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Pravidla 19.2.1 pro rok 2019 (platná od 30. 10. 2018) – časté otázky a odpovědi 
V Praze dne 15. března 2019 

 

1) Jak MAS zjistí aktuální výši 

zbývající alokace pro vyhlá-
šení výzvy?  
Pokud žadatel obdrží finanční 
korekci výdajů, jdou tyto pro-

středky automaticky zpět do 
alokace MAS? 

MAS vychází ze schváleného finančního plánu PRV – částka uvedená v poli „Podpora“. Od této částky odečte součet částek 

dotace ze Žádostí o dotaci v okamžiku zaregistrování žádosti na RO SZIF. Poté se může částka upravit v okamžiku podpisu 
Dohody a v okamžiku schválení platby. 

Prostředky ušetřené při provedení zadávacího/výběrového řízení lze do alokace připočíst až po podpisu Dohody u daného 
projektu. U projektů, kterým byla udělena finanční oprava na RO SZIF, bude snížena finální částka dotace po předložení 

Žádosti o platbu a uplatnění veškerých korekcí za případná další porušení Pravidel 19.2.1. Do ukončení administrace Žádosti 
o platbu nelze s těmito částkami počítat a nelze je zahrnout do nové Výzvy MAS. S danou částkou je možné počítat, až 
když je odesláno „Oznámení o schválení platby“, resp. když je v životním cyklu na Portálu farmáře uvedeno „schválení 
platby“. 

V případě, že je u projektu ukončena administrace na základě odstoupení žadatele, lze prostředky do výzvy zahrnout po 
obdržení Oznámení o ukončení administrace. Při ukončení administrace ze strany RO SZIF je třeba počítat s lhůtou 21 dní, 
po kterou může žadatel podat žádost o přezkum rozhodnutí – v případě, že se žadatel odvolá, budou prostředky blokovány 

do obdržení výsledku přezkumu. V opačném případě lze prostředky použít po 21 dnech od obdržení Oznámení o ukončení 
administrace. 

Částky dotace jednotlivých projektů pro výpočet zbývající alokace naleznete v životním cyklu žádosti po rozkliknutí čísla 
žádosti o standardizaci v přehledu podání na Portálu farmáře (pozn. ve sloupci částka dotace v Kč se zobrazuje aktuální 
částka z IS SZIF – v případě, že se žádost nachází mezi zaregistrováním a dohodou, nelze počítat s touto částkou, ale 
s původní částkou v okamžiku zaregistrování Žádosti o dotaci).   

2) Je možné v rámci aktualizace 
Fichí upravit max. výši způso-

bilých výdajů na  
projekt? 

Dle Pravidel 19 (Pravidla MAS), kap. 4., písm. d): "konkrétní preferenční kritéria a částku minimálních a maximálních 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na projekt může MAS upravit před každou další výzvou, a to do podání 

Žádosti o potvrzení výzvy na RO SZIF“. 

Je možné si tedy rozpětí výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt, v každé Fichi upravit. Pozor, není to dotace, 

ale výdaje, ze kterých je stanovena dotace! 

Pokud by žadatel podal na MAS projekt s výdaji přesahujícími stanovenou maximální částku, vyzve v tomto případě MAS 
žadatele v rámci administrativní kontroly ke snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na max. částku stanovenou 
ve Fichi. 
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3) Může žadatel v rámci admi-

nistrace Žádosti o dotaci na 
MAS měnit požadované bo-
dové hodnocení? 

Platí, že dle Pravidel 19.2.1, část A, kap. 4.1., písm. c) „žadatelem požadované bodové hodnocení v Žádosti o dotaci 

nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání Žádosti o dotaci na MAS jakkoliv měněno a upravováno; C.“ 
Žadatel tedy po podání Žádosti o dotaci na MAS již nesmí nijak zasahovat na str. E1. V případě, že se žadatel splete nebo 
nedoloží požadované podklady pro danou bodovou hladinu, upraví bodování až výběrový orgán MAS a uvede příslušné 
zdůvodnění na str. E2. 

