
Komplexní dotační služby a poradenství | Fondy EU | Organizace výběrových řízení 
 

1 | 6 
ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno  
www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz 

Investice do zemědělských podniků 

Dotační program pro zemědělce na stavby a technologie v rostlinné 
i živočišné výrobě.  

Výše dotace 

 Základní výše dotace: 40 %, ve znevýhodněných oblastech: 50 % 

 Mladí začínající zemědělci: 50 %, ve znevýhodněných oblastech: 60 % 

Finanční limity 

 Minimální výdaje na projekt: 100 000 Kč. 

 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s méně než dvouletou historií: 1 000 000 Kč 
(subjekt doposud nemá účetně uzavřena dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 

 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s více než dvouletou historií: 150 000 000 Kč 
(subjekt má účetně uzavřena dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 

 Dále jsou stanoveny následující maximální finanční limity: 

 Stavební práce: jednotlivé položky dle rozpočtu budou uznány jako způsobilé maximálně do výše 
sazeb dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. 
(aktuálního ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení). 

 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů: maximálně přípustné výdaje 
konkrétních položek jsou stanoveny tímto závazným přehledem (ad samostatná příloha). 

Žadatel 

 Zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu 
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

 Skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí  
se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení 
sloužící zemědělské výrobě. Každý vlastník takového subjektu musí mít příjmy ze zem. prvovýroby  
a zároveň mít v LPIS a/nebo IZR vedeny ha/VDJ. 

 Zvýhodnění vyšší mírou dotace obdrží mladý začínající zemědělec, za kterého se pro tyto účely 
považuje: 

 Mladý začínající zemědělec, který zahájil svou činnost v průběhu pěti let předcházejících 
Žádosti o dotaci, tj.: 
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a) Fyzická osoba, která: 

 splňuje věk min. 18 let, max. 40 let (nedosáhla věku 41 let); 

 je vedena v Evidenci zemědělského podnikatele, nikoliv však déle než 5 let před podáním 
žádosti o dotaci; 

 nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník.  

 

b) Právnická osoba, která je řízena fyzickou osobou, která*: 

 splňuje věk min. 18 let, max. 40 let (nedosáhla věku 41 let); 

 poprvé (maximálně však 5 let** před datem podání žádosti o dotaci) v této právnické osobě 
plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % (nebo součet 
podílů všech mladých začínajících zemědělců tvoří 100 % základního kapitálu) a to po celou 
dobu vázanosti na účel projektu; 

 je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně a to po celou dobu vázanosti na účel 
projektu;  

 nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník.  
 

*V případě, že je právnická osoba řízena více fyzickými osobami, musí pak výše uvedené 
podmínky splňovat všechny tyto fyzické osoby. 
**Je však přípustné, aby v období před 5 lety před datem podání žádosti o dotaci plnila řídící 
fyzická osoba funkci statutárního orgánu v jiné právnické osobě či byla v tomto období 
evidována v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba. 

Podporované aktivity 

 Způsobilé jsou pouze investiční výdaje – tzn. hmotný a nehmotný majetek podle zákona  
o daních z příjmů (586/1992 Sb., v pl. znění), případně dle vlastní klasifikace v případech, kdy  
to zákon umožňuje. 

 Stavby a technologie v živočišné výrobě: 

Kód Živočišná výroba - popis výdaje 

001 Stáje pro skot a stacionární vodojemy 

002 Dojírny a mléčnice pro skot 

003 Pastevní areály včetně doprovodných staveb 

004 Stáje pro prasata 

005 Stáje pro ovce a kozy 

006 Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy 

007 Stavby pro drůbež 

008 Stáje pro koně 

009 Stavby pro skladování krmiv a steliv 

010 Stavby pro chov a výkrm králíků 

011 Jímky a stavby na skladování výkalů a chlévské mrvy 

012 Hnojiště 

013 Nákup speciálních zemědělských strojů pro živočišnou výrobu   

- výčet strojů je uveden v Závazném přehledu (ad. samostatná příloha) 

014 Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro živočišnou výrobu 
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 Stavby a technologie v rostlinné výrobě: 

Kód Rostlinná výroba - popis výdaje 
015 Technologie pro skladování obilovin a olejnin 
016 Sklady ovoce 
017 Sklady zeleniny (vč. brambor) 
018 Sklady pro školkařské výpěstky 
019 Stavby pro skladování a sklizeň chmele 
020 Stavby pro skladování cukrové řepy 

021 Nosné konstrukce sadů 
022 Nosné konstrukce v nových výsadbách révy vinné 
023 Nosné konstrukce chmelnic 
024 Protikroupové a protidešťové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu v sadech 
025 Protikroupové systémy a sítě na ochranu proti ptactvu ve vinicích 
 026 Skleníky, fóliovníky, síťovníky a kontejnerovny (vč. expedičních hal) 
027 Další zahradnické stavby 
027 Peletovací zařízení 

029 Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu 
- výčet strojů je uveden v Závazném přehledu (ad. samostatná příloha) 

030 Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro rostlinnou výrobu 
 

 Výdaje společné pro živočišnou i rostlinnou výrobu: 

Kód Živočišná i rostlinná výroba společně 
031 Nákup strojů přispívajících ke snižování emisí NH3 do ovzduší 
032 Nákup nemovistosti 

 

 Pro projekty do 1 000 000,- Kč včetně, kdy žadatel zároveň hospodaří na max. 150 ha, platí: 

 v rámci projektu lze pořídit i běžné zemědělské stroje (např. traktor); 

 výdaje na mobilní stroje v tomto případě nemusí tvořit max. 49 % z celkových výdajů projektu; 

 žadatel nemusí dokládat finanční zdraví; 

 do způsobilých nákladů lze zařadit i náklady spojené s přípravou a realizací projektu; 

 projekt bude bodově zvýhodněn, pokud jeho předmětem budou např. stavební práce či pořízení 
technologií (nad rámec běžných zemědělských strojů). 

 

 Pro projekty nad 1 000 000,- Kč, nebo pokud žadatel hospodaří na více než 150 ha, platí: 

 v případě nákupu strojů lze podpořit pouze speciální zemědělské stroje uvedené 
v Závazném přehledu (ad příloha), nikoliv běžné zemědělské stroje; 

 výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit max. 49 % z celkových 
výdajů projektu  - tzn., že další výdaje tedy musí tvořit např. technologie nebo stavební práce; 

 složitější preferenční kritéria. 

