
Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 
 
 
Další podmínky: 
Znění podmínky: 
Po dobu závaznosti podnikatelského plánu je žadatel povinen dosahovat minimálně 45% příjmů ze zemědělské prvovýroby; po účetně 
uzavřeném 1. roce (kdy byla předložena žádost) bez sankce, po účetně uzavřeném 2. roce – A, po účetně uzavřeném 3. roce – B, po účetně 
uzavřeném 4. a 5. roce - C. 
 
Metodický výklad: 
Kontrola se provádí dle přílohy č. 5 Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. Do výnosů (příjmů) celkem se započítávají veškeré 
příjmy z podnikání a rovněž příjmy ze závislé činnosti. Prvním rokem je rok, kdy byla předložena Žádost o dotaci. Splnění preferenčního kritéria 
se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.  
 
Znění podmínky: 
Po dobu závaznosti podnikatelského plánu žadatel naplňuje ekonomické ukazatele finančního zdraví minimálně na úrovni D dle přílohy č. 4; 
1.rok - bez sankce, 2. rok (hodnotí se po účetně uzavřeném 1.a 2. roce) – A, 3. rok (hodnotí se po účetně uzavřeném 1., 2.a 3. roce) – B, 4.a 5. rok 
(hodnotí se 3 účetně uzavřené předcházející roky) - C.  
 
Metodický výklad: 
Kontrola se provádí dle přílohy č. 4 Metodika výpočtu finančního zdraví. Prvním rokem je rok, kdy byla předložena Žádost o dotaci. 
 
 
Znění podmínky: 
Po dobu závaznosti podnikatelského plánu žadatel dosahuje zisk. Tato skutečnost se prokazuje na základě daňového přiznání, ve kterém musí být 
základ daně dle § 7 nebo § 20 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění nejméně 120 000 Kč. 1.rok - bez sankce, 2. rok– A, 3. 
rok– B,4. a 5. rok- C. 
 
Metodický výklad: 
Prvním rokem je rok, kdy byla předložena Žádost o dotaci. U FO se provádí kontrola na formulář  Přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 
V řádku 113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona musí být uvedena hodnota min. 120 000,- Kč. U PO - na formulář  Přiznání 
k dani z příjmu právnických osob. V řádku 331 Samostatný základ daně podle § 20b zákona musí být uvedena hodnota min. 120 000,- Kč. 



 
Preferenční kritéria: 
 
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: 
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. Součástí projektu může být také nákup zemědělských strojů a 
pozemků. 
 

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 
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  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 
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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.9 – 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 
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