 
žadatele stanovena nová povinnost při Žádosti o platbu vyplnit Formulář pro 
zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na období  
2014–2020 v internetové aplikaci „Projekty spolupráce PRV“ na Portálu farmáře 
(umístěného na www.eagri.cz). Povinnost platí i pro žádosti zaregistrované v 1. - 4. 
kole příjmu. 

 U všech relevantních operací došlo k úpravě Přílohy I Smlouvy o fungování EU 
průběžně aktualizované dle celního sazebníku.  

 Změna v hodnocení Efektivnosti projektů u operací 4.1.1, 4.2.1.  
V 5. kole příjmu žádostí se bude pro výpočet efektivnosti používat doba návratnosti 
investice. Projekt bude posouzen jako efektivní, když bude vypočtená doba 
návratnosti kratší (nebo rovna) než průměrná doba životnosti pořizovaného majetku.  
 

 
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
 

 S ohledem na ohrožení suchem byly zařazeny nově do způsobilých výdajů nádrže 
na zadržení srážkových vod ze střech. Dále také byla nově zařazena do způsobilých 
výdajů sadba pro nové výsadby révy vinné. 

 V rámci zjednodušení administrace bylo vypuštěno 12 preferenčních kritérií. 

 Preferenční kritérium „Prostřednictvím projektu nedojde k vyjmutí ze ZPF.” bylo 
nahrazeno novým preferenčním kritériem: „Projekt je realizován na zemědělské 
lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu 
regenerace ve fázi asanace.“ 

 S ohledem na ohrožení suchem bylo zařazeno nové preferenční kritérium 
“Předmětem projektu je investice do ovocného sadu, chmelnice nebo školkařské 
výroby, která/ý má závlahový systém.”   

 S ohledem na výskyt Afrického moru prasat a ptačí chřipky bylo u záměrů pro prasata 
a drůbež zařazeno nové preferenční kritérium: Součástí projektu jsou výdaje na 
stavby a technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu. 

 U preferenčních kritérií na zaměstnávání různých skupin zaměstnanců bude 
kritérium vztaženo k ročnímu obratu podniku namísto celkového počtu zaměstnanců 



a dále počet zaměstnanců v přepočtu na 100 ha bude nahrazen částkou 
za odvedené sociální pojištění za zaměstnance v přepočtu na 100 ha. Významně se 
tím sníží administrativní zátěž, zejména při kontrolách na místě a sníží se chybovost 
žadatelů.   
 
 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 

 Přidán záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků  
Jedná se o zpracovatelské podniky, jejichž činnost spadá do odvětví hospodářské 
činnosti vymezené třídou CZ – NACE 10.52 Výroba zmrzliny, 10.71 Výroba 
pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých, 10.72 Výroba sucharů 
a sušenek, výroba trvanlivých cukrářských výrobků, 10.73 Výroba makaronů, nudlí, 
kuskusu a podobných moučných výrobků a 10.82 Výroba kakaa, čokolády 
a cukrovinek, kde výstupními produkty jsou vybrané produkty neuvedené v příloze I 
Smlouvy o fungování EU. V tomto případě je podpora poskytována v souladu 
s podmínkami článku 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 
(Obecné nařízení o blokových výjimkách). 

 Změna preferenčního kritéria „Žadatel zaměstnává zdravotně či sociálně 
znevýhodněné zaměstnance” – kritérium vztaženo k ročnímu obratu podniku namísto 
celkového počtu zaměstnanců.  

 Odstraněno preferenční kritérium „Žadatel podniká alespoň 3 roky v zemědělství“ 
v záměru a) a „Žadatel podniká alespoň 3 roky v potravinářství/krmivářství“  
v záměru b). 

 Žadatel/příjemce dotace evidovaný v EZP musí dodržet podíl příjmů ze zemědělské 
prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období ve výši - 45 % 
a více u záměru a); méně než 45% u záměru b), až do data podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace;  
Příloha k podpisu Dohody: Formulář prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby dle 
vzoru v příloze č. 10 Pravidel (pouze v případě, že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou 
bylo uzavřeno další účetní období – platí pro záměr a) a b). 

 Příloha k podpisu Dohody: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 
malých a středních podniků dle vzoru v příloze č. 6 Pravidel - elektronický formulář ke 
stažení na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz (pouze v případě, 
že mezi Žádostí o dotaci a Dohodou bylo uzavřeno další účetní období). 
 