Nezpůsobilé výdaje 

 Stavební výdaje pro sklady obilovin a olejnin; 

 Jímky a skladovací plochy na digestát a fugát nebo silážní žlaby v návaznosti na bioplynovou stanici; 

 Závlahové systémy; 
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 Studny včetně průzkumných vrtů; 

 Inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb; 

 Stavby a technologie na pěstování vánočních stromků; 

 Sklad průmyslových hnojiv; 

 Technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů a ty, které bezprostředně 
nenavazují na sklizeň před skladováním; 

 Bezpečnostní a kamerové systémy; 

 Příjezdové a účelové komunikace, odstavné a parkovací plochy, sadové úpravy. 

Základní podmínky  

 Žadatelem ani příjemcem dotace nemůže být subjekt, který: 

 Je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 651/2014; 

 Má vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise;  

 Nemá vypořádány splatné závazky vůči všem státním institucím a vůči poskytovatelům podpory 
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU; 

 Má nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců; 

 Je podnikem v likvidaci - pozn.: pokud je žadatelem fyzická osoba, která má obchodní podíl ve 
společnosti, za jejíž dluhy ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, na 
žadatele nesmí být vydáno soudem rozhodnutí o úpadku a způsobech jeho řešení;  

 Na jehož majetek soud prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu 
pro nedostatek majetku nebo na jehož majetek je nařízena exekuce; 

 Je v úpadku dle insolvenčního zákona; 

 Má soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 

 Projekt lze realizovat na území ČR, kromě hlavního města Prahy. 

 Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 

 Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví: 

 Finanční zdraví se vypočítává z posledních tří uzavřených účetních období (případně 
posledních dvou období u mladých začínajících zemědělců), 

 Podmínka se neposuzuje u projektů do 1 000 000 Kč, 

 Podmínka se nevztahuje na obce, 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.  

 Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení dotace.  

 Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které 
souvisí s realizací projektu. V případě nájmu (pachtu) musí být nájemní (pachtovní) smlouva uzavřena 
minimálně na 5 let od data převedení dotace, v případě nájemní smlouvy na kratší dobu nebo dobu 
neurčitou pak musí činit výpovědní lhůta minimálně 5 let. V případě spoluvlastnictví je nutný písemný 
souhlas všech spoluvlastníků. 

 Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých budou realizovány stavební výdaj nebo do kterých 
budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení: 

 vlastnictví,  

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  
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 pacht, 

 věcné břemeno, 

 nájem, 

Pozn.: V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní  
či pachtovní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu. 

 Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody. 

 Každou zamýšlenou změnu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci je nezbytné před její realizací   
konzultovat (případně podstoupit změnovému řízení – dle rozsahu změny) a teprve následně, v případě 
odsouhlasení, tuto změnu realizovat.  

 Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn. projekt musí být funkčně soběstačný a 
plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).  

 Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 

 V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen předložit: 

 Ke dni podání žádosti o dotaci platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož 
základě lze projekt realizovat (tzn. stavební povolení, ohlášení, územní souhlas, územní 
rozhodnutí, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, atd.). 

 Ke dni předložení této přílohy již musí být tako příloha pravomocná (předložit se musí 
nejpozději do 70 kalendářních dnů od ukončení příjmů žádostí), v případě veřejnoprávní 
smlouvy musí být tato k tomuto datu již účinná. 

 Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  
10 let od proplacení dotace.  

 V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje 
zaúčtovány jako investiční. 

 Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, technologie, materiály apod.) 
ani na prosté nahrazení investice. 

 Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu 
žadatele. Hotovostní platba je možná pouze do výše 100 000,- Kč v rámci jednoho projektu. 

Specifické podmínky  

 Žadatel musí prokázat efektivnost dotované investice ve vztahu k dané zemědělské výrobě (ukazatel, 
podle kterého se posuzuje, jaký vliv budou mít dané investice na tržby v budoucích 10 ti letech). 
Investice musí odpovídat rozsahu a intenzitě výroby, která s ní souvisí. 

Příklady:  
1) rostlinná výroba (vinařství): nelze například předložit projekt v hodnotě investice 2 mil. Kč vztahující 
se k výměře pouze 1 ha vinice; 

2) živočišná výroba (chov dojnic na mléko): nelze například předložit projekt v hodnotě investice  
500 tis. Kč vztahující se pouze k 10 ks chovaných dojnic. 

 V případě, že se projekt týká pořízení mobilních strojů a žadatel do výpočtu efektivnosti zahrne 
konkrétní výměru půdy, musí ke dni přeložení žádosti o platbu obhospodařovat takový počet 
hektarů odpovídající komodity, aby byla efektivnost projektu splněna!  

 Projekt musí být v souladu s výrobním zaměřením žadatele. 

 Žádost o dotaci musí získat minimálně 20 bodů (projekty do 1 000 000,- Kč a zároveň žadatel hospodaří 
na maximálně 150 ha), v ostatních záměrech minimálně 30 bodů. 

 Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit max. 49 % způsobilých 
výdajů (netýká se projektů do 1 000 000,- Kč, kdy žadatel zároveň hospodaří na maximálně 150 ha). 
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 Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie. 

 Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb. 

 Podpořené skladovací prostory pro krmiva a steliva musí sloužit ke skladování krmiva a steliva pouze pro 
přímou spotřebu v podniku žadatele. 

 U projektů zaměřených na intenzivní chov drůbeže nebo prasat je nutné doložení posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí.  

 Produkce peletárny musí být spotřebovaná přímo v podniku. 

 Pro podání projektu se způsobilými výdaji nad 1 000 000 Kč musí mít žadatel uzavřena min. 2 účetní 
období. 

 Stavební výdaje na zateplení budovy mohou tvořit maximálně 49 % způsobilých výdajů. 

 Pokud se projekt týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu a cíli záměru.  

 Skleník s technologií pro úpravu intenzity osvětlení, projektovaný na intenzitu osvětlení větší než  
1000 lx, musí mít stínění proti nadměrnému úniku světla do okolí (světelnému znečištění). 

 

Verze informačního listu 

 10. 8. 2016 VP 

Přílohy 

 Příloha č. 1: Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta 
dotace 

 Příloha č. 2: Dokument „Projektová dokumentace pro účely dotace“ (týká se stavebních projektů – 
zašleme na vyžádání) 
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P íloha č. 1 
 

Závazný  p ehled  maximálních  hodnot  n kterých  výdaj ,  na  které  m že   
být poskytnuta dotace pro operaci 4.1.1 Investice do zem d lských podnik  

 
Do limit  stanovených níže pro jednotlivé stavby Ěkrom  nosných konstrukcí trvalých kulturě 
je možné započítat i nezbytné zázemí stavby. Nezbytným zázemím stavby (nezbytné 
zpevn né plochy, související technické a sociální zázemíě se pro tyto účely rozumí: 

- Technickým zázemím p edevším velíny a technické místnosti pro obsluhu 
technologických linek. 

