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Nejčastější důvody ukončení žádosti v operaci 6.1.1 Zahájení 

činnosti mladých zemědělců 

V Praze dne 9. března 2020 

 

Cílem operace 6.1.1 je zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců. Dotace je poskytována 

na realizaci podnikatelského plánu v zemědělských podnicích. V PRV byla do dnešního dne 

operace 6.1.1 spuštěna třikrát, a to ve 2., 4. a 6. kole příjmu PRV. 

V operaci 6.1.1 bylo zaregistrováno, resp. podáno, celkem 1 537 žádostí o dotaci. Ze 

zaregistrovaných žádostí bylo k další administraci postoupeno (doporučen nebo náhradník) 

celkem 1 384 žádostí. 11 % zaregistrovaných žádostí bylo nedoporučeno/neschváleno 

k poskytnutí dotace. U 21 % zaregistrovaných žádostí byla ukončena administrace, tj. obdržely 

sankci C (data k 10. 1. 2020).  

Tabulka č. 1: Důvody ukončení administrace žádosti v operaci 6.1.1 (% žádostí z počtu 

zaregistrovaných žádostí) 

Zdůvodnění ukončení administrace žádosti 

% 

podaných 

žádostí 

Žadatel nepředložil v termínu povinné přílohy k Žádosti o dotaci 5% 

Nedoložení oprav po administrativní kontrole na základě výzvy SZIF 5% 

Odstoupení žadatele/příjemce dotace na vlastní žádost 4% 

Chybné výběrové řízení 2% 

Nesplnění přijatelnosti projektu 2% 

Nepodepsání Dohody ze strany žadatele 1% 

Žadatel nepředložil Žádosti o platbu  1% 

Ostatní 1% 

Celkem 21 % 

Níže se blíže věnujeme jednotlivým důvodům ukončení administrace, tedy důvodům uložení 

sankce C. 

Proces administrace žádosti začíná podáním na příslušné RO SZIF, kde je následně 

zaregistrována. Při podání žadatel nedokládá povinné přílohy, ale pouze vyplněnou Žádost o 

dotaci. Zaregistrované žádosti jsou seřazeny dle počtů bodů sestupně a doporučovány 

k poskytnutí dotace do výše stanovené alokace MZe. Žadatelé doporučených žádostí a náhradníci 

předkládají povinné (případně nepovinné) přílohy. Na doložení povinných příloh měli žadatelé 91 

kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí. U 5 % zaregistrovaných žádostí žadatelé v termínu 

nepředložili povinné přílohy. Z grafu níže vyplývá, že počet žádostí, u kterých nebyly předloženy 

povinné přílohy, se v rámci jednotlivých kol snižuje. 
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Graf č. 1: Počet ukončených žádostí, u kterých žadatelé nepředložili povinné přílohy za jednotlivá 

kola příjmu PRV 

 

Pokud žadatelé doplní přílohy, SZIF provádí administrativní kontrolu žádosti o dotaci. V operaci 

6.1.1 bylo na základě této kontroly ukončeno 5 % zaregistrovaných žádostí, z toho 3,5 % žádostí 

bylo ukončeno, protože žadatelé nereagovali na výzvu SZIF k doložení oprav. 1,5 % žádostí bylo 

ukončeno, protože vykazovalo i po opravě chyby.  

Graf č. 2: Počet ukončených žádostí po administrativní kontrole z hlediska doplnění/nedoplnění 

oprav dle jednotlivých kol příjmu 

 

Z grafu vyplývá, že počet žadatelů vyřazených po AK se v rámci jednotlivých kol snižuje. Zatímco 

ve 2. kole příjmu bylo vyřazeno na základě administrativní kontroly 8 % žádostí z celkového 

počtu zaregistrovaných žádostí v daném kole, v 6. kole již to byla pouze 2 %. Počet žadatelů, 

kteří po administrativní kontrole vůbec nedoplnili požadované opravy, se rovněž snižuje.  

