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Ministerstvo zemědělství  
Č.j.: 38803/2017-MZE-14112    
 

 
PRAVIDLA, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  

(dále jen „Pravidla“) 
 
 

Specifické podmínky 
pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje 

venkova platné pro 5. kolo příjmu žádostí 
 
Opatření 8  Investice do rozvoje lesních oblastí 

a zlepšování životaschopnosti lesů 
 
Podopatření 8.6  Podpora investic do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 
Operace 8.6.1   Technika a technologie pro lesní hospodářství 
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Preambule 

 
Ministerstvo zemědělství na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, na základě 
nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, na základě nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
a na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV), vydává tato Pravidla, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova 
pro období 2014–2020.  
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1. Popis operace 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují 
hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů 
při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií 
určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem 
racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora 
je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních 
hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice. 

2. Záměry 

Tato operace není členěna na záměry. 

3. Definice žadatele/příjemce dotace 

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými 
nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, 
vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním 
polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji 
nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 
 
Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa 
nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek 
za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby 
v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem1. 
 
Žadatelem nemůže být: 
 
 sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 státní podniky a státní fondy. 

4. Druh a výše dotace 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % 
způsobilých výdajů. 
 
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt. 
 
Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných zdrojů. 
Příspěvek ČR činí 50,5 % veřejných zdrojů. 
 

                                                 
1
 Podrobná definice malého a středního podniku pro účely této operace je stanovena v příloze č. 7 

těchto Pravidel. 
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Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 26 nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005. 
 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 41 nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství 
a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 
1. 7. 2014, s. 1). 

5. Způsobilé výdaje 

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných 
podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
 
Konkrétní položky (kódy) výdajů, které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou 
uvedeny v příloze č. 2 těchto Pravidel. 

 
- stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu 

a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví 
- stroje ke zpracování potěžebních zbytků 
- stroje pro přípravu půdy před zalesněním 
- stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze 

poskytnout na závlahové systémy) 
- stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest 
- mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

6. Kritéria přijatelnosti projektu  

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo (kritéria mají vylučovací 
charakter). 
 
1) Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy; C. 
2) Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost 

(jedna žádost může zahrnovat pořízení více strojů, technologií, zařízení nebo staveb); C. 
3) Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků 

a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní 
hospodářské osnovy) nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy, a to na minimální 
výměře 3 ha.2; C. 

4) Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti; C.3 

                                                 
2
 Tato podmínka se nevztahuje na způsobilé výdaje 004 (kůň pro práci v lese) a 010 (klanicový 

vyvážecí vlek za koně) 
3
 Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis 

konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s popisem operace. Projekt 
je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu. 
Potřebnost projektu bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů žadatele, 
které jsou součástí Žádosti o dotaci. 
Efektivnost projektu bude posouzena prostřednictvím preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice 
v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku“ 
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5) Žadatel4 splnil 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 
zveřejněné na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz); C. 
Podmínka se nevztahuje na: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, 
pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických 
osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace, veřejné VŠ a školní 
statky/podniky. 

6) Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména 
z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu); C. 

7) V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, 
mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku 
a provozují školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
(dále jen „PUPFL“); C. 

8) V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, 
je žadatel evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) 
jako provozovatel školkařské činnosti; C. 

9) Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa; C. 

10) V případě investic do pořízení koně pro práci v lese se jedná o plemeno chladnokrevných 
koní, které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení. Podpora 
se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky; C. 

7. Další podmínky  

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
 
1) Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimálně 12 bodů; C. 
2) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

dotace; C. 
3) Místem realizace se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

na kterých jsou stroje, technologie, zařízení nebo stavby využívány nebo umístěny. 
4) V rámci preferenčního kritéria č. 1. „Velikost investice v závislosti na velikosti 

obhospodařovaného lesního majetku“ musí žadatel získat minimálně 10 bodů5; C. 
5) V případě preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice v závislosti na velikosti 

obhospodařovaného lesního majetku“ se žadatel/příjemce dotace zavazuje, že bude 
po dobu vázanosti projektu na účel držet ve svém vlastnictví/nájmu/pachtu/výpůjčce 
pozemky určené k plnění funkce lesa o uvedené celkové výměře6 odpovídající alespoň 
spodní hranici intervalu, v němž žadatel/příjemce dotace obdržel v rámci preferenčního 
kritéria č. 1 body; v případě snížení velikosti obhospodařovaného lesního majetku 
pod spodní hranici intervalu, v němž žadatel/příjemce dotace obdržel v rámci 

                                                                                                                                                         
Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení stanovených limitů (Podrobná 
struktura limitů pro operaci je uvedena v příloze č. 2 těchto Pravidel) a stanovené výše stavebních 
výdajů (práce a materiál - cena stavebních výdajů je určená na základě sazby dle katalogu stavebních 
prací a materiálu (URS, Praha a.s., RTS, a.s. nebo  Callida, s.r.o.), ze kterých je stanovena dotace 
Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele. 
4
 Žadatelé - fyzické osoby nepodnikající mohou podat Žádost na projekty do 1 mil. Kč způsobilých 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace.   
5
 Tato podmínka se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

uplatňuje pouze kód 004 (kůň pro práci v lese) a 010 (klanicový vyvážecí vlek za koně) 
6
 Žadatel zahrne do celkové výměry pouze pozemky určené k plnění funkcí lesa, na kterých sám 

hospodaří. Tzn., že uvedené pozemky nesmí žadatel/příjemce dotace dále 
pronajímat/propachtovávat/vypůjčovat, ani na nich nesmí hospodařit jiná osoba nebo subjekt než 
žadatel/příjemce dotace. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
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preferenčního kritéria č. 1 body, bude žadateli/příjemci dotace uložena sankce 
podle předmětných ustanovení Přílohy č. 1. 
Zároveň se zavazuje, že prokáže uspořádání právních vztahů k nemovitostem 
při kontrole na místě předložením příslušných dokumentů: 

 vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník 
nemovitosti; 

 spoluvlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden 
jako vlastník nemovitosti, a písemným souhlasem spoluvlastníků nemovitosti 
(v případě SJM manžela/manželky) s realizací projektu; 

 nájem/pacht/výpůjčka – nájemní/pachtovní smlouvou či smlouvou o výpůjčce 
na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel, případně na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let od převedení dotace příjemci na účet; 

 věcné břemeno - smlouvou o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 
do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel; věcné břemeno musí být zároveň 
zaneseno u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí. 

V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví 
či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací 
projektu; D jinak K. 
V případě, že je předmětem dotace majetek svěřený do správy příspěvkové organizace, 
prokazuje tuto skutečnost zřizovací listinou.; D jinak K. 

6) Žadatel/příjemce dotace, který je fyzická nebo právnická osoba poskytující služby 
v lesnictví, musí splňovat definici malého nebo středního podniku až do data podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace; C. 

7) V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (daňovou evidenci), výdaje 
musí být zaúčtovány (evidovány) jako investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 
Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo; D jinak K. 

8) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise 
(EU) č. 702/20147; C.  

9) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 
vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen. U této 
podmínky se žadatel (podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků 
dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, včetně jeho vazeb na zahraniční 
subjekty; C. 

10) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014; C. 

11) V případě podpory přesahující svou výší korunový ekvivalent 500 000 EUR budou 
v souladu s podmínkou transparentnosti veřejných podpor uvedenou v čl. 9 nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014 zveřejněny do 6 měsíců od poskytnutí podpory 
poskytovatelem podpory informace o podpoře a o jejím příjemci na souhrnné webové 
stránce věnované veřejným podporám. 

12) Dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy a odvozní soupravy; K. 
13) V rámci kódů výdajů 023–027 (stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní 

školkařskou činnost) nejsou způsobilým výdajem zemědělské traktory bez schválené 
lesnické nástavby a osobní ani nákladní automobily; K. 

                                                 
7
 Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, 

pokud žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci. Zahájením 
prací se rozumí zahájení stavebních prací, a dále první právně vymahatelný závazek objednat 
zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou. Za zahájení prací 
se nepovažují přípravné práce, jako je získání odpovídajícího povolení stavebního úřadu. Nelze 
však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. Projektem se pro tento účel nerozumí 
pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale celý komplex činností realizovaných žadatelem 
za účelem dosažení cíle projektu – např. představovaný obsahem stavebního povolení. 
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14) Žadateli může být poskytnuta dotace pouze na jeden probírkový harvestor, jeden 
probírkový harwarder a jednu těžební hlavici za celé programové období 2014–2020; C. 
 

8. Seznam předkládaných příloh 

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení 
kapitoly 14 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 

a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 

Veškeré přílohy, předkládané při podání Žádosti o dotaci, jsou součástí formuláře Žádosti 
o dotaci. Metodiky a příručky, usnadňující správné vyplnění Žádosti o dotaci, jsou uvedeny 
na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 

b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci; D jinak C  

1) Formuláře8 pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno. 
2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání 

Žádosti o dotaci  platné a ke dni předložení přílohy pravomocné (v případě veřejnoprávní 
smlouvy ke dni podání Žádosti o dotaci platné a ke dni předložení přílohy účinné) 
odpovídající povolení stavebního úřadu (dle Obecných podmínek Pravidel platných 
pro dané kolo, kapitola 1. „řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt 
realizovat - prostá kopie. 

3) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním 
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – 
prostá kopie (lze předložit v listinné podobě)9. 

4) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením 
rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová 

dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem, 
na jejímž základě byl projekt realizován – prostá kopie. 

5) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) 
v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název 
příslušného katastrálního území a měřítko mapy – prostá kopie. 