4) Je možné, aby místo reali-

zace bylo mimo území MAS? 

Dle podmínky Pravidel 19.2.1, část B, kap. 4., bod 1): „Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně 

realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území 
MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35); C“ je u projektu, který nemá byť i jedno z míst realizace na území příslušné MAS, nutné 
podrobně v Žádosti o dotaci popsat a případně pomocí příloh doložit, že pro území MAS má daná realizovaná část proka-

zatelný ekonomický dopad. Jinak nelze podpořit projekty mimo územní působnost dané MAS. 

Posouzení dopadu do území je v gesci MAS, která si za tímto účelem musí vyžádat veškeré potřebné informace či doklady. 

5) Kdy má žadatel povinnost 

prokazovat finanční zdraví a 
kde najde příslušný formulář? 
Jak probíhá kontrola finanč-
ního zdraví na MAS? 

Žadatel musí splňovat podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, 

přesahují 1 000 000 Kč. Podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu 
finančního zdraví (ke stažení zde: https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi). Pokud žadatel finanční zdraví neplní, může 
stále žádat o dotaci na projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, dosahují max. 1 000 000 Kč. 
Rozhodující je však částka při podání Žádosti o dotaci na MAS. Je-li vyšší než 1 000 000 Kč, musí se dokládat finanční 
zdraví bez ohledu na to, že během další administrace eventuálně dojde ke snížení částky způsobilých výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace. 

Formulář pro hodnocení finančního zdraví je nutné vygenerovat a odeslat přes Portál farmáře na zvláštní záložce k tomu 
určené: Nová podání – Žádosti PRV - projektová opatření – Finanční zdraví (FZ). Formuláře stačí v daném roce odeslat 

pouze jednou, platí pro všechny případné žádosti podané i do jiných operací. 

MAS kontroluje finanční zdraví nepovinně, hlavním smyslem je zdůraznit žadateli nutnost odeslat potřebné formuláře. Pro 
kontrolu si MAS může vyžádat přímo vyplněný formulář nebo Potvrzení o odeslání formuláře FZ na RO SZIF, pokud chce 

mít jistotu, že žadatel formulář v pořádku odeslal. Pro kontrolu obsahu formuláře může posloužit pomocný excel „Výpočet 
FZ“ dostupný na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-infor-
mace/financni-zdravi/ (Pozor – jedná se pouze o pomůcku, nikoli o oficiální formulář ani nástroj pro závazné hodnocení!).  

6) Lze doložit výběrové řízení, 

ačkoliv byla Žádost o dotaci 
podána na cenový marke-
ting? 

Nikoli. Cenový marketing se předkládá až při Žádosti o platbu na MAS, s tím, že výběr cenového marketingu již nelze po 

zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF změnit na výběrové řízení.  

mailto:info@szif.cz
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7) Jak má žadatel postupovat v 

případě, že zjistí při zpraco-
vání cenového marketingu, 
že je schopen dohledat pouze 
jednu nabídku? 

Text Příručky pro zadávání zakázek PRV: 

„1.2.2 Pokud předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je 
zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace po-
skytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % hodnoty zakázky, je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postu-
povat transparentně a nediskriminačně. Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodava-
telů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický průzkum trhu pro-
střednictvím Elektronického tržiště (zakázku není možné zadat napřímo). Zadavatel zadá zakázku nejnižší cenové nabídce 
vyplývající z cenového marketingu nebo Elektronického tržiště. Tabulka cenového marketingu bude obsahovat seznam doda-
vatelů a cen. Údaje v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným 
údajem z internetové nabídky firmy. Splnění těchto požadavků příjemce dotace k Žádosti o dotaci nepřikládá. Tabulka ceno-
vého marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště je součástí příloh Žádosti o platbu. Nabídkové pod-
klady pro tabulku cenového marketingu je příjemce dotace povinen doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka regio-
nálního odboru SZIF při kontrole. Nejedná se o výběrové/zadávací řízení a žadatel/příjemce dotace tak nemá povinnost po-
stupovat dle kapitoly 3 a následujících této Příručky.“ 

