
Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 41 - 44%. 
Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 35 - 40%. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí dle přílohy č. 7 Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při 
fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel úmyslně zkreslil  výpočet příjmů, aby se tak posunul se do  vyšší 
kategorie, projekt bude ukončen.  
 
Znění preferenčního kritéria: 
Požadovaná míra dotace (%) 
 
Metodický výklad: 
Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu, pro mobilní investice rozhoduje, zda má 
žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků situovaných ve znevýhodněných oblastech (LFA) definovaných na základě nařízení vlády č. 
75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech 
Natura 2000 na zemědělské půdě. Posuzuje se stav ke dni podání žádosti.V případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra 
podpory pro projekt určena regionem s nejnižší mírou podpory. 
 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Žadatel je mladý začínající zemědělec. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na Žádost o dotaci, Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti a na Osvědčení o zápisu do evidence 
zemědělského podnikatele předkládaného při podpisu Dohody. Pokud žadatel nedoložil při příjmu žádosti Čestné prohlášení žadatele k zahájení 
zemědělské činnosti nebude bodově zvýhodněn i kdyby v daný okamžik splňoval kritéria pro udělení bodů. 
 



Pro udělení bodového zvýhodnění musí žadatel (FO) splnit všechny následující podmínky: 
- nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let (kontrola se provádí na rodné číslo uvedené v Žádosti o dotaci) 
- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne (žadatel prokáže splnění minimální kvalifikace na základě 
směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/2002-1000) 
- zahajuje činnost poprvé  (kontrola se provádí na Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti a na Osvědčení o zápisu do 
evidence zemědělského podnikatele předkládané při podpisu Dohody). 
Pro udělení bodového zvýhodnění musí žadatel (PO) splnit všechny následující podmínky: 
- je řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici příjemce dotace – fyzické osoby 
- mladý začínající zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% 
 
Zahájením zemědělské činnosti poprvé se u FO rozumí:  
a) žadatel není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel (musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději při podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace).  
Tato podmínka se vztahuje i na původní samostatně hospodařící rolníky podle evidence u obecních úřadů.  
b) žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zaevidování není starší 16 měsíců od data registrace Žádosti o dotaci.  Datum 
zahájení zemědělské výroby je uvedeno v Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokud není uvedeno, považuje se za 
zahájení datum vystavení Osvědčení. 
V případě žadatele – právnické osoby se podmínky zahájení činnosti poprvé posuzují u mladého začínajícího zemědělce – fyzické osoby která 
řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Žadatel je mladý zemědělec. 
 
Metodický výklad: 
U FO se kontrola bodování provádí na rodné číslo uvedené v Žádosti o dotaci. 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu. Tato podmínka musí být splněna po dobu pěti let od data 
zaregistrování žádosti. 
 
 



Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na registr LPIS nebo Integrovaný registr zvířat. 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů a provozuje ekologické zemědělství na minimálně 50 % výměry obhospodařované zemědělské půdy.Tato 
podmínka musí být splněna po dobu pěti let od data zaregistrování žádosti. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na registr LPIS nebo Integrovaný registr zvířat.  
 
Znění preferenčního kritéria: 
Žadatel předložil v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu žádost. 
 
Metodický výklad: 
Pokud žadatel předloží na daný investiční záměr v daném kole dvě a více žádosti, nebude bodově zvýhodněna žádná ze žádostí. 
 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby evidované v katastru nemovitostí. V případě, že se jedná o novostavbu, musí 
nahrazovat starou stavbu a nesmí přesahovat o 40 % zastavěné plochy původní budovy a/nebo stavby. 
 
Metodický výklad: 
Pro obodování se zjišťuje výchozí stav (před realizací projektu) a stav vzniklý realizací projektu. Výchozí stav je určen nepovinou přílohou 
k Žádosti o dotaci – Výpis z katastru nemovitostí. Pokud žadatel nedoložil Výpisy z katastru nemovitostí ke všem stavbám, které jsou součástí 
projektu, nebudou uděleny body. Některé zemědělské stavby nejsou (popř. se dle zákona nezapisují) vedeny v katastru nemovitostí – v tomto 
případě nebudou uděleny body. Stav vzniklý realizací projektu se zjišťuje podle projektu dle závazné osnovy, povinných příloh k žádosti o 
dotaci: technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení, půdorys stavby s uvedenými rozměry. Každý stavební objekt, který je zahrnutý 
do způsobilých výdajů se posuzuje zvlášť. Do stavu vzniklého realizací projektu se započítává veškerá zastavěná plocha na které byly uplatněny 
stavební práce jako způsobilý výdaj projektu. Každá novostavba musí vždy nahrazovat starou stavbu (nebo alespoň na části původního místa) a 
nesmí přesahovat o více než 40% (včetně) zastavené plochy původní stavby. 



Před realizací projektu Po realizaci projektu Komentář 

  Jedná se pouze o rekonstrukci stavby 
nebo investici do zařízení či technologií. 
Je zachován původní půdorys stavby. 
 
Body budou uděleny 

  Původní stavba je rozšířena. Půdorys 
nové stavby nepřesahuje o více jak 40% 
(včetně) zastavěné plochy původní 
stavby. 
 
Body budou uděleny 

stáj stáj 

stáj stáj 



  Původní stavba je rozšířena. Půdorys 
nové stavby přesahuje o více jak 40% 
zastavěné plochy původní stavby. 
 