6) V případě realizace výběrového/zadávacího řízení, kompletní dokumentace 
k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem 
a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v případě, že smlouva musí být dle zákona 
o registru smluv povinně uveřejněna10. Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu 
řízení, je k dispozici na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. 
V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická dokumentace 

k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet. Podrobné informace jsou uvedeny 

                                                 
8
 Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů 

v závislosti na způsobu vedení účetnictví nebo daňové evidence. 
9
 V případě, že projektová dokumentace nebude doložena v listinné podobě, ale elektronicky 

přes Portál farmáře, pak projektová dokumentace nemusí být ověřena stavební úřadem. Žadatel 
na výzvu SZIF, případně při kontrole na místě musí doložit tuto projektovou dokumentaci v listinné 
podobě s úředním ověřením. 
10

 Při uveřejnění smlouvy se doporučuje postupovat v souladu s Metodickým návodem k aplikaci 
zákona o registru smluv a Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv (soukromoprávní 
část), které vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR jako správce informačního systému registru 
smluv.  Tyto metodické návody jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d. 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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v kapitole 9 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. 
7) V případě, že je žadatelem fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, 

prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků 
dle vzoru v příloze č. 8 těchto Pravidel (softwarový nástroj pro vyplňování je zveřejněn 
na internetových stránkách www.szif.cz) – prostá kopie. 

 
c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci 

1) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 5 „Žadatel 
ke dni podání Žádosti o dotaci doloží potřebné doklady o absolvování oboru vzdělání, 
uvedeného v příloze č. 4 těchto Pravidel nebo uvedeného akreditovaného kurzu 
pro práci kočího v lese”, doklad o absolvování požadovaného oboru vzdělání 
nebo uvedeného akreditovaného kurzu – prostá kopie. 

2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 6 “Žadatel ke dni 
podání Žádosti o dotaci doloží vlastnictví koně/koní plemene norický kůň, slezský 
norický kůň či českomoravský belgický kůň min. po dobu 3 let.”, Průkaz koně – prostá 
kopie. 

3) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 7 “Žadatel v roce 
bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci koněm/koňmi přibližoval”, 
účetní doklady za poslední účetně uzavřený rok bezprostředně předcházející roku 
podání Žádosti o dotaci nebo pracovní smlouvu dokládající, že žadatel s koněm v lese 
pracoval pro jiný subjekt – prostá kopie. 

d) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 

1) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně 
nebo rozložení úhrady daně do splátek. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší 
než datum podání Žádosti o dotaci – prostá kopie. 

e) Povinné přílohy předkládané při Žádosti o platbu 

1) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, 
na který bude příjemci dotace poskytnuta dotace – prostá kopie; D jinak C. 
Pokud příjemce dotace doklad již předložil v rámci jiné Žádosti o platbu a číslo účtu 
zůstává stejné, doklad se nepředkládá. 

2) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, vč. výrobních čísel 
strojů, technologií či zařízení, paragony)  - prostá kopie; D jinak K. 

3) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy 
o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví žadatele, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, 
než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba 
potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K. 

4) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – je 
součástí elektronické Žádosti o platbu; D jinak C. 

5) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, toto potvrzení nesmí být starší 30 dnů – 
prostá kopie; D jinak C. 

6) Cenový marketing v případě, že je dle kapitoly 9 Obecných podmínek Pravidel platných 
pro dané kolo vyžadován včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným 
dodavatelem – prostá kopie; D jinak K. 

7) Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly 
s dodavatelem uzavřeny) – prostá kopie; D jinak K. 

8) Doklad o posouzení shody11 – ES prohlášení o shodě (při kontrole na místě musí 
příjemce dotace předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí), technický 
průkaz, respektive technické osvědčení v případě, že se jedná o stroje, které podléhají 
schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a budou využívány 
mimo uzavřený areál – prostá kopie; D jinak K. 

                                                 
11

 Neplatí pro kódy způsobilých výdajů 004 (kůň pro práci v lese). 

http://www.szif.cz/
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9) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační 
souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo povolení 
ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným 
dokončením nebo souhlas se změnou užívání stavby podle stavebního zákona. – prostá 
kopie; D jinak C. 

10) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu 
realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace 
skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem předkládaná k řízení 
stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem – prostá kopie; D jinak C. 

11) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu 
výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen 
(fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě zajišťující čitelnost a jednoznačnou 
identifikovatelnost) – prostá kopie; D jinak K. 

12) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace 
– soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený 
do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace – prostá kopie; D jinak K. 

f) Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu  

1) Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. 
Zpráva je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu vázanosti projektu 
na účel; D jinak A.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9. Seznam Příloh Pravidel 

1) Preferenční kritéria 
2) Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů  
3) Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa 
4) Seznam oborů vzdělání vhodných pro splnění preferenčního kritéria č. 5 
5) Průměr podílu nezaměstnaných osob 15–64 k obyvatelstvu stejného věku za rok 2015 

v jednotlivých okresech okrese   
6) Seznam hospodářsky problémových regionů definovaných v příloze usnesení vlády 

č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 
7) Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků 
8) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků 

10. Platnost a účinnost 

 
Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství. 

 
 

 
 
V Praze dne 2. 8. 2017                 Ing. Marian Jurečka v. r.        
              ministr zemědělství 
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Příloha č. 1 

 
Preferenční kritéria 

 
Pokud bude v rámci administrativní kontroly zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky daného 
kritéria, nebudou body uděleny. V případě, kdy se žadatel posune do nižší kategorie, obdrží body 
v této nižší kategorii. 
Po udělení bodů ze strany SZIF jsou preferenční kritéria závazná a jakékoliv nesplnění podmínek 
preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení 
preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek Pravidel; C. 
 
Veškerá níže uvedená kritéria jsou hodnotícího charakteru. 
  
Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru 
(tj. např. pouze 3.2.). 
 
V případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace, tzn., žádosti s nižší požadovanou dotací mají 
přednost. 
 
Pro posuzování kritérií, která se vztahují k velikosti lesního majetku/ploše pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, se berou v úvahu pouze pozemky, které splňují podmínky pro poskytnutí dotace. 
 
Pro preferenční kritérium 1. Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku platí: 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku, které způsobí posun o jednu bodovou kategorii směrem dolů; B. 
Případné dodatečné zvýšení velikosti investice či snížení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku, které způsobí posun o více než jednu bodovou kategorii směrem dolů; C. 
Případné dodatečné snížení velikosti investice či zvýšení velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku sankci nepodléhá. 
 

Č. Kritérium 
Možný 
bodový 

zisk 

1. 

Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku 

Velikost 
investice 
(celkové 
výdaje 

projektu) 
v Kč 

Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha PUPFL (vlastnictví 
či nájem/pacht/výpůjčka) 

 
od 3 

ha do 
10 ha 

nad 10 
ha do 
25 ha 

nad 25 
ha do 
50 ha 

nad 50 
ha do 

100 ha 

nad 
100 ha 
do 250 

ha 

nad 250 
ha do 
500 ha 

nad 500 
ha do 

1000 ha 

nad 
1000 ha 
do 1500 

ha 

nad 
1500 
ha 

 do 500 tis. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b.  50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 50 b. 

 nad 500 tis. 
do 1,0 mil. 

20 b. 30 b. 40 b. 45 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

 nad 1,0 mil. 
do 1,5 mil. 

0 b. 20 b. 30 b. 40 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

 nad 1,5 mil. 
do 2,5 mil. 

0 b. 0 b. 30 b. 40 b. 50 b. 60 b. 70 b. 75 b. 80 b. 

 nad 2,5 mil. 
do 5,0 mil. 

0 b. 0 b. 0 b. 30 b. 40 b. 50 b. 65 b. 70 b. 75 b. 

 nad 5,0 mil. 
do 7,5 mil. 

0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 40 b. 50 b. 60 b. 65 b. 70 b. 

 nad 7,5 mil. 
do 10 mil. 

0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 10 b. 30 b. 50 b. 55 b. 
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 Body budou uděleny na základě celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa 
a celkových výdajů projektu. Pokud žadatel hospodaří dle platných LHO/LHP a současně 
vlastní/má v nájmu, pachtu či výpůjčce i pozemky, které jsou zalesněny dle „Projektu 
zalesnění zemědělské půdy“, lze tyto pozemky zahrnout do velikosti obhospodařovaného 
lesního majetku v ha v rámci preferenčního kritéria. Pokud budou tyto pozemky žadatelem 
zahrnuty, je žadatel povinen doložit při kontrole na místě Projekt zalesnění zemědělské 
půdy a výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců, kterým prokáže, že předmětné 
pozemky jsou vedené jako pozemky určené k plnění funkce lesů (PUPFL). 
V rámci daného preferenčního kritéria musí žadatel získat min. 10 bodů. Tato podmínka 
se nevztahuje na žadatele, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace uplatňuje 
pouze kód 004 a/nebo 010. 

 

2. Žadatel je mladý lesník do 40 let. 4 

 Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního rejstříku, 
či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Body budou uděleny za splnění 
následujících podmínek:  
- v případě fyzické osoby:  

 osoba dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni 
nedosáhla věku 41 let,  

- v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou nebo osobami, 
která/které: 

 dosáhla/dosáhly ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni 
nedosáhla/nedosáhly věku 41 let, 

 v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu 
ze 100 %, nebo součet podílů všech mladých lesníků tvoří 100 % základního 
kapitálu, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel, 

 je/jsou oprávněna/oprávněny za právnickou osobu jednat samostatně, po celou 
dobu vázanosti projektu na účel. 

 

3. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován.  

3.1. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 100,1–125 % 
průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

1 

3.2. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 125,1–150 % 
průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

2 

3.3. 
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více 
než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

3 

 

Body budou uděleny na základě tabulky Průměr podílu nezaměstnaných osob ve věku 

15–64 let k obyvatelstvu stejného věku v jednotlivých okresech za rok 2016 dle přílohy 

č. 5 těchto Pravidel. V případě, že projekt zasahuje do více okresů, vypočítá se nárok 
na body dle aritmetického průměru míry nezaměstnanosti v jednotlivých okresech, 
ve kterých je projekt realizován. 