- Sociálním zázemím se rozumí šatny, WC a sprchy pro zam stnance, které 
jsou součástí stájí Ěhalě a dojíren, sklad , skleník , foliovník  a kontejneroven 

- Nezbytnou zpevn nou plochou zpevn ná plocha bezprost edn  navazující na 
danou  stavbu.  Do  limitu  mohou  být  zahrnuty  výdaje  na  tuto  plochu         
v maximální výši 10 % z výdaj ,  na které je požadována dotace,  určených  
na stavební výdaje pro stavbu, ke které plocha p iléhá. 

Obecné  náklady  spojené  s p ípravou  a   realizací   projektu,   definované   v kódu   033, 
se nezahrnují do stavebních výdaj  jednotlivých staveb. 
Technologie jednotlivých staveb nezahrnují vlastní zdroj tepla. Zdroje tepla jsou 
podporovány v rámci Operačního programu Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost. 

 
 
Výdaje pro živočišnou výrobu: 

 

Kapacita  stáje/haly  Ěpočet  ustajovacích  míst  pro  výpočet   limit ě   –  je  uvedena   
ve stavebním   povolení/ohlášení   stavby   nebo   v projektové   dokumentaci   –   pr vodní   
a souhrnné  technické   zpráv .   Ov ení  kapacity  stáje/haly  Ěorientačníě   –   pokud   jsou  
v dokumentaci zjevné nesrovnalosti (zejména neobvykle vysoký počet kus ě, lze počet kus  
orientačn    zkontrolovat   dle   stavební   dokumentace   a   vyhlášky   č.   20Ř/2004   Sb.,    
o minimálních standardech pro ochranu hospodá ských zví at, ve zn ní pozd jších p edpis . 

 
V p ípad   částečné   rekonstrukce   nebo   p ístavby   Ěnástavbyě   se   počítá   limit   pouze  
z kategorie, která je p edm tem dotace. Nap íklad – celá stáj má kapacitu 200 kus  dojnic. 
P edm tem projektu je pouze p ístavba pro dalších Ř0 kus  dojnic. Po skončení projektu 
bude mít stáj celkovou kapacitu 2Ř0 kus . Použije se limit  – kapacita stáje do 250 ks.           
V p ípad , že je v jedné stáji/hale více kategorií zví at, tak se celková kapacita počítá pouze 
z kategorie, která je p edm tem projektu. 

 
Do limitu pro ustájení jsou zahrnuty také pevné výb hy navazující na stáj, p ehán cí uličky   
či podroštové systémy. Pokud podroštový systém plní také funkci jímky, tzn. kapacita 
skladovacího prostoru odpovídá minimáln  šestim síční p edpokládané produkci kejdy nebo 
jejího tekutého podílu, moč vky a nebo p tim síční p edpokládané produkci hnoj vky z dané 
stáje, bude výdaj za azen do  limitu pro jímky. 

 
Technologie ustájení – nap .napájení,  krmení,  v trání,  ustájení,  fixační  boxy  a  klece  
pro b žné denní zákroky, odkliz mrvy apod. 
Technologie odklizu kejdy – nap . matrace do loží, lopaty, gumové rohože do pohybových 
chodem, rošty apod. 
Pokud  je  uvedeno  u  limit   pro  stáje  jen  technologie,  jsou  v tomto  limitu  zahrnuty      
jak technologie ustájení, tak technologie odklizu kejdy. 
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KÓD 001 – Stáje pro skot a stacionární vodojemy: 
 

Níže uvedené maximální hodnoty na stavební výdaje na stáje pro všechny kategorie skotu    
u žadatel ,  kte í  mají  nárok  na  body  za  preferenční  kritérium  „Žadatel  je  za azen       
do p echodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel…”, se navýší o 20 %. 

 
 
Stáje pro dojnice: 

 
stelivové ustájení 

náklady v Kč/ustajovací místo 

Kapacita stáje do 250 ks 
včetn  

Kapacita stáje nad 250 ks 

Stavební náklady 45 000,- 42 000,- 
Technologie 13 000,- 12 000,- 

 
kejdové ustájení 

náklady v Kč/ustajovací místo 

Kapacita stáje do 250 ks 
včetn  

Kapacita stáje nad 250 ks 

Stavební náklady 52 000,- 48 000,- 
Technologie ustájení 13 000,- 12 000,- 
Technologie odklizu kejdy 11 000,- 10 000 ,- 

 

Stáje s boxovými loži pro skot Ěkrom  dojnicě: 
Stelivové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo 
Stavební náklady 32 000,- 
Technologie 11 000,- 
Kejdové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo 

Stavební náklady 34 000,- 
Technologie ustájení 11 000,- 
Technologie odklizu kejdy 9 000,- 

 

Stáje  s kotcovým ustájením pro skot Ěkrom  dojnicě: 
stelivové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo 

Stavební náklady 29 000,- 
Technologie 10 000,- 

kejdové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo 

Stavební náklady 38 000,- 

Technologie 11 000,- 
 

Boudy pro telata: 
 Náklady v Kč 
Individuální boxy (cena za box) – stavební náklady 8 500,- 
Skupinové boudy (cena za boudu) – stavební náklady 45 000,- 
Venkovní zpevn ná plocha pod boudu 1 400,-/m2 

P ípravna mléčných krmiv- stavební náklady (cena za 
p ípravnu celkemě 

63 000,- 

P ípravna mléčných krmiv – technologie – cena za p ípravnu 
celkem 

14 000,- 

 

Plemenní býci v produkci (individuální ustájení): 
 náklady v Kč/ustajovací místo 
Stavební náklady 110 000,- 

Technologie 110 000,- 
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Speciální technologické vybavení chovu skotu 
Technologie  ochlazování zví at Ěkrom  ventilace stájeě 300 000,- 

Fixační klec pro skot na ošet ování pazneht  200 000,- 

Váha pro dobytek 100 000,- 

Automatická váha pro dobytek 500 000,- 

ůutomatická t ídící branka 200 000,- 

Box na desinfekci/ost ik pazneht  200 000,- 

ůutomatický p ihrnovač krmiva 600 000,- 

Automatický krmný box (AKB) pro telata – tekuté krmivo 300 000,- 

Automatický krmný box (AKB) pro skot – suché krmivo 400 000,- 

ůutomatický p ihán č dojnic 250 000,- 

Položky uvedené v tomto seznamu se nezahrnují do technologických limit  jednotlivých 
staveb. 