Body nebudou uděleny 

  Původní stavba byla zbourána. Na 
stejném místě (nebo alespoň na části 
původního místa) je postavena nová 
stavba. Půdorys nové stavby nepřesahuje 
půdorys původní stavby o více jak 40% 
(včetně) 
 
 
Body budou uděleny 
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  Původní stavba byla zbourána. Na jiném 
místě je postavena nová stavba   
 
Body nebudou uděleny 

  V rámci projektu je posuzována každá 
stavba zvlášť – tj. každý stavební objekt 
musí splnit výše uvedené kritéria. 
 
Body budou uděleny 
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  V rámci projektu je posuzována každá 
stavba zvlášť – tj. každý stavební objekt 
musí splnit výše uvedené kritéria. 
V tomto případě byla postavena nová 
jímka na jiném místě. 
 
Body nebudou uděleny 

jímka jímka 
stáj stáj 

nová 
jímka 

žlab žlab

 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí dle přílohy č. 8 Podíl mladých zaměstnanců do 40 let. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické 
kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal podíl mladých zaměstnanců chybně a posune se do nižší kategorie, 
projekt bude ukončen. 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na Abecední seznam katastrálních území zařazených do zranitelných oblastí (výpis z přílohy č. 1 k nařízení vlády 
č. 103/2003 Sb., včetně kódů katastrálních území). V případě projektu, kdy je jeden z objektů mimo nitrátově zranitelnou oblast, nebudou 
uděleny body. 



 
Znění preferenčního kritéria: 
Projekt je realizován v chráněném území dle § 12 (ochrana krajinného rázu a přírodní park) nebo dle §14 (kategorie zvláště chráněných území) 
zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na povinnou přílohu – Potvrzení, že se projekt nachází v chráněném území podle §12 nebo §14 zákona č. 
114/1992. V případě projektu, kdy je jeden z objektů mimo chráněné území, nebudou uděleny body. 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je výstavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem 
projektu musí být novostavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště. Pokud žadatel jímku pouze rekonstruje, body nebudou uděleny.  Za hlavní 
skladovací jímku (nádrž) se považuje jímka, která odpovídá kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého 
podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky. Za hlavní hnojiště se považuje hnojiště, jehož skladovací prostor 
odpovídá skutečné produkci za 6 měsíců. Součástí projektu mohou být kromě jímky/hnojiště také další zemědělské stavby (stáje, apod.). 
 

Před realizací projektu Po realizaci projektu Komentář 

  Jedná se pouze o rekonstrukci jímky. 
 
Body nebudou uděleny 

jímka jímka 



  Jedná se o výstavbu nové skladovací 
jímky. 
 
Body budou uděleny 

  Ke stáji je postavená nová skladovací 
jímka. Jímka musí splnit 
minimálně čtyřměsíční předpokládanou 
produkci kejdy nebo jejího tekutého 
podílu a minimálně tříměsíční 
předpokládanou produkci močůvky a 
hnojůvky. Produkce se počítá ze stáje, ke 
které je jímka vystavěna. 
 
Body budou uděleny 
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  Ke stáji a silážnímu žlabu je postavená 
nová skladovací jímka. Jímka musí splnit
minimálně čtyřměsíční předpokládanou 
produkci kejdy nebo jejího tekutého 
podílu a minimálně tříměsíční 
předpokládanou produkci močůvky a 
hnojůvky. Produkce se počítá ze stáje, ke 
které je jímka vystavěna. 
 
Body budou uděleny 

stáj 
jímka 

žlab

stáj 
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Znění preferenčního kritéria: 
Projekt byl podán také v elektronické podobě. 
 
Metodický výklad: 
Na datovém nosiči CD je uložen projekt dle závazné osnovy ve formátu *.doc nebo *.pdf. Pokud je datový nosič poškozený nebo soubory nejdou 
otevřít (jsou nečitelné), body nebudou uděleny. 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci a přílohy č.12 – Průměrná roční míra nezaměstnanosti 
v okresech. V případě projektu, který zasahuje do více okresů je maximální míra bodování pro projekt určena regionem s nejnižší mírou 
nezaměstnanosti 
 
Znění preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je pouze skladování chmele.  



Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem 
projektu musí být pouze stavby (sklady) pro skladování chmele.   
 
Znění preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je pouze chmelařství mimo skladování chmele.  
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem 
projektu musí být chmelařství (kromě skladování chmele).  
 
Znění preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je pouze pěstování okrasných rostlin. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem 
projektu musí být pouze stavby sloužící k pěstování okrasných rostlin.  
 
Znění preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je pouze ovocnářství a zelinářství. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem 
projektu musí být pouze stavby (sklady) pro ovocnářství a zelinářství.  
 
Znění preferenčního kritéria: 
Předmětem projektu je rekonstrukce nebo výměna stávajícího závlahového zařízení za nové. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem 
projektu musí být pouze rekonstrukce nebo výměna závlahového zařízení (nové závlahové zařízení musí ležet na stejném místě). Toto 
preferenční kritérium není možné spojit s kritériem – Projekt využívá a obnovuje existující budovy nebo stavby v případě, že se nejedná o stavbu.  



Znění preferenčního kritéria: 
Součástí projektu je pořízení technologie ke zpracování  a spalování biomasy a k zajištění veškeré tepelné energie je využívána výhradně 
biomasa. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. V případě 
nákupu kotlů, je možné pořídit pouze kotle, ve kterých bude spalována pouze biomasa. Vyrobené teplo je spotřebováváno pouze v objektech 
žadatele (tj. např. skleníky). V objektu nesmí být instalovány jiné kotle. V případě nákupu peletovacích/briketovacích linek musí být vyrobené 
peletky/brikety spalovány v objektech žadatele. 
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