 

4. 

Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných 
v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii 
regionálního rozvoje ČR 2014–2020. 

3 Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body 
budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet 
v některém z regionů uvedeném v Seznamu hospodářsky problémových regionů v příloze 
č. 6 těchto Pravidel. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, 
popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu. 

Preferenční kritéria v rámci kódu 004 (kůň pro práci v lese) a 010 (klanicový vyvážecí vlek 
za koně) 

5. 

Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci doloží potřebné doklady 
o absolvování oboru vzdělání uvedeného v příloze č. 4 těchto Pravidel 
nebo akreditovaného kurzu pro práci kočího v lese. 

15 

Body budou uděleny na základě doložení stanovených dokladů. 

6. 

Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci doloží vlastnictví koně/koní plemene 
norický kůň, slezský norický kůň či českomoravský belgický kůň min. po 
dobu 3 let. 5 

Body budou uděleny na základě doložení kopie Průkazu koně. 
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7. 
Žadatel v roce bezprostředně předcházejícím roku podání Žádosti o dotaci 
koněm/koňmi přibližoval: 

 

7.1. 
450–1 000 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 1 rok) 

50 

7.2. 
1 001–1 500 m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 2 roky) 

55 

7.3. 
1 501 nebo více m3 dříví (nebo doloží, že s koněm v lese pracoval pro jiný subjekt 
alespoň 3 roky) 

60 

 

Body budou uděleny na základě doložení objemu dříví soustřeďovaného koněm/koňmi 
účetními doklady (fakturami, na kterých je jako druh prací uvedeno soustřeďování, 
popřípadě svazkování, vyklizování nebo přibližování dříví koněm/koňmi a na kterých je 
dále uveden objem dříví, které bylo koněm/koňmi soustřeďováno) za poslední účetně 
uzavřený rok bezprostředně předcházející roku, ve kterém byla podána Žádost o dotaci. 
Nebo žadatel předloží kopii pracovní smlouvy, která doloží, že žadatel pracoval s koněm 
v lese pro jiný podnikatelský subjekt 1 nebo 2 nebo 3 roky (dle zvoleného preferenčního 
kritéria) bezprostředně předcházející roku podání Žádosti o dotaci. 

 

Preferenční kritéria v rámci kódů 023–027 (stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní 
školkařskou činnost) 

8. 
Lesní školka, ve které bude technika/stavba pořízená z operace 8.6.1 
Technika a technologie pro lesní hospodářství používána/umístěna, 
se nachází/bude nacházet:  

 

8.1. 

alespoň z části v katastrálním území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb., o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, definováno jako horská 
oblast typu H1, H2 nebo H3. 

20 

8.2. 

mimo katastrální území, které je v příloze č. 1 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., 
o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, 
ve znění pozdějších předpisů, definováno jako horská oblast typu H1, H2 
nebo H3. 

15 

 
Body budou uděleny dle porovnání místa realizace projektu a přílohy č. 1 nařízení vlády 
č. 72/2015 Sb., o poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. 
Školkařská produkce v roce bezprostředně předcházejícím roku podání 
Žádosti o dotaci zahrnovala z více než 50 % sadební materiál původem 
z kategorie: 

 

9.1. identifikovaného reprodukčního materiálu 5 

9.2. selektovaného reprodukčního materiálu 10 

9.3. kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu 15 

 

Body budou uděleny na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci po posouzení ÚHUL. 
Údaj do Žádosti o dotaci žadatel vyplní dle Hlášení pověřené osobě (za rok 2016) 
podle § 24 odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa 
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. Pokud žadatel 
do tohoto Hlášení některé oddíly reprodukčního materiálu uvedl jako osivo (tedy v kg), 
např. z důvodu jejich podzimního výsevu, převede toto množství osiva (v kg) na množství 
reprodukčního materiálu (v tis. ks) pomocí tabulek výpěstnosti semenáčků a sazenic 
v rámci jednotlivých druhů lesních dřevin.  

 

Zaokrouhlování všech hodnot bude prováděno běžnou matematickou metodou na celá čísla, 
tj. do 0,49 (včetně) dolů a od 0,50 (včetně) nahoru. 
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Příloha č. 2 

 
Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty výdajů 
 
OPERACE 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 
STROJE A TECHNOLOGIE PRO OBNOVU, VÝCHOVU A TĚŽBU LESNÍCH POROSTŮ 
VČETNĚ DOPRAVY DŘÍVÍ (KÓD 001–015) 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE:  

001 Přibližovač (skidder) – „(S)LKT“ 

POPIS VÝDAJE: 

samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vlečením 

TECHNICKÁ OMEZENÍ:  

při největší technicky přípustné hmotnosti na jakoukoliv nápravu vyšší než 6,0 t (podle údajů 
v technickém průkazu vozidla) musí být kola na této nápravě opatřena pneumatikami širšími 
než 450 mm 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 500 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 10 000 000 Kč 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

002 Traktor 50–150 kW pro práci v lese 

POPIS VÝDAJE: 

 lesnický traktor (traktor homologovaný jako lesnický traktor) nebo 

 zemědělský traktor (traktor homologovaný jako zemědělský traktor) 
se schválenou lesnickou nástavbou traktoru* (venkovním rámem kolem kabiny, 
drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích 
kabiny) 

 v obou případech musí být součástí traktoru čelní rampovač a lanový naviják 
(nebo jeho ekvivalent) pro soustřeďování dříví (toto neplatí, pokud žadatel 
s traktorem současně pořizuje nebo již má vlek ve smyslu kódu 009; tuto skutečnost 
žadatel dokládá technickým osvědčením a současně kupní smlouvou nebo kartou 
majetku; pokud dosud není vlastníkem vleku ve smyslu kódu 009, dokládá 
leasingovou smlouvu) – zařazují se samostatně do kódů 012 a 013 

* Schválení lesnické nástavby traktoru se prokazuje: 

 rozhodnutím o schválení technické způsobilosti lesnické nástavby traktoru jako 
samostatného technického celku k provozu na pozemních komunikacích 
(obsahujícím v příloze ZTP – základní technický popis) nebo 

 zápisem přestavby traktoru v technickém průkazu traktoru v části „Technický popis 
vozidla“ ve sloupci „Změna“ nebo 

 rozhodnutím o schválení přestavby traktoru vydaným Ministerstvem dopravy 
nebo příslušným dopravním úřadem. 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

při největší technicky přípustné hmotnosti na jakoukoliv nápravu vyšší než 6,0 t (podle údajů 
v technickém průkazu vozidla) musí být kola na této nápravě opatřena pneumatikami širšími 
než 450 mm 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

 traktor 50–100 kW (včetně): od 100 ha 

 traktor 100–150 kW (včetně): od 250 ha  

CENA STROJE (bez DPH) – bez čelního rampovače a bez lanového navijáku (nebo jeho 
ekvivalentu) pro soustřeďování dříví: 

 traktor 50–100 kW (včetně): do 3 000 000 Kč 

 traktor 100–150 kW (včetně): do 4 000 000 Kč 

Uvedená cena zahrnuje i cenu lesnické nástavby. Pro čelní rampovač a lanový naviják 
(nebo jeho ekvivalent) pro soustřeďování dříví platí maximální ceny uvedené v kódech 012 
a 013.  
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

003 Traktor do 50 kW pro práci v lese 

POPIS VÝDAJE: 

 lesnický traktor (traktor homologovaný jako lesnický traktor) nebo 

 zemědělský traktor (traktor homologovaný jako zemědělský traktor) 
se schválenou lesnickou nástavbou traktoru*(venkovním rámem kolem kabiny, 
drátěnou sítí pro ochranu zadního skla a bočních skel – nevyžaduje se na dveřích 
kabiny) 

 v obou případech musí být součástí traktoru lanový naviják (nebo jeho ekvivalent) 
pro soustřeďování dříví (toto neplatí, pokud žadatel s traktorem současně pořizuje 
nebo již má vlek ve smyslu kódu 009; tuto skutečnost žadatel dokládá technickým 
osvědčením a současně kupní smlouvou nebo kartou majetku; pokud dosud není 
vlastníkem vleku ve smyslu kódu 009, dokládá leasingovou smlouvu) – zařazuje 
se samostatně do kódu 012 

* Schválení lesnické nástavby traktoru se prokazuje: 

 rozhodnutím o schválení technické způsobilosti lesnické nástavby traktoru jako 
samostatného technického celku k provozu na pozemních komunikacích 
(obsahujícím v příloze ZTP – základní technický popis) nebo 

 zápisem přestavby traktoru v technickém průkazu traktoru v části „Technický popis 
vozidla“ ve sloupci „Změna“ nebo 

 rozhodnutím o schválení přestavby traktoru vydaným Ministerstvem dopravy 
nebo příslušným dopravním úřadem. 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

 provozní hmotnost do 2,5 t (včetně) 

 celková šířka do 2,00 m (včetně) 

Údaje se přebírají z technického průkazu vozidla. 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

 traktor do 38 kW (včetně): od 3 ha 

 traktor 38 – 50 kW (včetně): od 50 ha 

CENA STROJE (bez DPH) – bez lanového navijáku (nebo jeho ekvivalentu) 
pro soustřeďování dříví: 

 traktor do 38 kW (včetně): do 1 000 000 Kč 

 traktor 38–50 kW (včetně): do 1 500 000 Kč 

Pro lanový naviják (nebo jeho ekvivalent) pro soustřeďování dříví platí maximální ceny 
uvedené v kódu 012. 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

004 Kůň pro práci v lese 

POPIS VÝDAJE: 

kůň (plemene norický kůň, slezský norický kůň nebo českomoravský belgický kůň) 
s výkonnostní zkouškou (zkouškou výkonnosti chladnokrevných klisen nebo závěrečnou 
zkouškou chladnokrevných hřebců v testačních odchovnách; hřebci, kteří nejsou 
v testačních odchovnách, absolvují zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen) zapsanou 
v on-line vedené plemenné knize 