Pokud tedy zadavatel zjistí existenci pouze jednoho nebo dvou možných dodavatelů, má možnost zadat zakázku prostřed-

nictvím elektronického tržiště. V případě využití elektronického tržiště a dodržení limitu hodnoty zakázky se nejedná o 
výběrové řízení a žadatel záznam o průzkumu trhu z elektronického tržiště předkládá (stejně jako cenový marketing) až 

k Žádosti o platbu. V případě využití elektronického tržiště se žadatel řídí pravidly konkrétního tržiště, je tedy možné využít 
tržiště, kde je dostačující přijetí pouze jedné nabídky. 

8) Je možné realizovat část sta-

vebních výdajů svépomocí? 

Pravidla 19.2.1 nezakazují řešit část stavebních činností svépomocí. Žadatel si samozřejmě nemůže nárokovat dotaci za 

hodnotu vlastní práce. Musí si také dát pozor na výběrové řízení – pro určení režimu výběrového řízení musí sečíst před-
pokládaný rozpočet činností prováděných stavební firmou (práce + materiál) a cenu materiálu, který bude potřebovat pro 
práci svépomocí (cenu své práce do hodnoty zakázky nevyčísluje). 

V Žádosti o dotaci částku za vlastní práci nevyčísluje. Informaci o tom, kterou část stavebních prací bude provádět v rámci 

nezpůsobilých výdajů svépomocí, uvede do popisu projektu. Částku za materiál nakoupený pro vlastní práci a za činnost 
stavební firmy může uvést do způsobilých výdajů.  

Příklad: Rozpočet stavební firmy je 350 000 Kč. Materiál potřebný pro práci provedenou svépomocí bude stát 200 000 Kč. 

Hodnota zakázky je 550 000 Kč a žadatel musí provést výběrové řízení v odpovídajícím režimu. 
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9) Je způsobilý výdaj pořízení 

automobilu, který sloužil jako 
předváděcí vůz? 

Pravidla 19.2.1 nevylučují možnost pořízení předváděcího vozu při splnění podmínek – viz část A, kap. 6, písm. i) „Dotaci 

nelze poskytnout na: 1. pořízení použitého movitého majetku - za nepoužitý majetek (stroje a zařízení) lze považovat 
takový movitý majetek, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán“.  

Je potřeba, aby bylo u daného stroje doloženo, že se jedná o nepoužitý stroj. Dodavatel by měl doložit relevantní průkazné 
dokumenty, ve kterých je označen stroj za zboží a ne za majetek dodavatele, dodavatel daný stroj nevede v účetnictví. 
Pokud dodavatel doloží, že daný stroj nebyl využíván pro účely jeho podnikání (vyjma jako zboží), je možné takovýto stroj 

zařadit do způsobilých výdajů projektu.  

V předávacím dokumentu mezi dotčenými stranami by měl být uveden stav tachometru, motohodin, či obdobný údaj, který 
zaznamenává stav stroje. Upozorňujeme, že v podmínkách výběrového/zadávacího řízení musí být možnost nabídnout 
předváděcí stroj uvedena, aby byl zajištěn rovný přístup ke všem potenciálním dodavatelům. 

10) Jaké jsou možnosti úvěru? Pro financování lze využít takové nástroje, které umožňují, že předmět dotace bude ve vlastnictví žadatele. Není tedy 

možné využít např. leasing. 

Lze akceptovat zajištění úvěrů prostřednictvím zajišťovacího instrumentu „zajišťovací převod vlastnického práva“ 
k předmětu úvěru/projektu s tzv. odkládací podmínkou, kdy k přechodu vlastnického práva k předmětu projektu na 
věřitele dojde až v okamžiku prodlení dlužníka s plněním povinností sjednaných v úvěrové smlouvě. 

Pokud SZIF při kontrole Žádosti o platbu zjistí, že byl úvěr zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva s tzv. 

rozvazovací podmínkou, tj. vlastnické právo k předmětu úvěru/projektu přešlo na věřitele podpisem smlouvy o zajišťo-
vacím převodu vlastnického práva, je příjemci uloženo opatření k nápravě za účelem sjednání jiné formy zajištění úvěru. 