 
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 
 

 Je možné obnovovat lesní potenciál i po škodách způsobených biotickými škůdci, 
a to za předpokladu, že budou škody na porostech uznány jako kalamitní (stanovisko 
Lesní ochranné služby). Tento typ kalamity na rozdíl od kalamit abiotických není 
ohodnocen preferenčními body. Jedná se o škody způsobené pouze vybranými 
biotickými činiteli, které jsou uvedeny v Pravidlech (nejedná se o obnovu škod 
způsobených Lýkožroutem smrkovým). 

 Nově je také podporována obnova porostů poškozených suchem, pokud se jedná 
o borové lesní porosty se zastoupením borovice min 30 %. 
 
 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
 

 Byla navýšena míra podpory z 50 % na 100 % způsobilých výdajů. 
 

 



8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 
 

 Snížení max. výdajů, ze kterých je stanovena dotace, z 15 na 10 mil. Kč na jeden 
projekt 
 
 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 
 

 Rozšíření záměru b) „Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro 
prvovýrobce nebo v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin a zdravého životního 
stylu.“ 

 V záměru b) může uskupení (operační skupina) žádat i prostřednictvím 
zemědělského podnikatele. 

 Novými způsobilými výdaje ve výdajích na spolupráci (shodně pro záměr a) a b)) jsou 

 výdaje na propagaci (např. tisk publikací, publikace v tisku, tisk informačních 
letáků a jejich distribuce) 

 výdaje spojené se šířením výsledků projektu (např. pronájem prostor, kde 
bude operační skupina pořádat akce v rámci nadstandardního šíření výsledků 
projektu, pořádání a aktivní účast na konferencích, odborných akcích, polních 
dnech) 

 Novými způsobilými výdaji v ostatních výdajích (shodně pro záměr a) a b)) jsou 

 vytvoření SWOT analýzy a její aktualizace v rámci výdaje „služby související 
s projektem“  

 zřízení internetových stránek pro šíření výsledků projektu prostřednictvím 
služby externího dodavatele 

 V případě záměru a) se projekt musí týkat zemědělské prvovýroby, resp. rostlinné 
výroby nebo chovu hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, králici  
a koně). 

 V případě záměru b) se projekt musí týkat výroby potravin (surovin určených pro 
lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces potravin a krmiv se pak musí týkat 
zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy  
o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden, v případě 
výroby krmiv je pak výstupní produkt dále omezen na krmiva určená pro hospodářská 
zvířata (s výjimkou ryb) – ne však pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele. 

 Nová Příloha 10 – Doporučená struktura Inovačního deníku. 
 
 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
 

 Doplněna preferenční kritéria „Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku 
v posledních 3 letech“ a „Žadatel se aktivně účastní na exportních aktivitách 
s podporou MZe.“ - zvýhodnění proexportně zaměřených projektů a uvedení v soulad 
s operací 4.2.1. 

 Přílohy původně předkládané po podání Žádosti o dotaci budou nyní předkládány již 
k Žádosti o dotaci - zkrácení lhůty administrace. 

 
 
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 
 

 S ohledem na snahu o zjednodušení Pravidel došlo k odstranění 4 preferenčních 
kritérií. Podnikatelský plán je nově součástí Žádosti o dotaci, výdaje na jeho 
vypracování již nebudou podporovány.  



 Do kapitoly Další podmínky byla přidána podmínka „Dotaci nelze poskytnout 
na nákup všech druhů traktorů, valníku, přípojných zařízení pro přepravu (vlečky) 
a kombajnu pro sklizeň obilnin“ Podmínka se nevztahuje k záměru c) Spolupráce 
v odvětví lesnictví. 

 V kapitole Další podmínky byla doplněna podmínka „Spolupracující subjekty nesmí 
být osobami blízkými (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů) nebo osobami, které jsou personálně propojeny“ 

 Projekt bude posouzen jako efektivní, pokud jsou splněny následující podmínky: 
Vypočtená doba návratnosti za všechny spolupracující subjekty bude kratší (nebo 
rovna) než průměrná doba životnosti. U každého ze spolupracujících subjektů bude 
projekt vyhodnocen jako neefektivní. Při výpočtu jsou využity normativní hodnoty. 
 

 
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 
 

 S ohledem na snahu o zjednodušení Pravidel bylo odstraněno 6 preferenčních 

kritérií z původních 12.  

 Úprava podmínky spolupracujících subjektů splňovat definici MSP ke dni předložení 
Žádosti o platbu. Z důvodu možnosti zvětšení podniku byla tato podmínka nově 
zkrácena pouze do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
 

 
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro 
výrobu energie v průmyslových procesech 
 

 Úprava podmínky spolupracujících subjektů splňovat definici MSP ke dni předložení 
Žádosti o platbu. Z důvodu možnosti zvětšení podniku byla tato podmínka nově 
zkrácena pouze do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

 
 
  
 