CENA KONĚ (bez DPH): 

do 100 000 Kč 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

005 Probírkové těžební stroje 

POPIS VÝDAJE: 

 probírkový harvestor - samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro kácení a další 
zpracování stromů v rámci výchovné těžby 

 probírkový harwarder - samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro kácení a další 
zpracování stromů a vyvážení dříví v rámci výchovné těžby 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

 maximální výkon motoru do 120 kW (včetně) – zaokrouhluje se na celé jednotky dolů 
(např. 120,2 kW → 120 kW) 

 provozní hmotnost do 8,5 t (včetně) 

 celková šířka do 2,50 m (včetně) 

Údaje se přebírají z technického průkazu vozidla. 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 1 000 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 9 000 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

006 Těžební hlavice 

POPIS VÝDAJE: 

strojní celek pro kácení, odvětvování a zkracování kmenů, včetně příslušného nosného, 
ovládacího a řídicího zařízení 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

 šířka střihu / úřezu max. 30 cm 

 pouze nesený adaptér k traktoru/příbližovači = zařízení, které je neseno 
traktorem/přibližovačem a jehož pracovní části jsou poháněny motorem 
traktoru/přibližovače 

 nepodporují se těžební hlavice k těžebním strojům (harvestorům, harwarderům) 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 500 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 750 000 Kč 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

007 Vyvážeč (forwarder) do 150 kW 

POPIS VÝDAJE: 

samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vyvážením 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

při největší technicky přípustné hmotnosti na jakoukoliv nápravu vyšší než 6,0 t (podle údajů 
v technickém průkazu vozidla) musí být kola na této nápravě opatřena pneumatikami širšími 
než 450 mm nebo individuálními pásy nebo kolopásy 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 250 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 7 500 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

008 Samochodný naviják – „železný kůň“, „motorový kůň“ 

POPIS VÝDAJE: 

samojízdný pásový pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vlečením, 
nevybavený sedadlem pro obsluhu 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 3 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 600 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

009 Klanicový vyvážecí vlek za traktor, s hydraulickým jeřábem s drapákem 
pro nakládání dříví 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

 vlek s nosností do 6 t (včetně): od 3 ha 

 vlek s nosností do 10 t (včetně): od 50 ha 

 vlek s nosností nad 10 t: od 150 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

 vlek s nosností do 6 t (včetně): do 600 000 Kč 

 vlek s nosností do 10 t (včetně): do 2 000 000 Kč 

 vlek s nosností nad 10 t: do 3 000 000 Kč 

POZNÁMKA: 

nosnost = rozdíl největší technicky přípustné hmotnosti a provozní hmotnosti (podle údajů 
v technickém průkazu nebo technickém osvědčení). Pokud je provozní hmotnost 
v technickém průkazu nebo v technickém osvědčení uvedena více údaji, převezme 
se nejvyšší z těchto údajů. Pokud je největší technicky přípustná hmotnost v technickém 
průkazu nebo v technickém osvědčení uvedena více údaji, převezme se nejnižší z těchto 
údajů. 

 



 

19 
 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

010 Klanicový vyvážecí vlek za koně 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 600 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

011 Lanovka (nebo jiný lanový dopravní systém) pro soustřeďování dříví 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze s nosným lanem nebo s elektronickou kontrolou provozního napětí v laně 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 500 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 10 000 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

012 Lanový naviják (nebo jeho ekvivalent) pro soustřeďování dříví 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze jako součást traktoru pro práci v lese nebo přibližovače 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE A CENA 
STROJE (bez DPH): 

 naviják nesený na tříbodovém závěsu: od 3 ha – do 100 000 Kč 

 naviják nesený na tříbodovém závěsu: od 10 ha – do 350 000 Kč 

 naviják montovaný na pevno: od 10 ha – do 800 000 Kč 

 ekvivalent navijáku (svěrný rám, svěrný oplen, drapák, …): od 10 ha – do 800 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

013 Čelní rampovač / nakladač 

POPIS VÝDAJE: 

rampovací radlice / nakládací lopata k traktoru / přibližovači 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE A CENA 
STROJE (bez DPH): 

 od 3 ha – do 250 000 Kč 

 od 10 ha – do 450 000 Kč  

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

014 Rýhový zalesňovací stroj 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 20 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

 jednomístný stroj: do 300 000 Kč 

 dvoumístný stroj: do 500 000 Kč 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

015 Zatloukač / zatlačovač / zapichovač kůlů a sloupků 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze nesené adaptéry k traktoru / příbližovači = stroje a zařízení, které jsou nedílnou 
součástí traktoru / přibližovače nebo jsou během přepravy traktorem / přibližovačem neseny 
(tedy bez kol nebo podobného spojení s povrchem země) a jejichž pracovní části jsou 
poháněny motorem traktoru / přibližovače 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 20 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 320 000 Kč 

 
STROJE KE ZPRACOVÁNÍ POTĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ (KÓD 016 – 018) 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

016 Štěpkovač klestu 

POPIS VÝDAJE: 

stroj pro vytváření štěpků z potěžebních zbytků vkládaných do stroje; nepodporují se stroje 
pro drcení nebo rozmělňování potěžebních zbytků ponechaných na zemi 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze nesené adaptéry k traktoru / příbližovači = stroje a zařízení, které jsou nedílnou 
součástí traktoru / přibližovače nebo jsou během přepravy traktorem / přibližovačem neseny 
(tedy bez kol nebo podobného spojení s povrchem země) a jejichž pracovní části jsou 
poháněny motorem traktoru / přibližovače 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE A CENA 
STROJE (bez DPH): 

 od 3 ha – do 200 000 Kč 

 od 50 ha – do 800 000 Kč 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

017 Shrnovač klestu 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze jako součást traktoru pro práci v lese nebo přibližovače 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 10 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

do 500 000 Kč 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

018 Štípací a kráticí stroje na palivové dřevo 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze nesené adaptéry k traktoru / příbližovači = stroje a zařízení, které jsou nedílnou 
součástí traktoru / přibližovače nebo jsou během přepravy traktorem / přibližovačem neseny 
(tedy bez kol nebo podobného spojení s povrchem země) a jejich pracovní části jsou 
poháněny motorem traktoru / přibližovače 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE A CENA 
STROJE (bez DPH): 

 od 3 ha – do 100 000 Kč 

 od 15 ha – do 500 000 Kč 

 od 50 ha – do 700 000 Kč 

 

STROJE PRO PŘÍPRAVU PŮDY PŘED ZALESNĚNÍM (KÓD 019) 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

019 Talířová půdní fréza 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 20 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

 jednotalířový typ: do 200 000 Kč 

 dvoutalířový typ: do 350 000 Kč 
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STROJE PRO ÚDRŽBU A OPRAVY LESNÍCH CEST (KÓD 020–021) 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

020 Stroje a zařízení pro údržbu lesních cest 

POPIS VÝDAJE: 

cepový žací stroj, plošinový jednoosý vlek za traktor, posypové zařízení, protiběžná žací 
lišta, příkopová fréza, rýpadlo, sněžná fréza, sněžný pluh, vibrační deska 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze nesené adaptéry k traktoru / příbližovači = stroje a zařízení, které jsou nedílnou 
součástí traktoru / přibližovače nebo jsou během přepravy traktorem / přibližovačem neseny 
(tedy bez kol nebo podobného spojení s povrchem země) a jejichž pracovní části jsou 
poháněny motorem traktoru / přibližovače (pokud pohon pro svou funkci vyžadují) 

Neplatí pro plošinový jednoosý vlek za traktor. 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE 

od 350 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

 cepový žací stroj: do 500 000 Kč 

 jednonápravový plošinový traktorový přívěs: do 300 000 Kč 

 posypové zařízení: do 100 000 Kč 

 protiběžná žací lišta: do 200 000 Kč 

 příkopová fréza: do 500 000 Kč 

 rýpadlo: do 500 000 Kč 

 sněžná fréza: do 800 000 Kč 

 sněžný pluh tažený: do 100 000 Kč 

 sněžný pluh čelní: do 250 000 Kč 

 vibrační deska: do 250 000 Kč 

Uvedená cena zahrnuje i cenu nosného zařízení. 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

021 Stroje a zařízení pro opravy lesních cest 

POPIS VÝDAJE: 

drticí fréza, grejdr, plošinový víceosý vlek za traktor, rozrývač, svahovač, urovnávač, válec 

TECHNICKÁ OMEZENÍ: 

pouze adaptéry k traktoru / přibližovači = stroje a zařízení, které jsou nedílnou součástí 
traktoru / přibližovače nebo jsou traktorem / přibližovačem neseny nebo taženy a jejichž 
pracovní části jsou poháněny motorem traktoru / přibližovače (pokud pohon pro svou funkci 
vyžadují) 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

od 700 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

 drticí fréza: do 800 000 Kč 

 grejdr: do 300 000 Kč 

 vícenápravový plošinový traktorový přívěs: do 500 000 Kč 

 rozrývač: do 200 000 Kč 

 svahovač, urovnávač: do 500 000 Kč 

 válec: do 200 000 Kč 

Uvedená cena zahrnuje i cenu nosného zařízení. 

