
 Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet 

 

Znění kritéria 

 

Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže a/nebo 
hnojiště. Celková skladovací kapacita na statková hnojiva bude po realizaci projektu alespoň 9 -ti 
měsíční.  
 

Obecně 

 Žádost z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí (Operace 

4.1.1 - Investice do zemědělských podniků). 

 Žadatel může obdržet bodové zvýhodnění (4 body) v případě, že výstavbou nebo 

rekonstrukcí skladovací jímky nebo nádrže popř. hnojiště, dojde k splnění požadavku na 

uskladnění alespoň 9 -ti měsíční produkce statkových hnojiv. 

 Potvrzení ÚKZÚZ (příloha č. 12 pravidel pro poskytování dotací na projekty PRV) je 

přikládána žadatelem až při Žádosti o platbu (po realizaci projektu). 

 Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole po realizaci projektu na 

místě. 

 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 P.  

 

Jak počítat skladovací kapacity? 

 Hodnocení skladovací kapacity se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o 

dotaci, tzn. v případě, že je předmětem projektu výstavba nebo rekonstrukce skladovací 

jímky nebo nádrže na kejdu nebo močůvku, musí žadatel splnit 9 - ti měsíční skladovací 

kapacitu na tekutá statková hnojiva. V případě, že je předmětem projektu výstavba nebo 

rekonstrukce hnojiště, musí žadatel splnit 9 -ti měsíční skladovací kapacitu na tuhá statková 

hnojiva.  

 Pro nárok na body se do celkové kapacity jímek nebo hnojišť započítávají všechny 

provozuschopné kapacity v rámci celého podniku (IČ žadatele).  

 Produkce statkových hnojiv se sčítá za všechny druhy a kategorie zvířat v rámci celého 

podniku žadatele. 

 Do výpočtu celkové kapacity jímek nebo nádrží nebo hnojišť na tuhá nebo tekutá statková 

hnojiva nelze započítat: 

o jímky pro zachycení hnojůvky u skladů tuhých statkových hnojiv 

o jímky pro zachycení silážních šťáv 

o jímky pro zachycení technologických vod, které jsou skladovány odděleně od 

statkových hnojiv 

o fermentor BPS 

o polní hnojiště na vodohospodářsky nezabezpečené ploše (např. na zemědělské půdě) 

 Do výpočtu celkové kapacity jímek nebo nádrží nebo hnojišť na tuhá nebo tekutá statková 

hnojiva lze započítat: 



o jímky/nádrže, které jsou provozuschopné, opatřené platným potvrzením o provedení 

zkoušky těsnosti podle požadavku zákona o vodách 

o jímky/nádrže umístěné v rámci bioplynové stanice popř. sklad tuhých statkových 

hnojiv v rámci kompostárny 

o podroštové prostory, záchytné vany vč. přepouštěcích kanálů a přečerpávacích jímek 

o sklady/hnojiště (stavby) určené pro skladování tuhých statkových hnojiv 

 

Jak počítat produkci statkových hnojiv? 

 Pro výpočet se použije průměrný stav zvířat (DJ) v období od data podání žádosti do data 

kontroly (vystavení potvrzení ÚKZÚZ). 

 Při výpočtu se zohledňuje technologie ustájení 

o ustájení s produkcí kejdy nebo drůbežího trusu (neředěná kejda, drůbeží trus nebo 

ředěná kejda vč. technologických vod) 

o ustájení s produkcí hnoje, bez produkce močůvky (hluboká podestýlka nebo 

pravidelný odkliz chlévské mrvy + technologické vody) 

o ustájení s produkcí hnoje a močůvky (hnůj, volná moč nebo močůvka) 

 Při výpočtu se použijí koeficienty uvedené v přílohách vyhlášky č. 377/2013 Sb. (lze 

redukovat dle tělesného rámce – chovaného plemene). 

 V případě, že je technologická voda ze stáje skladována společně s tekutými statkovými 

hnojivy (kejdou), je nutné do celkové produkce započítat i produkci těchto technologických 

vod. Tzn. pro výpočet je nutné použít koeficient pro produkci ředěné kejdy. Naopak, pokud 

je technologická voda skladována odděleně od kejdy, použije se pro výpočet produkce 

koeficient pro neředěnou kejdu. 

 Při pobytu zvířat na pastvě, se produkce výkalů a moči za toto období nezapočítává 

(posouzení bude provedeno na základě záznamů v evidenci hnojení). 

 Prokazatelný odběr např. BPS nebo kompostárnou, které jsou provozované jiným subjektem, 

nebo odběr jinými zemědělci, nelze uplatňovat jako odpočet produkce statkových hnojiv. 

 Separace (oddělení tuhé složky) tekutých statkových hnojiv nebude při výpočtu 

zohledňována. Do výpočtu bude zahrnuta produkce tekutých hnojiv před separací. 

 

 

 

 

 


