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Monitorovací indikátory 
V této příloze jsou uvedeny monitorovací indikátory, které žadatel vyplňuje v obecné 

části žádosti o finanční pomoc v části A3 – Hodnocené indikátory. 
Žadatel vybere a uvede pouze indikátory týkající se jeho projektu a žádosti (tzn. 

daného opatření, podopatření a investičního záměru). U každého indikátoru žadatel uvede 
výchozí stav před realizací projektu a plánovaný stav po ukončení realizace projektu. 

Stejné indikátory, které žadatel použije v žádosti o finanční pomoc, budou vyplněny i 
v Závěrečné zprávě, která se předkládá s žádostí o proplacení. V tomto případě se však uvádí 
skutečný stav po ukončení realizace projektu. 
 
Vysvětlivky (1): 
 Podvojné účetnictví Jednoduché účetnictví 
R Rozvaha v plném rozsahu dle 

metodiky roku 2002 
Výkaz majetku a závazků 

R001 Aktiva celkem Majetek celkem 
V Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 

dle metodiky roku 2002 
Výkaz příjmů a výdajů 

V01 Tržby za prodej zboží Příjmy celkem (uvést část příjmů 
z prodeje zboží) 

V02 Náklady vynaložené za prodané zboží Výdaje celkem (uvést část výdajů 
na prodej zboží) 

V04 Výkony Příjmy celkem (uvést část příjmů za 
vlastní výrobky a služby) 

V05 Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

Příjmy celkem (uvést část příjmů za 
vlastní výrobky a služby) 

V08 Výkonová spotřeba Výdaje celkem (uvést část výdajů za 
vlastní výrobky a služby) 

V11 Přidaná hodnota Příjmy celkem - Výdaje celkem - 
Příjmy celkem (uvést ostatní příjmy) 
+ Výdaje celkem (uvést ostatní 
výdaje) 

V12 Osobní náklady Mzdy a výdaje na sociální 
zabezpečení (z účetní evidence) 

V17 Daně a poplatky Uvést daně z daňového přiznání 
V18 Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
Uvést z účetní evidence 

V19 Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

- 

V22 Tvorba rezerv a časového rozlišení 
provozních nákladů 

- 

V24 Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů 

- 

V26 Ostatní provozní náklady - 
V30 Tržby z prodeje cenných papírů a 

vkladů 
- 

V31 Prodané cenné papíry a vklady - 
V60 Hospodářský výsledek za účetní 

období 
Příjmy celkem – Výdaje celkem 
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VDJ Velká dobytčí jednotka 
Zpracovatelská 
jednotka u 
opatření 2.3. 

Zpracovna ryb 

Jednotka 
akvakultury u 
opatření 2.3. 

Např. rybník, líheň, bazén 
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1. Podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům 

1.1. Indikátory výstupu 
f) Investice do rekonstrukce/ výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a 
skladování obilovin a olejnin 

 
 

Poznámka 
Kód Sledovaný indikátor Jednotka Výchozí 

stav 
Plánovaný stav 

0112 Počet vystavěných sil   počet 0 Plánovaný počet nových sil po ukončení realizace 
projektu 

0113 Kapacita vystavěných sil  t 0 Plánovaná kapacita nových sil po ukončení 
realizace projektu 

0114 Počet rekonstruovaných sil  počet 0 Plánovaný počet rekonstruovaných sil po ukončení 
realizace projektu 

0115 Kapacita rekonstruovaných sil t 0 Plánovaná kapacita rekonstruovaných sil po 
ukončení realizace projektu 

0116 Počet vystavěných horizontálních hal počet 0 Plánovaný počet nových horizontálních hal po 
ukončení realizace projektu 

0117 Kapacita vystavěných horizontálních hal t 0 Plánovaná kapacita nových horizontálních hal po 
ukončení realizace projektu 

0118 Počet rekonstruovaných horizontálních hal  počet 0 Plánovaný počet rekonstruovaných horizontálních 
hal po ukončení realizace projektu 

0119 Kapacita rekonstruovaných horizontálních hal 
 

t 0 Plánovaná kapacita rekonstruovaných 
horizontálních hal po ukončení realizace projektu 
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1.2. Indikátory výsledku 
Společné pro všechny investiční záměry 

Poznámka Kód Sledovaný indikátor Jednotka Výchozí stav Plánovaný stav 

0093 Počet pracovníků 

počet Přepočtený evidenční počet 
pracovníků za poslední 
uzavřený kalendářní rok před 
realizací projektu  

Plánovaný počet pracovníků po 
ukončení realizace projektu 

0094 Produkce na pracovníka v podpořených podnicích 

tis. Kč/ 
pracovník 

V04/ přepočtený evidenční 
počet pracovníků za poslední 
uzavřený kalendářní rok před 
realizací projektu 

Plánovaná produkce na 
pracovníka po ukončení 
realizace projektu 

0095 Celkové výrobní náklady 

tis.Kč/rok 
(1) 

V02+V08+V12+V17+V18+V
22+V24+V26+V31 – za 
poslední uzavřený kalendářní 
rok před realizací projektu 

Plánované celkové výrobní 
náklady po ukončení realizace 
projektu 

0096 Osobní náklady (mzdy) 
tis.Kč/rok 
(1) 

V12 - za poslední uzavřený 
kalendářní rok před realizací 
projektu 

Plánované osobní náklady 
(mzdy) po ukončení realizace 
projektu 

0097 Velikost skladovací kapacity jímek za podnik 
m3 Celková skladovací kapacita 

jímek za celý podnik před 
realizací projektu 

Celková plánovaná skladovací 
kapacita jímek za celý podnik 
po ukončení realizace projektu 

0098 Velikost skladovací kapacity hnojišť celkem za podnik 
m3 Celková skladovací kapacita 

hnojišť za celý podnik před 
realizací projektu 

Celková plánovaná skladovací 
kapacita hnojišť za celý podnik 
po ukončení realizace projektu 

0099 Skladovací kapacita skladů na ovoce a zeleninu celkem za 
podnik 

tuny Celková skladovací kapacita 
skladů za celý podnik před 
realizací projektu 

Celková plánovaná skladovací 
kapacita skladů za celý podnik 
po ukončení realizace projektu 

0100 Výkon traktorů celkem za podnik 
kW Součet výkonu všech traktorů 

za celý podnik před realizací 
projektu 

Plánovaný celkový výkon všech 
traktorů za celý podnik po 
ukončení realizace projektu 
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0101 Počet pracovních míst vytvořených projektem počet 0 Plánovaný počet vytvořených 
míst v rámci realizace projektu 

0102 Počet pracovních míst pro ženy vytvořených projektem 
počet 0 Plánovaný počet vytvořených 

míst pro ženy v rámci realizace 
projektu 

0104 Velikost skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny za 
podnik 

t Celková skladovací kapacita 
pro obiloviny a olejniny za 
celý podnik před realizací 
projektu 

Celková plánovaná skladovací 
kapacita pro obiloviny a 
olejniny za celý podnik po 
ukončení realizace projektu 

0105 Velikost využitých skladovacích kapacit pro obiloviny a 
olejniny za podnik  

t Celková využitá skladovací 
kapacita pro obiloviny a 
olejniny za celý podnik před 
realizací projektu 

Celková plánovaná využitá 
skladovací kapacita pro 
obiloviny a olejniny za celý 
podnik po ukončení realizace 
projektu 

1.3. Indikátory dopadu 
Poznámka Kód Sledovaný indikátor Jednotka Stav před realizací projektu 

0103 Výše exportu tis.Kč/rok(1) Objem exportu za celý podnik za poslední 
ukončený kalendářní rok 

 