 
MOBILNÍ STROJE PRO SORTIMENTACI A POŘEZ DŘÍVÍ (KÓD 022) 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

022 Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví 

POŽADOVANÁ VÝMĚRA LESA VE VLASTNICTVÍ, NÁJMU, PACHTU ŽADATELE: 

 mobilní řetězové pily na podélné řezání (s pořezovou lavicí): od 10 ha 

 mobilní rámové a pásové pily: od 50 ha 

CENA STROJE (bez DPH): 

 mobilní řetězové pily na podélné řezání (s pořezovou lavicí): do 150 000 Kč 

 mobilní rámové a pásové pily: do 500 000 Kč 

 
STROJE, TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A STAVBY PRO LESNÍ ŠKOLKAŘSKOU ČINNOST 
(KÓD 023–027) 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

023 Zpracování semenného materiálu lesních dřevin 

CENA STROJE / TECHNOLOGIE / ZAŘÍZENÍ / STAVBY (bez DPH): 

 stroj na luštění šišek: do 500 000 Kč 

 plavicí vana: do 300 000 Kč 

 sítový separátor: do 400 000 Kč 

 gravitační separátor: do 500 000 Kč 

 sušárna: do 750 000 Kč 

 



 

24 
 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

024 Příprava půdy a péče o půdu v lesních školkách 

CENA STROJE (bez DPH): 

 drtičky, míchače, podavače a překopávače kompostu: do 2 500 000 Kč 

 rozdružovače big-balů: do 450 000 Kč 

 stroje na dezinfekci půdy: do 2 000 000 Kč 

 propařovací kolony mobilní: do 2 200 000 Kč 

 rýhovací stroje – boční zavěšení: do 400 000 Kč 

 rýhovací stroje – zadní zavěšení: do 450 000 Kč 

 rycí pluhy („rýčové stroje“): do 800 000 Kč 

 nahrnovací frézy: do 340 000 Kč 

 srovnávače pěstebních záhonů a ploch: do 400 000 Kč 

 aktivní formovače záhonů („záhonovače“): do 650 000 Kč 

 rotavátory: do 350 000 Kč 

 rotační brány a krypřiče: do 650 000 Kč 

 rozmetadla hnojiv a organické hmoty: do 610 000 Kč 

 přihnojovače: do 200 000 Kč 

 mulčovače: do 400 000 Kč 

 zapichovače, zatloukače a zatlačovače kůlů a sloupků: do 320 000 Kč 

 půdní vrtáky: do 150 000 Kč  
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

025 Výroba prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin 

CENA STROJE / TECHNOLOGIE / ZAŘÍZENÍ / STAVBY (bez DPH): 

Založení kultur, přesazování, ošetřování a vyzvedávání: 

 sázecí a rýhovací stroje – jednořádkové: do 550 000 Kč 

 sázecí a rýhovací stroje – víceřádkové: do 650 000 Kč 

 školkovací stroje: do 1 000 000 Kč 

 secí stroje nesené: do 850 000 Kč 

 zasypávače výsevů: do 600 000 Kč 

 stroje pro podřezávání kořenů: do 600 000 Kč 

 školkařské kultivátory: do 600 000 Kč 

 školkařské kypřiče: do 500 000 Kč 

 plečky a plecí stroje: do 600 000 Kč 

 meziřádkové chemické plečky: do 600 000 Kč 

 postřikovače a rosiče nesené: do 500 000 Kč 

 postřikovače a rosiče tažené: do 1 000 000 Kč 

 kolové (ručně vedené) postřikovače s navíjením hadice: do 400 000 Kč 

 postřikovače se speciálními herbicidními rámy: do 400 000 Kč 

 vyorávače sazenic: do 650 000 Kč 

 sběrače sazenic: do 1 800 000 Kč 

 záhonové vyzvedávače: do 2 500 000 Kč 

 traktorové nosiče nářadí („nářaďové traktory“) – traktory, jejichž přední a zadní náprava 
je spojena pouze páteřovým nosníkem vytvářejícím mezi nápravami volný prostor 
pro umístění nářadí: do 2 700 000 Kč 

 jednonápravové traktory: do 800 000 Kč 

Pěstování na krytých pěstebních plochách: 

 pásové dopravníky: do 700 000 Kč 

Manipulace se sadebním materiálem: 

 nízkozdvižné vozíky: do 700 000 Kč 

 vysokozdvižné vozíky: do 1 500 000 Kč 

 plošinový jednoosý vlek za traktor: do 300 000 Kč 

 plošinový víceosý vlek za traktor: do 500 000 Kč 

Posklizňové linky: 

 třídicí linka pro prostokořenné výpěstky: do 3 000 000 Kč 

 stroje na vázání prostokořenných výpěstků: do 450 000 Kč 

Stavby pro výrobu prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin: 

 stavební náklady náklady na technologie 

skleníky 4 000 Kč/m2 4 000 Kč/m2 

fóliovníky 2 500 Kč/m2 4 000 Kč/m2 

pařeniště 900 Kč/m2 100 Kč/m2 

kompostéry 1 500 Kč/t 1 000 Kč/t 

ostatní stavby 55 Kč/m2 75 Kč/m2 
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KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

026 Výroba krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin 

CENA STROJE / TECHNOLOGIE / ZAŘÍZENÍ / STAVBY (bez DPH): 

Založení kultur, přesazování, ošetřování a vyzvedávání: 

 hrnkovací stroje a plničky sadbovačů (včetně příslušenství): do 2 200 000 Kč 

 secí linka: do 750 000 Kč 

 sázecí roboty na přesazování rostlin: do 2 300 000 Kč 

 postřikovače a rosiče nesené: do 500 000 Kč 

 postřikovače a rosiče tažené: do 1 000 000 Kč 

 kolové (ručně vedené) postřikovače s navíjením hadice: do 400 000 Kč 

 postřikovače se speciálními herbicidními rámy: do 400 000 Kč 

Pěstování na krytých pěstebních plochách: 

 pásové dopravníky: do 700 000 Kč 

Sklizeň a odvoz produkce: 

 nízkozdvižné vozíky: do 700 000 Kč 

 vysokozdvižné vozíky: do 1 500 000 Kč 

 jednonápravový plošinový traktorový přívěs: do 300 000 Kč 

 vícenápravový plošinový traktorový přívěs: do 500 000 Kč 

 elektrické tahače vozíků: do 400 000 Kč 

Posklizňové linky: 

 třídicí linka pro krytokořenné výpěstky: do 3 000 000 Kč 

 stroje na balení krytokořenných výpěstků: do 270 000 Kč 

Stavby pro výrobu krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin: 

 stavební náklady náklady na technologie 

skleníky 4 000 Kč/m2 4 000 Kč/m2 

fóliovníky 2 500 Kč/m2 4 000 Kč/m2 

pařeniště 900 Kč/m2 100 Kč/m2 

kompostéry 1 500 Kč/t 1 000 Kč/t 

ostatní stavby 55 Kč/m2 75 Kč/m2 
 

 

KÓD A NÁZEV VÝDAJE: 

027 Dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin 

CENA TECHNOLOGIE / ZAŘÍZENÍ / STAVBY (bez DPH): 

 stavební náklady náklady na technologie 

klimatizované sklady 8 800 Kč/m3 2 400 Kč/m3 

sněžné jámy 5 400 Kč/m3 - 

neklimatizované sklady 5 400 Kč/m3 800 Kč/m3 
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Příloha č. 3 

 
Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, (bude součástí Žádosti o dotaci)12 
 
a )  seznam pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví žadatele 
 

Název a kód lesního 
hospodářského celku 

nebo zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní 
hospodářské osnovy 

identifikace vlastnického 
separátu 

Aktuální výměra pozemků 
určených k plnění funkcí 

lesa13 v ha 

   

   

   

   

   

   

   

 
b) seznam pronajatých/propachtovaných/vypůjčených pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 

Název a kód 
lesního 

hospodářského 
celku nebo 

zařizovacího 
obvodu 

V případě lesní hospodářské 
osnovy identifikace 

vlastnického separátu 

Aktuální výměra 
pozemků určených 

k plnění funkcí lesa13
 

v ha 

Pronajímatel 
propachtovatel/

vypůjčitel 
(jméno nebo 

název, adresa) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Celková výměra v ha (a+b): 
 
c) identifikace pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých je provozována lesní školkařská činnost14 
 

Kód katastrálního území Název katastrálního území Parcelní číslo/čísla 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                 
12

 Přílohu nemusí vyplnit žadatel, který v rámci výdajů, ze kterých je stanovena dotace, uplatňuje pouze kód 
způsobilých výdajů 004 a/nebo 010. 
13 

Zahrnuje případné změny od doby schválení LHO/LHP. V případě spoluvlastnictví může žadatel zahrnout výměru 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa pouze v případě, že je většinovým vlastníkem nebo je zmocněn dalšími 
spoluvlastníky, kteří mají spolu s žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů. 
14

 Údaje uvádí pouze žadatel o dotaci na stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (kódy 
způsobilých výdajů 023–027). 
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Žadatel čestně prohlašuje, že bude užívat stroj(e), technologie, zařízení nebo stavby, které jsou 
předmětem Žádosti o dotaci, od podání Žádosti o proplacení po dobu lhůty vázanosti projektu na účel 
na výměře vlastních nebo pronajatých/propachtovaných/vypůjčených pozemků určených k plnění funkcí 
lesa dle platného LHP/LHO (včetně Projektu zalesnění zemědělské půdy). Po dobu vázanosti projektu 
na účel nesmí dojít ke snížení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa, které by vedlo ke snížení 
bodového zisku v rámci souvisejících preferenčních kritérií, za které žadatel získá body. 
 