 
Stacionární vodojem s komplexním vodním hospodá stvím: 

Vodojem s komplexním vodním hospodá stvím 
náklady v Kč/ustajovací 

místo 
Celkem 5 000,- 

Pro účely hodnocení preferenčních kritérií se tento limit považuje za stavební výdaj. Limit 
nezahrnuje za ízení na úpravu vody a studnu nebo vrt. 

 
KÓD 002 - Dojírny a mléčnice pro skot 

 

Dojírny a mléčnice pro krávy: 
Dojírny tandemové, rybinové, paralelní a kruhové 

do 6 dojících míst 
náklady v Kč/místo 

v dojírn  
Stavební náklady 170 000,- 
Základní verze dojírny - technologie 170 500,- 
M ení nádoje, identifikace a pohybová aktivita - technologie 77 000,- 

Dojírny tandemové, rybinové, paralelní a kruhové 
nad 6 dojících míst 

náklady v Kč/místo 
v dojírn  

Stavební náklady 130 000,- 
Základní verze dojírny - technologie 170 500,- 

M ení nádoje, identifikace a pohybová aktivita 77 000,- 

Dojící robot – technologický náklad náklady v Kč/na jednoho 
robota 

Celkem 3 500 000,- 

Chlazení mléka – technologický náklad náklady v Kč/l kapacity 
chlazení 

Celkem 120,- 

Dojení do konví – technologický náklad Náklady v Kč na 
jedno za ízení 

Dojící konev 10 000,- 
Konvové dojící za ízení 30 000,- 

 

Kapacita dojírny Ěpočet míst v dojírn  pro výpočet limit ě je uvedena ve stavebním 
povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – pr vodní a souhrnné technické 
zpráv  a vychází z počtu dojících míst Ěnap . 2x4, 2x5 apod.ě. 
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KÓD 003 - Pastevní areály včetn  doprovodných staveb 
 

Pastevní areály včetn  doprovodných staveb: 
Oplocení pastvin náklady v Kč/bm 
Náklady na b žný metr oplocené pastviny pro skot a kon  80,- 
Náklady na b žný metr oplocené pastviny pro ovce a kozy 100,- 

 
Technologie manipulace se zví aty náklady v Kč/bm 
Mobilní hrazení manipulačních prostor na pastvu, včetn  
speciálních díl  

2 000 ,- 

 
Doprovodné stavby náklady v Kč/m2

 

Náklady na m2
 1000,- 

Doprovodné technologie Náklady v Kč/zví e 
Náklady na 1 zví e 5 000,- 

 

Pastevní  areály  –  správnost  vým ry  bude  ov ena  p i  kontrole  na  míst .  V p ípad ,  
že se stavba, která je p edm tem dotace, rozkládá na celé ploše p dního bloku, prob hne 
kontrola dle  LPIS.  V p ípad ,  že  se  stavba,  která  je  p edm tem  projektu,  nerozkládá  
na celém p dním bloku, bude provedena kontrola pomocí p ístroj  GPS. 

 
Doprovodnými stavbami se rozumí nap . jednoduché p íst ešky, zpevn né plochy,  
související s doprovodnými technologiemi apod. 
Doporovodnými technologiemi se rozumí nap . napáječky, drbadla apod. 

 
KÓD 004 - Stáje pro prasata 

 

Stáje pro prasnice: 
 náklady v Kč/ustajovací místo 

Prasnice 
v porodních 
kotcích 

Prasnice a prasničky jalové 
a b ezí v individuálních, nebo 
skupinových kotcích 

Stavební náklady 40 820,- 25 000,- 
Technologie ustájení 40 820,- 16 770,- 

Technologie odklizu kejdy 17 160,- 2 530,- 
 

Stáje pro odchov selat : 
 náklady v Kč/ustajovací místo 

Stavební náklady 2 750,- 

Technologie ustájení 2 700,- 

Technologie odklizu kejdy 750,- 
 

Stáje pro výkrm prasat: 
 náklady v Kč/ustajovací místo 

Stavební náklady 7 400,- 
Technologie ustájení 4 000,- 

Technologie odklizu kejdy 1 000,- 
 

Plemenní kanci: 
 náklady v Kč/ustajovací místo 

Stavební náklady 33 000,- 
Technologie ustájení 29 700,- 

Technologie odklizu kejdy 2 200,- 
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KÓD 005 – Stáje pro ovce a kozy 
 

Stáje pro ovce a kozy bez dojírny náklady v Kč/ustajovací 
místo 

Stavební náklady 6 800,- Kč 
Technologie 6 700,- Kč 

 

KÓD 006 - Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy 
 

Dojírny a mléčnice pro ovce a kozy: náklady v Kč/místo 
v dojírn  

Stavební náklady 12 300,- 
Technologie vč. chlazení 48 000,- 

Dojení do konví – technologický náklad náklady v Kč 
na jedno za ízení 

Dojící konev 8 500,- 
Konvové dojící za ízení 30 000,- 

 

Kapacita dojírny Ěpočet míst v dojírn  pro výpočet limit ě - je uvedena ve stavebním 
povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – pr vodní a souhrnné technické 
zpráv  a vychází z počtu dojících míst Ěnap . 2x4, 2x5 apod.). 