Nejčastěji žadatelé neopravili nebo opravili chybně následující nedostatky příloh: 

 předložená příloha nesouhlasila s identifikací žádosti o dotaci/žadatele, 

 údaje uvedené ve Formuláři pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní 

produkce neodpovídaly hodnotám uvedeným v LPIS/IZR, příp. formulář nebyl doložen, 

 kategorie vyplývající z Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých 

či středních podniků byla odlišná než kategorie uvedená v žádosti nebo formulář nebyl 

aktualizován pro daný rok, např. výše obratu, 

 nedoložené stavební povolení, projektová dokumentace, příp. nebyly ověřeny stavební 

úřadem nebo nebyly pravomocné, 

 nedostatky v půdorysu nebo v katastrální mapě (názornost, hranice a čísla pozemků, 

lokalizace předmětu projektu apod.). 

V žádosti nejčastěji žadatelé opravovali údaje na straně C1 výdaje projektu (strana C1). Tato 

strana je specifická oproti ostatním operacím, protože žadatelé vyplňují i výdaje nad rámec 

dotace. Pro správné vyplnění strany C1 byl vypracován manuál, který je zveřejněný na stránkách 

SZIF zde. 

35

24

20

2. kolo

4. kolo

6. kolo

2. kolo 4. kolo 6. kolo

Nedoplnilo opravy po AK 40 7 1

Doplnilo opravy po AK 15 5 6
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Žadatelé také opravovali parcely (strana B1 Místo realizace projektu), údaje podnikatelského 

plánu (strana B2) a zakázky (strana B3). 

Po opravě chyb lze vyhodnotit přijatelnost projektu. 2 % žádostí byla ukončena z důvodu 

nesplnění kritéria/í přijatelnosti a všechny před podpisem Dohody.  

Graf č. 3: Procento ukončených žádostí z důvodu nesplnění přijatelnosti projektu z hlediska 

jednotlivých kol PRV 

 

Nejčastěji žadatelé nesplnili podmínku:  

 žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci splní minimální a maximální velikost podniku, která 

je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce,  

 žadatel nesplnil definici žadatele. 

V ostatních případech se jedná o ojedinělé případy, kdy např. předmětem žádosti byly včely, 

které nemohou být podpořeny, nebo žadatel předložil dvě žádosti v různých kolech apod.  

Podmínka minimální, resp. maximální, velikosti podniku vychází z podmínky nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 v článku 19, odst. 4, kde je stanoveno, 

že členské státy u operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců stanoví horní a spodní 

prahovou hodnotu, která zemědělským podnikům umožňuje přístup k podpoře. 

Podmínku minimální velikosti podniku (standardní produkce) musí žadatel/příjemce dotace 

splňovat od podání žádosti o dotaci po dobu realizace podnikatelského plánu. Podmínku 

maximální velikosti podniku (standardní produkce) musí žadatel splňovat pouze při podání 

žádosti o dotaci. 

Minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření jsou 

stanoveny v Příloze č. 2 Pravidel PRV pro příslušné kolo příjmu. Formulář pro stanovení minimální 

a maximální hodnoty standardní produkce je k dispozici na internetových stránkách SZIF i MZe. 

Žadatel si zde může propočítat svoji standardní produkci a ověřit si plnění podmínky přijatelnosti 

– Formulář pro stanovení minimální a maximální standardní produkce. 

V Pravidlech pro žadatele v Příloze č. 2 se žadatel dočte, že kontrola vyplněných údajů probíhá 

na základě údajů v IZR a LPIS. Při vstupu do operace je ověřován stav k datu podání Žádosti o 

dotaci. V rámci průběžného plnění podmínky minimální velikosti podniku je ověřován stav 

každoročně na základě formuláře předkládaného k 31. 7. 

Žádosti byly ukončeny, protože žadatel ke dni podání žádosti nedosahoval hodnot minimální 

produkce nebo jí nebyl schopen prokázat. Žadatelé nebyli evidováni v LPIS, příp. údaje uváděné 

0,61 %

0,45 %

0,94 % 2. kolo

4. kolo

6. kolo
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ve formuláři neodpovídaly hodnotám uvedených v registrech nebo nebyli schopni doložit 

dokumentaci k údajům, které registry neevidují. Nejvíce se to týkalo žadatelů fyzických osob. 

