
Hlavní změny podmínek pro 4. kolo příjmu žádostí 

 
Novinky společné pro všechny operace  

 

 Nově budou žadatelé, kteří nejsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami 
veřejného práva, předkládat údaje o vlastní majetkové struktuře do úrovně 
skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zák. č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (případně 
budou bezodkladně informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele) 

 Prodloužení lhůty pro zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci kategorií Doporučen, 
Náhradník a Nedoporučen na internetových stránkách www.eagri.cz/prv 
a www.szif.cz z 21 na 28 dní od ukončení příjmu žádostí 

 Veškeré přílohy k Žádosti o platbu je možné podat buď elektronicky současně 
se Žádostí o platbu v rámci uploadu prostřednictvím Portálu farmáře, nebo v listinné 
podobě, případně prostřednictvím datové schránky, spolu s POTVRZENÍM 
O PŘIJETÍ, které příjemce dotace vždy předkládá na podatelnu RO SZIF 

 V návaznosti na novelizaci příslušných právních předpisů byl pro všechny relevantní 
operace upraven formulář pro výpočet příjmů ze zemědělské prvovýroby 
 

1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce 
 

 Prioritní oblasti byly z preferenčních kritérií odstraněny a staly se jednotlivými záměry 
shodnými pro obě operace, tzn. operace 1.1.1 a 1.2.1 je nyní rozdělena na 7 záměrů 

 Samotné vzdělávací/informační akce bude možné realizovat od doporučení Žádosti  
o dotaci  

 Žadatel vkládá celý harmonogram vzdělávacích/informačních akcí pouze 
prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV 

 Veškeré změny týkající se akcí (např. změna místa, dne a času konání akce) žadatel 
provádí pouze prostřednictvím aplikace Vzdělávací akce PRV 

 Žadatel informuje účastníky vzdělávacích/informačních akcí o sbírání zpětné vazby 
pomocí dotazníkového šetření za účelem průběžného hodnocení akcí; šetření bude 
prováděno pomocí aplikace Vzdělávací akce PRV 

 Nově může být lektorem vzdělávacích/informačních akcí poradce akreditovaný MZe 
 
4.3.2 Lesnická infrastruktura 
 

 Nově musí být žadatel v příslušném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím 
obvodu držitelem (vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem) lesních 
pozemků o minimální výměře 3 ha 

 Odstranění preferenčního kritéria „body záchrany“ 
 
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 

 Nově budou žadatelé v Žádosti o dotaci uvádět také odhad příjmů a výdajů 

 Zařazení uvádění produktů zpracování vlastní produkce na trh mezi výdaje, 
které mohou být obsahem podnikatelského plánu 

 Nahrazení preference realizace podnikatelského plánu ve stejném/sousedícím 
katastrálním území jako je adresa trvalého pobytu žadatele za preferenci 
podle velikosti obce, ve které je podnikatelský plán realizován, a ve které se nachází 
adresa trvalého pobytu FO/sídlo PO 

 Žadatelé požadující body za ekologické podnikání již ke kontrole nemusí předkládat 
listinné dokumenty, kontrola bude probíhat na základě údajů v Registru ekologických 
podnikatelů 

http://www.szif.cz/


 Zařazení nového preferenčního kritéria zaměřeného na zpracování zemědělské 
produkce, jehož výstupem není produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU 

 Žadatelé požadující body za zpracování obou typů vlastní produkce budou nově 
prokazovat příjmy ze zpracování alespoň ve výši 20 tis. Kč za 1 účetně uzavřený rok 
realizace podnikatelského plánu 

 Změna hodnocení preferenčního kritéria zaměřeného na produkci citlivých komodit; 
v případě RV musí ve stanoveném období výměra plochy, na které se pěstují citlivé 
komodity, dosahovat minimálně 25 % z celkové výměry zemědělské půdy 
obhospodařované žadatelem/příjemcem dotace; v případě ŽV musí být dosahováno 
min. 3 VDJ (jako ročního průměru) 

 
6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 6.4.2 Podpora agroturistiky 
 

 Upřesnění definice žadatele, kdy žadatel musí splňovat definici zemědělského 
podnikatele a musí být minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci 
evidován v Evidenci zemědělského podnikatele 

 Územní rozdělení v záměrech a) i b) bylo rozšířeno o „Karlovarský kraj“ 

 Změna v kritériích přijatelnosti projektu, kdy byla odstraněna podmínka vlastnit 
min. počet velkých dobytčích jednotek na hektar (VDJ/ha) a dále v rámci povinnosti 
být držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha byla navýšena minimální 
výměra na 10 ha 

 Úprava preferenčního kritéria.: „Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů ze zemědělské 
prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období.“ 
Z tohoto kritéria byla odstraněna část: „nebo chová více jak 0,5 VDJ na 1 ha 
obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s výměrou více jak 5 ha“ 

 
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
 
Společné pro oba záměry: 

 Upřesnění definice žadatele, kdy žadatel musí splňovat definici zemědělského 
podnikatele a musí být minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci 
evidován v Evidenci zemědělského podnikatele 

 Do preferenčního kritéria „Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském 
kraji (NUTS 3)“ byl přidán Karlovarský kraj 

 Změna v kritériích přijatelnosti projektu, kdy byla odstraněna podmínka vlastnit 
min. počet velkých dobytčích jednotek na hektar (VDJ/ha) a dále v rámci povinnosti 
být držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha byla navýšena minimální 
výměra na 10 ha 
 

Záměr a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 

 Provedena změna v rámci způsobilých výdajů. Nově rozděleno na „Výdaje 
na technologie“ a „Ostatní výdaje“, přičemž podporu na „Ostatní výdaje“ lze čerpat 
max. do výše 50 % celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 Odstranění preferenčního kritéria: „Žadatel vykazuje více jak 50 % příjmů 
ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně 
uzavřené období nebo chová více jak 0,5 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské 
půdy nebo hospodaří v lese s výměrou více jak 5 ha.“ 

 
Nové přidán záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice  
 



8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 
 

 Posouzení stavu porostů náhradních dřevin je nově prováděno na obnovních prvcích 
(dříve na porostní skupiny) 

 Byl přidán nový způsobilý výdaj: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin 
na obnovních prvcích 

 
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 
 

 Stanovení maximálních limitních částek u způsobilých výdajů 

 Omezení stavebních úprav pouze na 40 % částky způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 

 Zařazení mokrých skladů dříví mezi způsobilé výdaje 

 Zobecnění preferenčního kritéria s preferencí stavebních úprav pouze na preferenci 
realizace projektu s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků 
určených k plnění funkcí lesa 

 Snížení bodového hodnocení za preferenci podle velikosti obce, na jejímž území je 
projekt realizován 

 Zařazení nového preferenčního kritéria s preferencí projektů zaměřených na strojní 
vybavení 

 Zařazení nového preferenčního kritéria s preferencí projektů, jejichž předmětem je 
mokré skladování dříví 

 Zařazení nového preferenčního kritéria s preferencí finančně méně nákladných 
projektů podle výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

 
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě 
 

 Upřesnění definice příjemce podpory „skupina zemědělců“ dle platné právní úpravy. 

 Změna bodové výše u některých kritérií posuzování projektu Hodnotitelskou komisí 
a doplnění kritéria pro kvalitu zpracování projektu. 

 
 