 
KÓD 007 – Stavby pro dr bež 

 

Haly pro chov dr beže: náklady v Kč/ustajovací 
místo 

Odchov dr beže – stavební náklady 504,- 

Odchov dr beže – technologie 416,- 

Výkrm dr beže – stavební náklady 483,- 

Výkrm dr beže – technologie 407,- 

Odchov a výkrm kr t – stavební náklady 1568,- 

Odchov a výkrm kr t – technologie 872,- 

Rozmnožovací chov kr t – stavební náklady 1645,- 

Rozmnožovací chov kr t – technologie 905,- 

Odchov, výkrm a chov více druh  dr beže Ěkrom  nosnicě – 
stavební náklady 

504,- 

Odchov, výkrm a chov více druh  dr beže Ěkrom  nosnicě - 
technologie 

416,- 

Rozmnožovací chov dr beže – stavební náklady 840,- 

Rozmnožovací chov dr beže – technologie 560,- 

Nosnice – stavební náklady 360,- 

Nosnice – technologie 560,- 

Speciální technologie pro chov dr beže náklady v Kč/1 ks 
technologie 

P edlíheň na líhnutí dr beže 1 200 000,- 

Dolíheň na líhnutí dr beže 750 000,- 

Technologie na desinfekci násadových vajec 200 000,- 

Technologie do sklad  násadových vajec 300 000,- 

Automatická snášková hnízda pro dr bež 250,- 
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ůutomatická myčka líhňa ských lísek 2 500 000,- 

 
Sb r, t íd ní, značení, balení, chlazení a 
skladování vajec 

náklady v Kč na 1 zpracované vejce za 
hodinu 

Stavební náklady 500,- 
Technologie 500,- 

 

KÓD 008 - Stáje pro kon  
 

Stáje pro kon  náklady v Kč na ustajovací místo 

Stavební náklady 60 000,- 

Technologie 13 000,- 
 

KÓD 009 - Stavby pro skladování krmiv a steliv 
 

Zpevn né plochy určené na skladování  krmiv a steliv náklady v Kč/m2
 

Stavební náklady 1 400,- 

Silážní/senážní žlaby náklady v Kč/m3
 

Stavební náklady 3 000,- 

Stavby na skladování sena a slámy náklady v Kč/m3
 

Stavební náklady 2 000,- 

Technologie 1 900,- 
Stavby pro skladování vlhkého kuku ičného zrna náklady v Kč/m3

 

Stavební náklady 4 400,- 

Technologie 1 100,- 
 

Kapacita staveb pro skladování krmiv a steliv Ěpočet m3 pro výpočet limit ě je uvedena 
ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – pr vodní a 
souhrnné technické zpráv . V p ípad  novostavby/rekonstrukce vícekomorového žlabu bude 
použit limit dle součtu kapacit všech komor Ěu rekonstrukce – všech rekonstruovaných 
komor). 

 
Lehké haly montované, obloukové apod. nap . pro skladování sena se primárn  považují 
za stavební výdaj, a to i v p ípad  že se jedná o lehkou p emístitelnou konstrukci. Za azení 
do technologických náklad  je možné pouze výjimečn  v p ípad , že stavební ú ad vydá 
stanovisko, že se ve smyslu stavebního zákona nejedná o stavbu. 

 
KÓD 010 – Stavby pro chov a výkrm králík  

 
Farma pro chov a výkrm králík  náklady v Kč/samici 
Stavební náklady 2 950,- Kč 

Technologie 
6 850,- Kč 

 

KÓD 011 - Jímky a stavby na skladování výkal  a chlévské mrvy 
 

Jímky betonové, plechové: náklady v Kč/m3
 

Kapacita do 300 m3 vč.
 Kapacita nad 300 m3

 

Stavební náklady 4 000,- 900,- 
Technologie 3 500,- 450,- 
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Jímky plastové: náklady v Kč/m3
 

Stavební náklady 720,- 
Technologie 450,- 

Separace kejdy: Náklady na komplet jednoho 
systému 

Stavební náklady 500 000,- 

Technologie separace kejdy Ěseparátor, čerpadlo 
k separátoru, nosná konstrukce separátoru apod.) 

 
1 200 000,- 

 

Kapacita jímky Ěpočet m3 pro výpočet limit ě je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení 
stavby nebo v projektové  dokumentaci  –  pr vodní  a  souhrnné  technické  zpráv .  Pokud 
je uvedena užitná kapacita Ěužitný objemě a zároveň celková kapacita, je pro posouzení 
maximálních limit  rozhodující užitná kapacita. P ečerpávací Ěčerpacíě jímka se posuzuje 
zvlášť Ětj. také musí splnit limityě. 
U  separační  či  monitorovací  jímky  Ějako  nezbytné  součásti  hnojišt /silážního  žlabuě     
se použije limit pro jímky. 

 
Samotná plastová jímka ve form  výrobku, který plní funkci jímky, se považuje za stavební 
výdaj. 

 
KÓD 012 - Hnojišt  

 
Hnojišt  náklady v Kč/m3

 

Celkem 4 500,- 
Pro účely hodnocení preferenčních kritérií se tento limit považuje za stavební výdaj. 

 

Kapacita hnojišt  Ěpočet m3 pro výpočet limit ě je uvedena ve stavebním 
povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – pr vodní a souhrnné technické 
zpráv . V p ípad  novostavby/rekonstrukce vícekomorového hnojišt  bude použit limit dle 
součtu kapacit všech komor Ěu rekonstrukce – všech rekonstruovaných komorě. 

 
KÓD 013 - Nákup speciálních zem d lských stroj  pro živočišnou výrobu 

 

Součet výdaj , za azených v tomto kódu, nesmí p ekročit 4ř % výdaj , ze kterých je 
stanovena dotace na daný projekt Ěnetýká se zám ru aěě. 

 
Typ stroje náklady v Kč 

Stroje pro výrobu a úpravu krmiv  

Stroje pro pln ní silážních vak  bez vlastního pohonu 2 800 000,- 

Žací diskové lišty 100 000,-/1m záb ru 

Žací bubnové lišty 60 000,-/1m záb ru 

Obraceče píce 40 000,-/1m záb ru 

Shrnovače píce 55 000,-/1m záb ru 

Lis na kulaté balíky sena a slámy 1 000 000,- 

Lis na hranaté balíky sena a slámy 2 500 000,- 

Lis-balička - kombinace 2 000 000,- 

Balička 400 000,- 

Šrotovníky mobilní, za traktor 300 000,- 

Další stroje pro živočišnou výrobu  

Krmné vozy míchací - p ípojné 1 000 000,- 

Krmné vozy míchací - samojízdné 3 000 000,- 
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Krmné systémy mobilní (automatické) 4 000 000,- 

Rozebírače balík  650 000,- 

Dopravník chlévské mrvy 500 000,- 

Nastýlací v z 870 000,- 

Dopravník steliv 237 000,- 

Vozík na mléko (krmení telat) 180 000,- 

P epravník zví at 500 000,- 

Chytač dr beže automatický 3 000 000,- 

Nakladače samojízdné, vč. adaptér  2 000 000,- 

P epravník jednodenních dr bežích mláďat - dopravní 
prost edek vč. spec. nástavby na auto 

7 000 000,- 

P epravník vajec – speciální nástavba na auto s technologií 5 000 000,- 

P epravník jednodenních dr bežích mláďat – nástavba na auto 2 500 000,- 

P epravníky vajec 500 000,- 

P ekladač a prosv covač násadových vajec -automatický 2 500 000,- 

Stroj na vybírání a vakcinaci jednodenních dr bežích mláďat - 
automatický 

2 500 000,- 

Čistič vysokotlaký 130 000,- 

Robot na mytí kotc  prasat 1 100 000,- 
 

Míchacími  krmnými  vozy  se  rozumí  vozy,  které  mají  funkci  sestavení  krmné  sm si      
z jednotlivých komponent . 