Počet ukončených projektů z důvodu nesplnění minimální, resp. maximální, produkce byl nejnižší 

ve 4. kole příjmu. V ostatních kolech se pohybuje na stejné úrovni (viz graf výše). 

Další podmínkou přijatelnosti, kterou žadatelé nejčastěji neplní, je definice žadatele. Pravidla 

pro žadatele uvádí, že žadatelem může být mladý začínající zemědělec, fyzická nebo právnická 

osoba, která podniká v zemědělství a musí být evidována jako zemědělský podnikatel nejpozději 

k datu podání Žádosti o dotaci. Dále pak Pravidla rozvádí, co znamená mladý zemědělec 

v případě fyzické nebo právnické osoby.  

Žadatelé nejčastěji nesplnili podmínku, protože byli zapsáni v evidenci zemědělského 

podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci anebo nebyli zapsáni v evidenci 

zemědělského podnikatele. V případě právnických osob, se ověřuje mladý zemědělec tím, že 

jsou prověřovány fyzické osoby, které podnik řídí, tedy členové statutárního orgánu. V případě 

právnických osob byla podmínka porušena, protože členové statutárního orgánu žadatele byli 

evidováni v evidenci zemědělského podnikatele nebo se podíleli na vlastním kapitálu, příp. na 

kapitálu jiných zemědělských podniků, déle než 24 měsíců.  

V rámci jednotlivých kol se počet projektů ukončených na definici mladého začínajícího 

zemědělce zvyšuje. Zatímco ve 2. kole se jednalo o 3 žádosti, v 6. kole bylo ukončeno 8. žádostí.  

Pokud je žádost  po administrativní stránce v pořádku a splňuje kritéria přijatelnosti a dosahuje 

potřebného počtu preferenčních bodů je schválena k poskytnutí dotace. Žadatelé jsou vyzváni 

k podpisu Dohody. 1 % žádostí bylo ukončeno, protože žadatelé se k podpisu Dohody 

nedostavili. Celkem se jedná o 12 žádostí. Nejvíce žadatelů se nedostavilo v 6. kole příjmu (5 

žádostí). 

Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace je žadateli vyplacena první splátka dotace a žadatel 

realizuje Podnikatelský plán. Nejpozději 24 měsíců po podpisu Dohody je žadatel povinen podat 

Žádost o platbu. U 1 % žádostí žadatelé nepředložili Žádost o platbu. Jedná se o žadatele 2. kola 

příjmu PRV. 

4 % žádostí bylo ukončeno z důvodu odstoupení žadatele na základě vlastní žádosti. Pokud 

žadatelé důvody uvedli, byly to nejčastěji důvody: 

 finanční zátěž realizace Podnikatelského plánu, zajištění před financování a provoz 

podniku 

 časové možnosti, 

 neschopnost plnit preferenční kritéria, příp. jiné podmínky Pravidel,  

 neschopnost zajistit vázanost projektu na účel, 

 problémy s pronajatými pozemky, 

 ukončení ekologického zemědělství, 

 ukončení činnosti, 

 rodinné a zdravotní důvody. 
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Graf č. 4: Procento ukončených žádostí z důvodu odstoupení žadatele z hlediska fáze 

administrace žádosti 

 

Nejčastěji odstupují žadatelé 2. kola příjmu.  

Graf č. 5: Procento ukončených žádostí z důvodu odstoupení žadatele z hlediska jednotlivých kol 

PRV 

 

 

1 % žádostí bylo ukončeno z důvodu porušení ostatních Pravidel PRV, např. nedodržení 

preferenčních kritérií, uměle vytvořené podmínky. 

Většina žádostí byla ukončena před podpisem Dohody, tj. nebylo zahájeno řízení o vrácení první 

splátky dotace. 

Graf č. 6: Procento ukončených žádostí z hlediska fáze administrace 

 

Státní zemědělský intervenční fond 

Odbor projektových opatření rozvoje venkova 

1,9 %

1,9 %

0,2 %

Před podpisem Dohody

Po podpisu Dohody

Po podání Žádosti o platbu

2,4 %1,0 %

0,6 %

2. kolo
4. kolo
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28 %
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