V…………………………….dne………………………             

 
 
              …………………...………..                                                                         
      Jméno a podpis žadatele (statutárního orgánu) 
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Příloha č. 4 

 
Seznam oborů vzdělání přijatelných pro splnění preferenčního kritéria č. 5 

 
hospodářská a správní služba v lesnictví 

chov hospodářských zvířat 

chov koní 

chov koní a agroturistika 

chovatel koní a jezdec 

chovatel koní a jezdec z povolání 

chovatel zvířat 

chovatelství 

jezdec a chovatel koní 

jezdec a ošetřovatel koní 

kočí 

kočí režijních potahů 

lesař – pěstitel 

lesní hospodářství 

lesní inženýrství 

lesní mechanizátor 

lesní těžař 

lesní výroba 

lesnické práce 

lesnictví 

mechanizace a služby (kód oboru 
začínající na 41-45-M nebo 41-45-L) 

mechanizace zemědělství a lesního 
hospodářství 

mechanizátor lesní výroby 

obecná zootechnika 

pěstební a lesnické práce 

technika a mechanizace lesní výroby 

technika a mechanizace v lesním 
hospodářství 

technika a mechanizace zemědělské a 
lesní výroby 

vyšší odborné lesnictví 

zájmové chovy zvířat 

zemědělská a lesnická technika 

zootechnika 

 
Kromě uvedeného výčtu ještě další obory vzdělání, v jejichž jsou názvu obsaženy obory 
vzdělání výše uvedené nebo jejich kombinace. 
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Příloha č. 5 

 
Průměr podílu nezaměstnaných osob 15–64 k obyvatelstvu stejného věku za rok 2016 
v jednotlivých okresech 

 

Okres 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob v % 

 
Okres 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob v % 

Praha 3,9 Jičín 3,3 

Benešov 3,1 Náchod 4,4 

Beroun 4,5 Rychnov nad Kněžnou 2,2 

Kladno 6,5 Trutnov 4,7 

Kolín 6,3 Chrudim 4,3 

Kutná Hora 5,8 Pardubice 3,7 

Mělník 6,1 Svitavy 5,6 

Mladá Boleslav 3,1 Ústí nad Orlicí 4,0 

Nymburk 5,9 Havlíčkův Brod 5,0 

Praha-východ 2,2 Jihlava 4,8 

Praha-západ 3,4 Pelhřimov 3,4 

Příbram 6,7 Třebíč 6,9 

Rakovník 5,1 Žďár nad Sázavou 5,6 

České Budějovice 3,6 Blansko 5,0 

Český Krumlov 6,4 Brno-město 7,2 

Jindřichův Hradec 3,5 Brno-venkov 4,7 

Písek 3,7 Břeclav 5,3 

Prachatice 3,7 Hodonín 7,9 

Strakonice 5,0 Vyškov 4,0 

Tábor 5,7 Znojmo 8,2 

Domažlice 4,4 Jeseník 7,7 

Klatovy 4,0 Olomouc 6,1 

Plzeň-město 3,7 Prostějov 4,2 

Plzeň-jih 3,6 Přerov 7,1 

Plzeň-sever 3,8 Šumperk 6,2 

Rokycany 3,4 Kroměříž 6,2 

Tachov 5,3 Uherské Hradiště 4,6 

Cheb 4,3 Vsetín 6,1 

Karlovy Vary 6,1 Zlín 4,3 

Sokolov 7,9 Bruntál 9,6 

Děčín 8,2 Frýdek-Místek 5,0 

Chomutov 9,1 Karviná 10,7 

Litoměřice 6,7 Nový Jičín 4,5 

Louny 7,5 Opava 5,9 

Most 11,0 Ostrava-město 9,6 

Teplice 7,1 Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za rok 
2016 – 5,6 % 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Ústí nad Labem 9,7 

Česká Lípa 4,6 

Jablonec nad Nisou 5,4 

Liberec 6,4 

Semily 5,6 

Hradec Králové 4,9 
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Příloha č. 6 

 
Hospodářsky problémové regiony definované v příloze usnesení vlády č. 344 ze dne 
15. 5. 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 

 
Hospodářsky problémové regiony tvoří správní obvody těchto obcí s rozšířenou působností: 
 

Bílina 

Bílovec 

Bohumín 

Broumov 

Bruntál 

Bystřice nad Pernštejnem 

Česká Třebová 

Český Těšín 

Děčín 

Frýdlant 

Havířov 

Hodonín 

Cheb 

Chomutov 

Jeseník 

Kadaň 

Karviná 

Konice 

Králíky 

Kraslice 

Kravaře 

Krnov 

Kyjov 

Lipník nad Bečvou 

Litvínov 

Louny 

Mikulov 

Moravská Třebová 

Moravské Budějovice 

Moravský Krumlov 

Most 

Nový Bor 

Odry 

Orlová 

Ostrava 

Ostrov 

Podbořany 

Přerov 

Rumburk 

Rýmařov 

Sokolov 

Stříbro 

Svitavy 

Šternberk 

Šumperk 

Tanvald 

Teplice 

Uničov 

Ústí nad Labem 

Valašské Klobouky 

Varnsdorf 

Veselí nad Moravou 

Vítkov 

Vsetín 

Zábřeh 

Znojmo 

Žatec 
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Příloha č. 7 

 
Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků 

Příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem 

 
 

Článek 1 
Podnik 

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho 
právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné 
podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, 
která běžně vykonávají hospodářskou činnost. 

 
Článek 2 

Počet zaměstnanců a finanční stropy vymezující kategorie podniků 

1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, 
které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů 
EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají 
méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 
10 milionů EUR. 

3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají 
méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 
2 miliony EUR. 

 
Článek 3 

Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních 
hodnot 

1. „Nezávislé podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi partnerské 
podniky ve smyslu odstavce 2 ani mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3. 

2. „Partnerskými podniky“ jsou všechny podniky, které nejsou zařazeny mezi propojené 
podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterými existuje následující vztah: podnik (mateřský 
podnik) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky ve smyslu 
odstavce 3, 25 % nebo více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného 
podniku (dceřiný podnik). 

Podnik však může být zařazen mezi nezávislé podniky, tedy jako podnik, který nemá žádné 
partnerské podniky, i když je tento 25 % práh dosažen nebo překročen níže uvedenými 
investory, pokud tito investoři nejsou s dotyčným podnikem jednotlivě ani společně propojeni 
ve smyslu odstavce 3: 

a) veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, jednotlivci či skupiny 
jednotlivců provozující běžnou činnost spojenou s investováním rizikového kapitálu 
(business angels), které investují vlastní kapitál do nekotovaných podniků, 
za předpokladu, že celkové investice těchto business angels do stejného podniku 
nepřekročí 1 250 000 EUR; 

b) univerzity nebo nezisková výzkumná střediska; 

c) institucionální investoři včetně fondů pro regionální rozvoj; 
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d) samostatné místní orgány s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně 
než 5 000 obyvatel. 

3. „Propojenými podniky“ se rozumějí podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících 
vztahů: 

a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv akcionáře nebo společníka v jiném 
podniku; 

b) podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího 
nebo dozorčího orgánu jiného podniku; 

c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy 
uzavřené s daným podnikem nebo na základě ustanovení v zakladatelské 
listině, společenské smlouvě, nebo ve stanovách tohoto podniku; 

d) podnik, který je akcionářem nebo společníkem jiného podniku, ovládá sám, 
v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného 
podniku, většinu hlasovacích práv akcionáře nebo společníka v daném 
podniku. 

Předpokládá se, že rozhodující vliv není uplatňován, pokud investoři uvedení v odst. 2 
druhém pododstavci nejsou zapojeni přímo či nepřímo do řízení daného podniku, aniž jsou 
tím dotčena jejich práva jakožto akcionářů nebo společníků. 

Podniky, jež mezi sebou mají některých ze vztahů popsaných v prvním pododstavci 
prostřednictvím jednoho či více dalších podniků nebo prostřednictvím některého z investorů 
uvedených v odstavci 2, jsou rovněž považovány za propojené. 

Podniky, které mají jeden či více takových vztahů prostřednictvím fyzické osoby 
nebo prostřednictvím skupiny fyzických osob, které jednají společně, jsou taktéž považovány 
za propojené podniky, pokud svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném 
relevantním trhu nebo na sousedních trzích. 

Za „sousední trh“ se považuje trh pro výrobky nebo služby, který bezprostředně navazuje 
na relevantní trh nebo mu předchází. 

4. S výjimkou případů uvedených v odst. 2 druhém pododstavci nemůže být podnik 
považován za malý nebo střední podnik, jestliže je 25 % nebo více procent základního 
kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně či jednotlivě, 
jedním či více veřejnými subjekty. 

5. Podniky mohou vydat prohlášení o svém postavení nezávislého podniku, partnerského 
podniku nebo propojeného podniku s uvedením údajů týkajících se prahů vymezených 
v článku 2. Prohlášení může být vydáno i v případě, že základní kapitál je rozdělen 
způsobem, který neumožňuje přesné určení toho, kdo jej drží, v kterémžto případě může 
podnik v dobré víře prohlásit, že může oprávněně předpokládat, že není vlastněn z 25 % 
či z více procent jiným podnikem ani společně podniky vzájemně mezi sebou 
propojenými. Tato prohlášení jsou vydávána, aniž jsou dotčeny kontroly a šetření 
prováděná podle vnitrostátních pravidel nebo podle pravidel Unie. 
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Článek 4 
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot a sledované období 

 

1. Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající 
se posledního schváleného účetního období vypočtené za období jednoho kalendářního 
roku. Tyto údaje jsou brány v potaz od dne účetní závěrky. Částka zvolená za výši obratu 
je vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých daní. 

2. V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané 
roční období překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků 
nebo finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání 
postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou 
překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období. 

3. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, jsou údaje 
použité při výpočtu odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního 
období. 

 
Článek 5 

Počet zaměstnanců 

Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, 
které byly v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý 
sledovaný rok. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly 
na částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává 
jako zlomky RPJ. Počet zaměstnanců tvoří: 

a) zaměstnanci; 

b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 
za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem; 

c) vlastníci-vedoucí pracovníci; 

d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod 
plynoucích z podniku. 

Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. Délka 
mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává. 

 
Článek 6 

Sestavování údajů o podniku 

1. V případě nezávislého podniku jsou údaje včetně počtu zaměstnanců sestaveny výlučně 
na základě účtů daného podniku. 

2. Údaje, včetně počtu zaměstnanců, podniku, který má partnerské podniky nebo propojené 
podniky, jsou sestaveny na základě účetní závěrky a dalších údajů podniku nebo 
na základě konsolidované účetní závěrky podniku, je-li sestavována, nebo konsolidované 
účetní závěrky, do které je podnik zahrnut v rámci konsolidace. 