 
Do  limitu   pro   automatický   mobilní   krmný   systém   se   nezahrnuje   p ípadná   stavba  
a technologie p ípravny krmných sm sí. Tu je možné za adit do  kódu 014. 

 
KÓD 014 - Ostatní, jinde neuvedené stavby a technologie pro živočišnou výrobu: 

 

Kód je možné použít pouze ve výjimečných p ípadech, kdy je výdaj  p ijatelný, ale nelze      
ho za adit do žádného jiného kódu, resp. kategorie limitu. 

 
Stavební náklad - 

Technologický náklad - 
 

Bez limitu 
 
Pokud existuje v jiném zám ru, či jiné operaci PRV limit na stejný, nebo obdobný 
výdaj, bude p im enost výdaje posuzována podle tohoto limitu. 

 
Výdaje pro rostlinnou výrobu 

 

Nosné konstrukce trvalých kultur – do limitu jsou započítány veškeré nezbytné stavební 
výdaje. Správnost vým ry bude ov ena p i kontrole na míst . V p ípad , že se stavba, která 
je p edm tem dotace, rozkládá na celé ploše p dního bloku, prob hne kontrola dle LPIS.      
V p ípad , že se stavba, která je p edm tem dotace, nerozkládá na celém p dním bloku, 
bude provedena kontrola pomocí p ístroj  GPS. 

 
Technologické vody – Odpadní vody, které vznikají v zem d lské prvovýrob  jako 
technologické vody  p i  chovu  hospodá ských  zví at  Ěnap .  čišt ní  dojíren  a  mléčnic  ..ě  
a jednoduchém  zpracování  rostlinných   produkt    Ěnap .   mytí   bramborě   viz.   Vyhláška 
č. 377/2013 Sb. 
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KÓD 015 - Technologie pro skladování obilovin a olejnin 
 

Technologie čišt ní Náklady v Kč na t/h p i p edčišt ní 
 Čistící linka do 40 t/h, 

včetn  
Čistící linka nad 40 t/h 

Celkem 34 000,- 22 000,- 
 

Technologie sušení Náklady v Kč na tepelný výkon v kW 

 Do 2000 kW, včetn  Nad 2000 kW 

Celkem 3 400,- 1 900,- 

 
Dopravní cesty Náklady v Kč na m dopravníku 

 Do 10 m, včetn  Nad 10 m 

Celkem 34 000,- 24 000,- 
 

KÓD 016 – Sklady pro ovoce 
 

 
Sklady pro ovoce 

náklady v Kč na m³ skladovací kapacity 

Nové stavby 
Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady Ěvčetn  prostor 
pro p ípravu a expediciě 8 840,- 6 820,- 

Technologie – včetn  za ízení 
pro p ípravu na skladování, expedici 
a technologií na zpracování odpadu 

 
820,- 

 
820,- 

Technologie skladování – včetn  
za ízení pro úpravu ízené atmosféry, 
teploty, vzdušné vlhkosti a proud ní 
vzduchu, za ízení k desinfekci vzduchu 

 
1530,- 

 
1530,- 

Technologie na čišt ní technologických 
vod 

9 000 000,- Kč/t 
separovaného 
odpadu za hod 

9 000 000,- Kč/t 
separovaného 
odpadu za hod 

Technologie pro skladování a sklizeň 
ovoce – velkoobjemové obaly 

2 700,- /ks 2 700,-/ks 

 

KÓD 017 – Sklady pro zeleninu vč. brambor 
 

 
Sklady pro zeleninu vč. brambor 

náklady v Kč na m³ skladovací kapacity 

Nové stavby 
Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady Ěvčetn  prostor 
pro p ípravu a expediciě 8 840,- 6 820,- 

Technologie – včetn  za ízení 
pro p ípravu na skladování, expedici 
a technologií na zpracování odpadu 

 
820,- 

 
820,- 

Technologie skladování – včetn  
za ízení pro úpravu ízené atmosféry, 
teploty, vzdušné vlhkosti a proud ní 
vzduchu, za ízení k desinfekci vzduchu 

 
1530,- 

 
1530,- 

Technologie na čišt ní technologických 
vod 

9 000 000,- Kč/t 
separovaného 

odpoadu za hod 

9 000 000,- Kč/t 
separovaného 

odpoadu za hod 
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Technologie pro skladování a sklizeň 
zeleniny – ohradové palety 
(velkoobjemové obaly) 

 
4 000,- /ks 

 
4 000,-/ks 

 
 

KÓD 018 – Sklady pro školka ské výp stky 
 

 
Sklady pro školka ské výp stky: 

náklady v Kč na m³ skladovací kapacity 

Nové stavby 
Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady Ěvčetn  prostor pro 
p ípravu a expediciě 8 840,- 6 820,- 

Technologie - včetn  za ízení pro 
p ípravu na skladování, expedici 
a technologií na zpracování odpadu 

 
820,- 

 
820,- 

Technologie skladování – za ízení pro 
úpravu ízené atmosféry, teploty, 
vzdušné vlhkosti a proud ní vzduchu, 
za ízení k desinfekci vzduchu 

 
1530,- 

 
1530,- 

Technologie pro skladování a sklizeň 
školka ských výp stk  – skladovací 
palety 

 
4 700,-/ks 

 
4 700,-/ks 

 
 

KÓD 019 - Stavby pro skladování a sklizeň chmele 
 

 náklady v Kč na m³ kapacity 

Stavby a technologie pro skladování 
chmele: 

Nové stavby Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 5 450,- 4 500,- 
Technologie 5 450,- 4 500,- 
Stavby pro sklizňové technologie: náklady v Kč na m³ obestav ného prostoru 
Stavební náklady 1 580,- 
Sklizňové technologie: náklady v Kč na m² zastav né plochy 

technologie bez započtení náklad  na halu 
Česací technologie na chmel 
(stacionární) 

74 800,- 

Sušící technologie na chmel 41 800,- 

Hranolové lisy na chmel 38 600,- 
 
 

KÓD 020 – Stavby pro skladování cukrové epy 
 

Zpevn né plochy určené na skladování cukrové epy náklady v Kč/m2
 

Celkem 1 400,- 
Pro účely hodnocení preferenčních kritérií se tento limit považuje za stavební výdaj. 