11) Lze provést úhradu předmětu 

dotace z bankovního účtu 
vlastněného např. jednate-
lem subjektu (žadatele)? 

Nelze. Úhrada předmětu projektu musí být vždy provedena prostřednictvím bankovního účtu, který je ve vlastnictví ža-

datele.  

Taktéž úhrada v hotovosti musí být provedena a prokazatelně zaevidovaná v pokladně žadatele. Uhrazená částka hoto-
vostní platby nesmí převýšit 100 000 Kč. 

12) Do kdy musí být vypořádané 
vlastnické vztahy a jak se 
kontrolují? 

Vlastnické vztahy k místu realizace je potřeba mít vypořádány nejpozději k datu podání Žádosti o platbu na MAS a žadatel 
je musí být schopen prokázat příslušnými doklady při kontrole na místě. V Žádosti o dotaci žadatel popíše současný stav a 
případně vysvětlí, k jakému uspořádání vlastnických vztahů nakonec dojde. 

Konkrétní přípustné možnosti uspořádání právních vztahů jsou vždy stanoveny ve specifických podmínkách pro jednotlivé 

články. Obvykle platí přísnější podmínky v případě stavebních výdajů. Naopak při pořízení mobilních strojů (především pro 
práci na poli nebo v lese) se nedokládají vlastnické vztahy k nemovitosti, kde jsou tyto stroje pouze zaparkovány v oka-
mžiku, kdy nevykonávají svou činnost. 

mailto:info@szif.cz


 

 

      

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 5 z 9 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 
 

13) Je obec/organizace založená 

obcí vždy velký podnik? 

Obecně platí, že obec nebo kraj je vždy velký podnik. 

Organizace zřízené a založené obcí, krajem nebo dobrovolnými svazky obcí se považují za velký podnik, jestliže je 25 nebo 
více % základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, jedním či více 
veřejnými subjekty. Výjimkou z tohoto pravidla jsou organizace založené i zřízené obcemi, které mají méně než 5 000 
obyvatel a rozpočet do 10 mil. €. Tyto obce mohou mít v organizaci majetkový podíl i větší než 25 % a zároveň menší než 
50 %, a přesto je organizace jimi zřízená nebo založená posuzována samostatně. Např. firma vlastněná malou obcí z 50 % 

je považována za velký podnik; firma vlastněná malou obcí z 49 % může být vyhodnocena i jako menší kategorie. 

14) Počítají se nově vytvořená 
pracovní místa stejně jako 

roční pracovní jednotky 
(RPJ)? 

Nikoli. Je důležité důsledně rozlišovat mezi způsobem výpočtu pracovních míst (PM) a ročních pracovních jednotek (RPJ) – 
jedná se o obsahově zcela odlišné pojmy. 

 „RPJ“ se týká zjišťování počtu zaměstnanců pro účel určení velikosti podniku dle přílohy 4 Pravidel 19.2.1. Započítávají 
se nejen zaměstnanci bez ohledu na typ pracovněprávního vztahu, ale i vlastníci, jednatelé či společníci zapojení do běžné 
činnosti podniku. Počítají se i údaje za případné partnerské a propojené podniky. 

„PM“ se týká výpočtu nově vytvořených pracovních míst dle přílohy 14 Pravidel 19.2.1. Započítávají se jen pracovní 
místa za daný podnik, která jsou vytvořena na základě pracovní smlouvy (§ 33 a následující zákona č. 262/2006), případně 
živnostník zapsaný v RES po dobu kratší než 24 měsíců od podání Žádosti o dotaci na MAS. Započítává se i mateřská/ro-
dičovská dovolená, nemoc, překážky na straně zaměstnavatele a neplacené volno (pokud za zaměstnance nemá zaměst-

navatel náhradu). Nepočítají se přesčasy nebo pracovníci na dohodu o provedení práce/o pracovní činnosti. 

15) Jak probíhá kontrola nově vy-

tvořených pracovních míst? 