S údaji uvedenými v prvním pododstavci jsou agregovány údaje o všech partnerských 
podnicích daného podniku, které na něj přímo navazují jak na nižší, tak na vyšší úrovni. 
Agregace odpovídá procentuálnímu podílu na základním kapitálu či na hlasovacích právech 
(podle toho, která z hodnot je vyšší). V případě vzájemného vlastnictví se použije vyšší 
procentuální podíl. 
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K údajům uvedeným v prvním a druhém pododstavci je připojeno 100 % hodnot všech 
podniků, které jsou s daným podnikem přímo či nepřímo propojeny, pokud tyto hodnoty 
nejsou již zahrnuty do konsolidované účetní závěrky. 

3. Pro účely použití odstavce 2 se údaje o partnerských podnicích daného podniku zjišťují 
z účetní závěrky a z ostatních jejich údajů, případně v konsolidované formě, je-li 
k dispozici. S těmito údaji je agregováno 100 % údajů o podnicích, které jsou s těmito 
partnerskými podniky propojeny, ledaže jejich účetní údaje již byly zahrnuty 
do konsolidované účetní závěrky. 

Pro účely použití odstavce 2 se údaje o podnicích, které jsou s daným podnikem propojeny, 
zjišťují z jejich účetní závěrky a z ostatních jejich údajů, případně v konsolidované formě, je-li 
k dispozici. S těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných 
partnerských podnicích propojených podniků, které na ně bezprostředně navazují jak 
na nižší, tak na vyšší úrovni, ledaže jejich účetní údaje již byly zahrnuty do konsolidované 
účetní závěrky v podílu odpovídajícím alespoň procentuálnímu podílu určenému v odst. 2 
druhém pododstavci. 

4. Není-li počet zaměstnanců daného podniku uveden v konsolidované účetní závěrce, 
provede se jeho výpočet poměrnou agregací údajů za jeho partnerské podniky 
a přičtením údajů za podniky, se kterými je daný podnik propojen. 
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Příloha č. 8 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních 
podniků 

 
VZOR PROHLÁŠENÍ 

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MIKRO NEBO MALÝ PODNIK 

 
Přesná identifikace podniku podávajícího žádost 

Název nebo obchodní 
jméno....................................................................................................................................... 

Adresa 
(sídla).......................................................................................................................................... 

IČ................................................................................................................................................ 

Jména a tituly hlavního ředitele/hlavních 
ředitelů15......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Typ podniku (viz vysvětlivka níže) 

Zaškrtněte, který případ se vztahuje/které případy se vztahují na podnik podávající žádost: 

 Nezávislý podnik V tomto případě jsou údaje vyplněné v rámečku níže údaji 
z roční účetní závěrky pouze podniku podávajícího žádost. 
Vyplňte pouze prohlášení bez přílohy. 

 Partnerský podnik 
Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte 
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže. 

 Propojený podnik 
 
Údaje používané ke zjištění kategorie podniku 

Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za 
slučitelné s vnitřním trhem. 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) * 

Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat ** Bilanční suma** 

   

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období (schváleným 
účetním obdobím je myšleno uzavřené účetní období bez ohledu na předložení DAP na FÚ 
a bez ohledu, zda bylo toto období schváleno např. valnou hromadou) a být vypočteny 
za období jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly 
uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního 
období. 

** 1000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 
 

                                                 
15

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
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Důležité: 
Ve srovnání s předchozím účetním obdobím došlo ke změně údajů, která by mohla vést 
ke změně kategorie podniku podávajícího žádost (mikropodnik, malý, střední nebo velký 
podnik). 
            Ne 
           Ano (v tomto případě vyplňte a přiložte prohlášení týkající se předchozího účetního  

období16 
  
Datum vyplnění přílohy: 

 

                                                 
16

  Definice, čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie 
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním 
trhem. 
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VYSVĚTLIVKA 

K DRUHŮM PODNIKŮ, KTERÉ JSOU BRÁNY V POTAZ PŘI VÝPOČTU POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ A FINANČNÍCH HODNOT 

 

I. DRUHY PODNIKŮ 

Definice malého a středního podniku17 rozlišuje tři typy podniků podle jejich vztahu s jinými 
podniky, pokud jde o vlastnictví základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo práva 
uplatňovat rozhodující vliv18. 

 
Typ 1: Samostatný podnik 

Toto je zdaleka nejčastější typ podniku. Vztahuje se na všechny podniky, které nejsou 
jedním z dalších dvou typů podniku (partnerský nebo propojený). 

Podnik, podávající žádost je samostatný, pokud: 

- nemá podíl ve výši 25 %19 nebo více v žádném jiném podniku, 

- a není z 25 %19 nebo více vlastněn jiným podnikem nebo veřejným subjektem 
nebo společně několika propojenými podniky nebo veřejnými subjekty kromě určitých 
výjimek20, 

- a nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku a není zahrnutý do účetní závěrky 
jiného podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, a není tudíž 
propojeným podnikem21. 

                                                 
17 Dále v textu odkazuje výraz „definice“ na Přílohu I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 
25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za 
slučitelné s vnitřním trhem. 
18

 Definice, čl. 3. 
19

  Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
procentnímu podílu by se měl připočítat podíl v tomtéž podniku, který je spojen s vlastnící 
společností (definice, čl. 3 odst. 2). 

20
 Podnik může být nadále považován za samostatný, přestože je tento práh 25 % dosažen 
nebo překročen, pokud tento podíl vlastní některá z následujících kategorií investorů (pokud nejsou 
propojeni s podnikem podávajícím žádost): 

       a) veřejné investiční společnosti, společnosti pracující s rizikovým kapitálem, jednotlivci 
či skupiny jednotlivců provozujících běžnou činnost spojenou s investováním rizikového 
kapitálu, které investují akciový kapitál do nekotovaných podniků (andělské podniky), 
za předpokladu, že celkové investice těchto andělských podniků do stejného podniku činí 
maximálně 1 250 000 EUR, 

      b) university nebo nezisková výzkumná střediska, 
      c) institucionální investoři včetně regionálních rozvojových fondů, 
      d) samostatné místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 milionů EUR a s méně 

než 5 000 obyvatel. 
21

 – Pokud se sídlo podniku nachází v členském státě, který stanovil výjimku, pokud jde o požadavek 
sestavovat takovéto účetní závěrky podle sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, 
měl by podnik přesto zkontrolovat zejména, zda nesplňuje některou z podmínek stanovených v čl. 3 
odst. 3 definice. 
  – Existují rovněž určité velmi ojedinělé případy, kdy podnik lze považovat za propojený s jiným 
podnikem prostřednictvím osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně (definice, čl. 3 
odst. 3). 
  – Naopak existuje pouze velmi málo případů, kdy podniky sestavují konsolidovanou účetní závěrku 
dobrovolně, aniž by tak musely činit podle sedmé směrnice. V tomto případě nemusí být podnik nutně 
propojený a může se považovat pouze za partnera. 
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Typ 2: Partnerský podnik 

Tento typ představuje situaci podniků, které vytvářejí významná finanční partnerství s jinými 
podniky, aniž by jeden z nich účinně přímo či nepřímo ovládal druhý podnik. Partnery jsou 
podniky, které nejsou nezávislé, ale ani navzájem propojené. 
 
Podnik podávající žádost je partnerem jiného podniku, pokud: 

– má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v jiném podniku nebo jiný 
podnik má vlastnická nebo hlasovací práva ve výši 25 % nebo více v podniku 
podávajícím žádost, 

– podniky nejsou propojenými podniky v níže uvedeném smyslu, což mimo jiné 
znamená, že hlasovací práva jednoho podniku ve druhém nepřesahují 50 %, 

– a podnik podávající žádost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku, která v rámci 
konsolidace zahrnuje jiný podnik, a není v rámci konsolidace zahrnut do účetní 
závěrky jiného podniku nebo podniku s ním propojeného21.

                                                                                                                                                         
Ke zjištění, zda je podnik propojený nebo ne, by se v každé z těchto tří situací mělo zkontrolovat, 
zda podnik splňuje či nesplňuje některou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice, popřípadě 
prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně. 
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Typ 3: Propojený podnik 
 

Tento typ odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu prostřednictvím 
přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv (včetně prostřednictvím dohod 
nebo v určitých případech prostřednictvím fyzických osob jako společníků), nebo možností 
uplatňovat rozhodující vliv na podnik. Tyto případy jsou tedy méně časté než dva předchozí 
typy. 

Aby se předešlo potížím podniků při výkladu, Komise definovala tento typ podniků tak, 
že kdykoli to bylo pro účely definice vhodné, převzala podmínky stanovené v článku 1 
směrnice Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách22, která se používá 
mnoho let. 

Podnik tedy v zásadě ihned ví, zda je propojeným podnikem, pokud musí podle zmíněné 
směrnice sestavovat konsolidovanou účetní závěrku nebo pokud je v rámci konsolidace 
zahrnut do účetní závěrky podniku, který musí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. 

Jediné dva případy, které však nejsou moc časté, kdy lze podnik považovat za propojený, 
ačkoli nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, jsou popsány v prvních dvou 
odrážkách poznámky pod čarou 21 této vysvětlivky. V těchto případech by podnik měl 
zkontrolovat, zda splňuje některou z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 3 definice. 

 

II. POČET ZAMĚSTNANCŮ A POČET ROČNÍCH PRACOVNÍCH JEDNOTEK23 

 

Počet zaměstnanců podniku odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ). 
 
Kdo se započítává do počtu zaměstnanců? 