 
 
KÓD 021 – Nosné konstrukce sad  
  náklady v Kč na ha 

Stavební náklady  
330 000,- Nosné konstrukce sad  Ěbez protikroupových 

systém ě 
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KÓD 022 – Nosné konstrukce v nových výsadbách révy vinné 
 

 náklady v Kč na ha 
Stavební náklady  

330 000,- Nosné konstrukce v nových výsadbách révy vinné 
Ěbez protikroupových systém ě 

. 
KÓD 023 – Nosné konstrukce chmelnic 

 
 náklady v Kč na ha 
Stavební náklady 

Nové stavby 
Rekonstrukce, 
modernizace 

Nosné konstrukce chmelnic – klasické 
vysoké chmelové konstrukce 

900 000,- 950 000,- 

Nosné konstrukce chmelnic – betonové 
vysoké chmelové konstrukce 

1 100 000,- 1 150 000,- 

Nosné konstrukce chmelnic – nízké 
chmelové konstrukce 

400 000,- 420 000,- 

 

Za nízkou konstrukci chmelnice je považována konstrukce do 4,5 m Ěvčetn ě sv tlé výšky. 
 
KÓD 024 – Protikroupové a protidešťové systémy a sít  na ochranu proti ptactvu         
v sadech 

 
 náklady v Kč na ha 
Technologické náklady 

Nové stavby 
Rekonstrukce, 
modernizace 

Protikroupové systémy na nosné 
konstrukce a sít  proti ptactvu 

300 000,- 300 000,- 

Protidešťové systémy včetn  nosné 
kostrukce 

1 100 000,- 1 100 000,- 

 

KÓD 025 – Protikroupové systémy a sít  na ochranu proti ptactvu ve vinicích 
 

 náklady v Kč na ha 
Technologické náklady 

Nové stavby 
Rekonstrukce, 
modernizace 

Protikroupové systémy na nosné 
konstrukce a sít  proti ptactvu 

300 000,- 300 000,- 

 

KÓD 026 - Skleníky, fóliovníky, síťovníky a kontejnerovny Ěvčetn  expedičních halě 
 
 

Skleníky vč. expedičních hal: náklady v Kč na m² zastav né plochy 

 
Nové stavby 

Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 3 000,- 3 000,- 
Technologie 3 500,- 3 500,- 

Technologie pro úpravu intenzity 
osv tlení Ěvč. stín ní proti sv telnému 
znečišt ní ovzdušíě 

 
1 500,- 

 
1 500,- 
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Fóliovníky a síťovníky vč. 
expedičních hal: 

náklady v Kč na m² zastav né plochy 

 
Nové stavby 

Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 2 500,- 2 500,- 
Technologie 3 500,- 3 500,- 

 
Kontejnerovny ve stavb  vč. 
expedičních hal: 

náklady v Kč na m² zastav né plochy 

 
Nové stavby 

Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 2 000,- 2 000,- 
Technologie 1 500,- 1 500,- 

 
Kontejnerovny venkovní a stínovišt , 
vše včetn  expedičních hal: 

náklady v Kč na m² 

 
Nové stavby 

Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 1 500,- 1 350,- 
Technologie 1 500,- 1 350- 

Další technologie pro skleníky, 
foliovníky a kontejnerovny: 

Kč/ks 

Úpravny vlhkosti v krytých p stebních 
prostorách Ězvlhčovače a odstraňovače 
vlhkosti do skleník  a fóliovník , 
kondenzační a rekuperačníě - (limitní 
m rná cena – 4 mil. Kč/haě 

 
 

1 000 000,- 

Víceúčelové technologické mosty do 
skleník  a kontejneroven 

5 000 000,- 

 
 

Fóliovníky a síťovníky se primárn  považují za stavební výdaj, a to i v p ípad  že se jedná 
o lehkou p emístitelnou konstrukci. Za azení do technologických náklad  je možné pouze 
výjimečn  v p ípad , že stavební ú ad vydá stanovisko, že se ve smyslu stavebního zákona 
o stavbu nejedná. 

 
Stínovišt  – nosná konstrukce i stínící tkanina se považuje za stavební výdaj. 

 
KÓD 027 – Další zahradnické stavby 

 
Pa eništ : náklady v Kč na m² 

 Nové stavby Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 900,- 900,- 
Technologie 100,- 100,- 

 
Kompostéry: náklady v Kč na t 

 Nové stavby Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 1 500,- 400,- 
Technologie 1 000,- 500,- 
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Školky, včetn  révy vinné a sadby 
chmele: 

náklady v Kč na m2
 

 Nové stavby Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 55,- 21,- 
Technologie 75,- 33,- 

 
P stírna žampion : náklady v Kč na m² zastav né plochy 

 Nové stavby Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 9 000,- 8 100,- 

Technologie 9 500,- 8 550,- 

 
P stírna ostatních hub: náklady v Kč na m² zastav né plochy 

 Nové stavby Rekonstrukce, 
modernizace 

Stavební náklady 5 500,- 4 950,- 
Technologie 3 500,- 3 150,- 

 
 

KÓD 028 – Peletovací za ízení 
 

 náklady v Kč na tunu/hod 
Peletovací za ízení - technologie 20 000 000,- 

 

Za ízení m že být určeno na výrobu pelet ke krmení hospodá ských zví at i pelet 
určených pro spalování a výrobu tepla, které bude spot ebováno v zem d lském 
podniku. 