Nejprve je potřeba spočítat původní počet PM – průměr za posledních 12 uzavřených měsíců před podáním Žádosti o dotaci 

na MAS. Při kontrole pracovních míst (PM) se k původnímu počtu PM přičte deklarovaný počet nových PM, který se příjemce 
zavázal vytvořit. Tato hodnota se porovná s průměrem PM za poslední uzavřený rok v době provedení kontroly a je-li nižší, 
následuje opatření k nápravě (viz příloha 14 Pravidel 19.2.1). 

Při kontrole se sledují především úvazky uvedené v pracovní smlouvě, ale zároveň si v případě potřeby ověřují docházku 
v evidenci pracovní doby. Tuto evidenci vede zaměstnavatel v účetnictví a ke kontrole předkládá roční přehled. Pokud tedy 
např. celý leden bude překážka na straně zaměstnavatele, je to uvedeno v evidenci a zaměstnanec nemusí nic podepisovat.  

Př. pokud žadatel zaměstnává 12 měsíců před podáním Žádosti o dotaci 2 zaměstnance na plný úvazek na hlavní pracovní 
poměr, bude původní hodnota 2 PM. Zaváže-li se vytvořit 1 nové PM, musí být při kontrole schopen prokázat, že ve 
sledovaném období měl průměrně 3 zaměstnance na plný úvazek na hlavní pracovní poměr. 

mailto:info@szif.cz
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16) Může žadatel podat více Žá-

dostí o dotaci, pokud svoji 
činnost rozšíří o další CZ-
NACE? 

Viz Pravidla 19.2.1, část A, kap. 4.1., písm. b) „za danou Fichi v dané výzvě MAS bude možné odeslat pouze jednu Žádost 

o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle skupiny klasifikace ek. činností CZ NACE); D jinak C“.  

Předmět podnikání se posuzuje se dle skupiny klasifikace CZ-NACE, což je třetí úroveň členění. CZ-NACE se člení na: 

 sekce: např. A – Zemědělství, lesnictví a rybářství,  
 oddíly: např. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,  
 skupiny: např. 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých,  

 třídy: např. 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen. 

V uvedeném příkladu by tedy např. 01.14 byla pouze jiná třída než 01.11, ale stejná skupina. Stejná skupina CZ-NACE = 
stejný předmět dotace = NELZE podat více žádostí ve stejné Fichi, resp. bude ukončena administrace duplicitní žádosti. 
Např. 01.28 by už byla jiná skupina = jiný předmět podnikání = LZE podat více žádostí ve stejné Fichi. Pozor – musí se 
jednat o odlišné výdaje a každý projekt musí tvořit samostatný funkční celek. 

17) Žadatel vyrábí/provozuje 

[doplňte libovolný pro-
dukt/činnost]. Je možné zá-
měr podpořit v čl. 19.1.b)? 

Všechny činnosti dle klasifikace CZ-NACE, které lze v čl. 19.1.b) podpořit, jsou vyjmenovány jako 1. kritérium přijatelnosti 

čl. 19.1.b) v Pravidlech 19.2.1. 

Zda činnost žadatele splňuje toto kritérium, snadno ověříte z dokumentu „Vysvětlivky“ dostupného na webu ČSÚ: 
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace. V dokumentu lze pomocí klávesové zkratky 
ctrl+F a zadání části klíčového slova pohodlně vyhledat téměř jakoukoli činnost.  

Pokud víte, co se žadatel chystá vyrábět, ale nevíte pod jaké CZ-NACE to zařadit, můžete doplňkově použít klasifikaci 
produkce (CZ-CPA): https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa-platna-od-1-1-2015-. Zařazení produktu 
dle CZ-CPA odpovídá činnosti dle CZ-NACE. 

Ve složitých či sporných případech je vhodné si vyžádat stanovisko Českého statistického úřadu. 

18) Musí mít žadatel činnost pod-

porovanou v čl. 19.1.b) za-
psanou v rejstříku už před 
podáním Žádosti o dotaci? 