– Zaměstnanci podniku podávajícího žádost, 
– osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 

za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem, 
– vlastníci-vedoucí pracovníci, 
– společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod 

plynoucích z podniku. 
 
Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy 
o učňovském nebo odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. 
 
Jak se počet zaměstnanců vypočítává? 
 
Jedna RPJ odpovídá jedné osobě, která byla v daném podniku nebo jeho jménem 
zaměstnaná na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Počet zaměstnanců 
se vyjadřuje v RPJ. 

Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek 
bez ohledu na jeho délku, a práce sezónních pracovníků se započítává jako zlomky RPJ. 

Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se nezapočítává.

                                                 
22

 Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) 
Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193 ze dne 18. 7. 1983, s. 1) naposledy 
pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. L 283 ze dne 
27. 10. 2001, s. 28). 
23

 Definice, čl. 5. 
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PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ 

VÝPOČET PRO PARTNERSKÝ NEBO PROPOJENÝ PODNIK 

 

Přílohy, které je případně nutno připojit 
 

– Příloha A, má-li podnik podávající žádost nejméně jeden partnerský podnik 
(a popřípadě další listy) 

– Příloha B, pokud má podnik podávající žádost nejméně jeden propojený podnik 
(a popřípadě další listy) 

 
 
Výpočet pro partnerský nebo propojený podnik24 (viz vysvětlivka) 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky)25 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční 
obrat* 

Bilanční 
suma* 

1. Údaje24 podniku podávajícího 
žádost nebo konsolidovaná 
účetní závěrka /opište údaje 
z rámečku B(1) v příloze B26 

   

2. Poměrně agregované údaje24 
všech partnerských 
podniků (pokud existují) (opište 
údaje 
z rámečku A v příloze A) 

   

3. Sečtené údaje24 všech 
propojených podniků (pokud 
existují) – nejsou-li zahrnuty 
v rámci konsolidace v řádku 1 
(opište údaje z rámečku B(2) v 
příloze B) 

   

Celkem    

*1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 
 

 

 

 
Údaje o podniku uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku 
„Údaje používané k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 

 

                                                 
24

 Definice, čl. 6 odst. 2 a 3. 
25

 Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období (schváleným účetním 
obdobím je myšleno uzavřené účetní období bez ohledu na předložení DAP na FÚ) a být vypočteny 
za období jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly schváleny, 
se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního období (definice, 
článek 4). 
26

 Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší do rámečku „Údaje používané 
k určení kategorie podniku“ v prohlášení. 
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PŘÍLOHA A 

Partnerské podniky 

 

Do níže uvedené tabulky se pro každý podnik, pro nějž byl vyplněn „list partnera“/jeden list 
pro každý partnerský podnik podniku podávajícího žádost a pro každý partnerský podnik 
propojeného podniku, jehož údaje nejsou zahrnuty v konsolidované účetní závěrce tohoto 
propojeného podniku, zapíší údaje uvedené v dotyčném „rámečku partnera“: 
 

Rámeček A 

Partnerský podnik 
(název/identifikace) 

Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Celkem    

* 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

(popřípadě připojte další listy nebo tabulku rozšiřte) 

 

 

 

 

Připomínka: 
Tyto údaje jsou výsledkem poměrného výpočtu provedeného na „listu partnera“ pro každý 
přímý nebo nepřímý partnerský podnik. 
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ ve výše uvedené tabulce se zapíší na řádek 2 
(pro partnerský podnik) tabulky v příloze prohlášení. 
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LIST PARTNERA 
 

1. Přesná identifikace partnerského podniku 
 
Název nebo obchodní jméno 
..................................................................................................................................... 
 
Adresa (sídla) 
....................................................................................................................................................
........ 
 
IČ/DIČ 
....................................................................................................................................................
.................. 
 
Jména a tituly hlavního ředitele/ hlavních ředitelů27 
................................................................................................ 
 

2. Prvotní údaje pro daný partnerský podnik 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Prvotní údaje    

* 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 

Připomínka: Tyto prvotní údaje jsou získány z účtů a jiných údajů partnerského podniku, 
případně konsolidovaných, jsou-li takové. 
 
3. Poměrný výpočet 

a) Uveďte přesně podíl28 podniku vypracovávajícího prohlášení (nebo propojeného podniku, 
prostřednictvím něhož je vytvořen vztah s partnerským podnikem) na partnerském 
podniku, na nějž se tento list vztahuje: 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

Uveďte rovněž podíl partnerského podniku, na nějž se tento list vztahuje, na podniku 
sestavujícím prohlášení (nebo na propojeném podniku): 

....................................................................................................................................................

................................. 

....................................................................................................................................................

................................. 

                                                 
27

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
28

 Pokud jde o podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, platí vyšší hodnota. K tomuto 
podílu by se měl připočítat podíl každého propojeného podniku v tomtéž podniku (definice, čl. 3 odst. 
2 pododst. 1). 
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b) Vyšší z těchto dvou procentních podílů se uplatní na prvotní údaje uvedené 
v předchozím rámečku. Výsledky tohoto poměrného výpočtu se uvedou v této tabulce: 

 

„Rámeček partnera“ 

Procentní podíl: 
Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Poměrné výsledky    

* 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo 
svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 

Tyto údaje se zapíší do rámečku A v příloze A.
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PŘÍLOHA B 

Propojené podniky 

 

A. URČENÍ PŘÍPADU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA PODNIK PODÁVAJÍCÍ ŽÁDOST: 

� Případ 1: Podnik podávající žádost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nebo je 
v rámci konsolidace zahrnut do konsolidované účetní závěrky jiného podniku. Rámeček 
B(1) 

� Případ 2: Podnik podávající žádost, nebo jeden či více propojených podniků nesestavují 
konsolidovanou účetní závěrku ani nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky. 
Rámeček B(2). 

Všimněte si: Údaje podniků, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou 
získány z jejich účtů a jejich ostatních údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. 
S těmito údaji jsou poměrným způsobem agregovány údaje o všech případných 
partnerských podnicích tohoto propojeného podniku, které na ně bezprostředně navazují, 
ledaže již byly zahrnuty v rámci konsolidace29. 

 

B. ZPŮSOBY VÝPOČTU V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH: 

V případě 1: Jako základ pro výpočet slouží konsolidovaná účetní závěrka. Vyplňte rámeček 
B(1) níže. 

 

Rámeček B(1) 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ)* 

Roční obrat** Bilanční suma** 

Celkem    

* Jestliže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví počet zaměstnanců daného podniku, 
výpočet tohoto počtu se provede sečtením údajů z podniků, s nimiž je dotyčný podnik 
propojen. 
** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 

Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 1 tabulky 
v příloze prohlášení. 
 

Identifikace podniků zahrnutých v rámci konsolidace 

Propojený podnik 
(jméno/identifikace) 

Adresa (sídla) IČ 
Jména a tituly 

hlavního ředitele / 
hlavních ředitelů* 

A.    

B.    

C.    

                                                 
29

 Definice, čl. 6 odst. 3 pododst 2. 
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D.    

E.    

* Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 

 

Důležité: Partnerské podniky tohoto propojeného podniku, které nejsou dosud zahrnuty 
v rámci konsolidace, jsou považovány za přímé partnery podniku podávajícího žádost. Jejich 

údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A.

V případě 2: Pro každý propojený podnik (včetně vazeb prostřednictvím jiných propojených 
podniků) vyplňte „list propojeného podniku“ a jednoduše sečtěte účty všech propojených 
podniků vyplněním v rámečku B(2) níže. 
 
 

Rámeček B(2) 

Podnik č. Počet zaměstnanců 
(RPJ)* 

Roční obrat** Bilanční suma** 

1.*    

2.*    

3.*    

4.*    

5.*    

Celkem    

* Přiložte jeden „list propojeného podniku“ pro každý podnik. 
** 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli 
nebo svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 
Údaje uvedené v řádku „Celkem“ výše uvedené tabulky se zapíší do řádku 3 (pro propojené 
podniky) tabulky v příloze prohlášení. 
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LIST PROPOJENÉHO PODNIKU 

(pouze pro propojené podniky nezahrnuté v rámci konsolidace v rámečku B) 

 

1. Přesná identifikace podniku 

Název nebo obchodní jméno 
..................................................................................................................................... 

Adresa (sídla) 
....................................................................................................................................................
........ 

IČ................................................................................................................................................
................................ 

Jména a tituly hlavního ředitele/hlavních 
ředitelů30.................................................................................................. 

 

2. Údaje o podniku 

Sledované období (uveďte datum účetní uzávěrky) 

 Počet zaměstnanců 
(RPJ) 

Roční obrat* Bilanční suma* 

Celkem    

* 1 000 EUR (dle kurzu ECB k datu účetní závěrky, příp. k poslednímu pracovnímu dni 
předcházejícímu tomuto datu, pokud datum účetní uzávěrky připadá na sobotu, neděli nebo 
svátek). Stačí vyplnit buď roční obrat, nebo bilanční sumu. 

 
Tyto údaje se zapíší do rámečku B(2) v příloze B. 
 
Důležité: Údaje podniků, které jsou propojeny s podnikem podávajícím žádost, jsou získány 
z jejich účtů a jejich ostatních údajů, případně konsolidovaných, jsou-li takové. S těmito údaji 
jsou poměrně agregovány údaje o všech případných partnerských podnicích tohoto 
propojeného podniku, které na ně bezprostředně navazují, ledaže již byly zahrnuty v rámci 
konsolidace31. 
 
Tyto partnerské podniky jsou pokládány za přímé partnerské podniky podniku podávajícího 
žádost. Jejich údaje a „list partnera“ se proto připojí do přílohy A. 

 

                                                 
30

 Předseda (výkonný ředitel), generální ředitel apod. 
31

 Jsou-li údaje podniku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky v menším rozsahu, než je 
stanoveno podle čl. 6 odst. 2, použije se procentní podíl podle tohoto článku (definice čl. 6 odst. 3 
pododst 2). 
 