Nemusí. Pokud žadatel plánuje zavést nový typ činnosti, nejsou podstatné dosavadní údaje v ARES, ale posuzuje se obsah 

činnosti, která bude podpořena v rámci realizace projektu, a příslušné CZ-NACE k nové činnosti stačí zapsat do rejstříku 
až v průběhu realizace, nejpozději ke dni podání Žádosti o platbu na MAS.  

Důležité je, aby ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS měl platné (nepřerušené) oprávnění k provozování podnikatelské 

činnosti a splňoval definici žadatele/příjemce v článku 19.1.b). Nezemědělské podniky musí splňovat definici mikropodniku 
nebo malého podniku dle přílohy 4 Pravidel 19.2.1. Pro zemědělské podniky omezení velikosti neplatí. 

mailto:info@szif.cz
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19) Jak se posuzuje kategorie vo-

zidel v čl. 19.1.b)? Jsou způ-
sobilé např. pracovní stroje 
kategorie S? 

Dotaci v čl. 19.1.b) nelze poskytnout na nákup zemědělských a lesnických strojů. V případě kategorií T a C (traktory) se 

vždy jedná o zemědělské/lesnické stroje, které nelze podpořit.  

V případě kategorií R a S nelze podpořit přípojná vozidla (kategorie R) a výměnná tažená zařízení (kategorie S), jak jsou 
uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013. Velmi zjednodušeně: jestli zařízení nefunguje bez 
traktoru, je zemědělské/lesnické.  

Ostatní stroje jsou způsobilé, pokud nebudou sloužit pro zemědělskou/lesnickou činnost, což musí být jasně vysvětleno 

v Žádosti o dotaci, případně doloženo bližší technickou specifikací stroje. Většinu strojů kategorie S je možné využít zejm. 

ve stavebnictví či úpravě krajiny. 

V kombinaci s obecnými podmínkami Pravidel 19.2.1 lze shrnout způsobilost dle kategorie vozidel pro čl. 19.1.b) násle-
dovně: 

 ZPŮSOBILÉ: N1 (vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s vyloučením podkategorie NG), 
O (přípojná vozidla, s vyloučením podkategorie OT), R (ostatní vozidla nesloužící pro zemědělství ani lesnictví), S 
(pracovní stroje nesloužící pro zemědělství ani lesnictví); 

 NEZPŮSOBILÉ: N (motorová vozidla pro dopravu nákladů, kromě N1), OT (přípojná vozidla traktoru), R (ostatní vozidla 

zemědělská nebo lesnická), S (pracovní stroje zemědělské nebo lesnické), T/C (traktory zemědělské nebo lesnické), M 
(motorová vozidla pro dopravu osob), L (motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly), přestavba vozidel s jiných 
kategorii na kategorii N1. 

20) Co lze považovat za stavbu 

ubytovacího zařízení? 

Stavbou ubytovacího zařízení se dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. rozumí: „Stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování 

a služby s tím spojené (hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, kolej, internát, kemp a skupina chat-bungalovů, kulturní 
nebo památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování apod.); stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný 
dům a stavba pro rodinnou rekreaci [§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.].“  

Podstatné je, jak bude daná stavba uvedena v katastru nemovitostí, tj. pokud bude vedena jako „stavba ubytovacího 

zařízení“, tak by měl být naplněn § 2, písm. c) vyhlášky 501/2006. Je-li předmětem projektu investice do stávajícího 
ubytovacího zařízení, musí být stavba odpovídajícím způsobem zapsaná již v okamžiku podání Žádosti o dotaci na MAS. 
Je-li předmětem projektu vznik nového ubytovacího zařízení, stačí zápis příslušného způsobu využití stavby nejpozději ke 
dni předložení Žádosti o platbu na MAS. 

mailto:info@szif.cz
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21) Žadatel zpracovává [doplňte 

libovolné vstupní suroviny] a 
vyrábí/prodává [doplňte libo-
volné výstupní produkty]. Lze 
tento záměr podpořit v čl. 
17.1.b) nebo 19.1.b)? 

Aby bylo záměr možné podpořit v čl. 17.1.b), musí být veškeré vstupní suroviny zařazené v příloze I Smlouvy o fungo-

vání EU (tzv. annex).  

Aby bylo záměr možné podpořit v čl. 19.1.b), musí být veškeré výstupní produkty nezařazené v příloze I Smlouvy o 
fungování EU (tzv. non-annex). 

V některých případech je možné záměr zařadit do obou článků a žadatel si může vybrat, který článek mu svými ostatními 
podmínkami lépe vyhovuje. 

Pro správné posouzení, zda se konkrétní suroviny/produkty řadí pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, je nutné nejprve 

zjistit, do jaké kapitoly se řadí dle společného celního sazebníku (kombinované nomenklatury) – dostupný např. na webu 
celní správy, aktuálně jako „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2019)“:  
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Stranky/default.aspx. V dokumentu 
lze pomocí klávesové zkratky ctrl+F a zadání části klíčového slova pohodlně vyhledat téměř jakoukoli surovinu/produkt.  

Po zjištění čísla kapitoly z celního sazebníku už jen ověříte, zda je tato kapitola zahrnuta v příloze 9 Pravidel 19.2.1. Pokud 
ano, jedná se o annex. 

22) Jak se v čl. 17.1.b) posuzuje 
složení produktu z hlediska 
zařazení vstupních surovin? 

Úplné složení produktu musí být popsané v Žádosti o dotaci, přičemž veškeré vstupní suroviny musí být zařazené v příloze 
I Smlouvy o fungování EU (tzv. annex). Zařazení pod přílohu I Smlouvy o fungování EU se nesleduje u vody a jiných 
drobných přísad/dochucovadel (např. sůl, droždí, pektin). 

23) Jak v čl. 17.1.a) správně za-

řadit výdaje do kódů rostlinné 
nebo živočišné výroby?  

Zaměření na rostlinnou (RV) či živočišnou (ŽV) výrobu se určuje dle primárního zaměření předmětu projektu. Lze se 

orientovat též dle rozdělení středisek v podniku, kdy se sklizeň a výroba krmiv až po naskladnění a zakonzervování provádí 
na středisku RV a až následně se předává na středisko ŽV. 

Specifikace RV: „Rostlinná výroba v České republice je zaměřena na produkci potravin, krmiv i surovin pro potravinářský, 
farmaceutický průmysl a řadu odvětví průmyslu lehkého. Mezi produkci rostlinných komodit patří obiloviny, olejniny, lus-
koviny, pícniny, trvalé kultury, zelenina a současně i oblast produkce osiv, výživa půdy a ochrana rostlin.“ 

Velmi zjednodušeně: 

 část koloběhu půda-rostlina-sklad = RV (sem patří stroje pracující na polích); 

 část koloběhu sklad-zvíře-sklad výstupu ŽV = ŽV. 
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24) Lze v rámci článku 17.1.a) 

podpořit všechny činnosti, 
které se v zemědělském pod-
niku provádějí? 

Všechny činnosti podpořit nelze, protože způsobilé výdaje jsou zaměřeny na stavby, stroje nebo technologie živočišné nebo 

rostlinné výroby. Nejčastějším způsobilým výdajem jsou stáje hospodářských zvířat, zemědělské stroje nebo sklady rost-
linné produkce nebo krmiv pro živočišnou výrobu. 

Podmínky Pravidel 19.2.1 ale nesplňují stavby určené pro skladování/parkování strojů, dílny, kanceláře. Nelze podpořit ani 
sekačky, příkopové mulčery, které primárně slouží k údržbě krajiny a ne k zemědělské výrobě. Pod živočišnou výrobu 
spadá i chov koní, ale musí se jednat o vlastní chov koní, ne o péči o cizí koně, protože pak se nejedná o prvovýrobu, ale 

o poskytování služby.  

Dále v tomto článku jsou dle Pravidel 19.2.1 způsobilé výdaje na školkařskou činnost a výdaje na peletárny, jejichž veškerá 
produkce bude spotřebována v přímo v zemědělském podniku. 
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