 
KÓD 02ř Nákup speciálních zem d lských stroj  pro rostlinnou výrobu 

 

OZaŠ se rozumí okrasné zahradnictví a školka ství 
KPaK se rozumí kryté plochy a kontejnerovny 
Pokud stroj p ispívá k ochran  p dy a nebo je pot ebný k preciznímu zem d lství, je 
označen t mito zkratkami: 
OP - p ispívá k ochran  p dy 
PZ – je pot ebný k preciznímu zem d lství 

 
 
 
Typ stroje 

Komodita, pro 
kterou je stroj 
určen 

 
 
Náklady v Kč 

 
 
OP 

 
 
PZ 

P íprava p dy, p íprava substrátu, stavba konstrukcí, p íprava p stebního místa v krytých 
plochách a kontejnerovnách 

Pluhy rigolovací Chmel, réva vinná 380 000,-   

Pluhy rigolovací Zelenina - ch est 740 000,-   

Pluh rycí OZaŠ 1 800 000,-   

Pluhy rýčové a rotační Réva vinná 500 000,-   

Rýčový stroj OZaŠ, KPaK 650 000,-   

P iorávač chmele Chmel 135 000,-   

Kyp iče pro vertikální zpracování p dy 
Ěpodrývání, hloubkové kyp ení podorniční 
vrstvy) 

 
Rostlinná výroba 
bez omezení 

100 000,- /1m 
záb ru 

 

 
OP 
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Kyp iče hloubkové Ěpodrýváky pracující v 
hloubce cca 30-50cm) 

 
Cukrovka 

150 000,-/1m 
záb ru 

  

Podrývák pro p ípravu chmelnic Chmel 1 050 000,-   

Kyp iče radličkové a kultivátory Chmel, réva vinná 125 000,-   

Kyp ič hloubkový do chmelnic Chmel 135 000,-   

Kyp ič diskový do chmelnic Chmel 280 500,-   

Kyp iče hloubkové Réva vinná 150 000,-   

Brány do chmelnic Chmel 145 000,-   

Rýhovače pasivní Brambory 320 000,-   

Rýhovače aktivní Ěfrézyě Brambory 750 000,-   

Stroje pro p ípravu seťového l žka v pásech 
(strip tillage) 

Rostlinná výroba 
bez omezení 

2 000 000,- 
 

OP 

 

Stroj na p edvýsadbovou desinfekci p dy OZaŠ, KPaK 1 700 000,-   

Propa ovací kolony mobilní OZaŠ, KPaK 2 000 000,-   
Vrtáky p dní OZaŠ 1 900 000,-   
Zapichovače, zatloukače a zatlačovače k l  a 
sloupk  

OZaŠ, réva vinná, 
ovoce, chmel 

235 000,- 
  

Zavrtávač kotev Chmel 145 000,-   

Vrtací za ízení p ídavné na usazení sloup  Chmel 135 000,-   

Vrtací za ízení p ídavné pro hloubení 
sloupových jam 

 

Chmel 
275 000,- 

  

Plošiny na drátkování Chmel 485 500,-   

Nakladač čelní k plošin  Chmel 395 000,-   

Formovač záhon  aktivní OZaŠ 600 000,-   

Záhonovač Zelenina 2 900 000,-   

D lkovač Zelenina 230 000,-   

Za ízení na srovnávání p stebních záhon  a 
ploch - nesené 

 
OZaŠ 

250 000,- 
  

Drtičky a míchače substrát , podavače 
substrát , p ekopávače kompostu/substrátu 

 

OZaŠ 
2 500 000,- 

  

Frézy nahrnovací OZaŠ 340 000,-   

Zakladače mulčovací folie OZaŠ 1 300 000,-   

Zametač p stebních ploch Ěfoliíě OZaŠ 1 000 000,-   

Stroj na mytí a desinfekci p stebních stol  KPaK 700 000,-   

Stroj na mytí a desinfekci p stebních kazet KPaK 500 000,-   

 
Založení porostu 

Hrobkovače záhon  pro separování kamene 2 . Brambory 300 000,-   

Hrobkovače záhon  pro separování kamene 4 . Brambory 800 000,-   

Formovač hr bk  pro všechny typy sazeč  Brambory 200 000,-   

Hrobkovač Zelenina 1 200 000,-   

Hr bkovač školka ský OZaŠ 360 000,- OP  

Hr bkovače pro výsadbu Ovoce 270 000,-   

Separátory kamene Brambory 2 300 000,-   

Kyp ič hr bk  a kolejové brázdy - brambory 600 000,- OP  
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p doochranný     

Kyp ič školka ský OZaŠ 420 000,- OP  

Brány rotační OZaŠ 500 000,-   

Brány rotační a kyp iče Réva vinná 110 000,-   

Pluhy rotační na formování hr bk  Zelenina - ch est 840 000,-   

P dní fréza na hr bky - p ední Zelenina - ch est 280 000,-   

P dní fréza na hr bky - zadní Zelenina - ch est 740 000,-   

Rýhovací stroje - boční zav šení OZaŠ 260 000,-   

Rýhovací stroje - zadní zav šení OZaŠ 420 000,-   

Secí stroje pro p esný výsev – 12 ádk  a mén  Cukrovka 1 300 000,-   

Secí stroje pro p esný výsev - vice než 12 
ádk  

 

Cukrovka 
1 900 000,- 

  

Secí stroj p esný 4 . Zelenina 660 000,-   

Secí stroj p esný 5 a více . Zelenina 2 600 000,-   

Secí stroje bylinných sm sí Chmel, réva vinná 192 500,-   

Secí linka OZaŠ 500 000,-   

Secí stroj nesený OZaŠ 850 000,-   

Secí stroje pro setí do mulče setí do 
meziplodiny, podplodiny, krycí plodiny apod. 

Rostlinná výroba 
bez omezení 

200 000,- /1m 
záb ru 

 

OP 
 

Secí stroje se současným uložením více typ  
hnojiv 

Rostlinná výroba 
bez omezení 

300 000,-/1m 
záb ru 

 
OP 

 

Secí stroje pro současné setí více druh  plodin Rostlinná výroba 
bez omezení 

300 000,-/1m 
záb ru 

 
OP 

 

Stroje pro bezorebný p ísev trav 
Rostlinná výroba 
bez omezení 

200 000,-/1m 
záb ru 

 
OP 

 

Secí stroje p esné pro setí do mulče do 4 ádk  
Rostlinná výroba 
bez omezení 

900 000,- 
 

OP 
 

Secí stroje p esné pro setí do mulče nad 4 
ádky 

Rostlinná výroba 
bez omezení 

3 000 000,- 
 

OP 
 

Sazeče brambor 2 . Brambory 580 000,-   

Sazeče brambor 4 . Brambory 1 300 000,-   

Sázecí kombinace 2 . Brambory 1 900 000,-   

Sázecí kombinace 4 . Brambory 2 300 000,-   

Sazeče brambor 2 . s formovačem hr bk  Brambory 780 000,.- OP  

Sazeče brambor 4 . s formovačem hr bk  Brambory 1 500 000,- OP  

Sázecí kombinace 2 . s formovačem hr bk  
 
Brambory 

2 100 000,- 
 
OP 

 

Sázecí kombinace 4 . s formovačem hr bk  Brambory 2 500 000,- OP 
 

Sazeč - poloautomatický Zelenina 1 000 000,-   

Sazeč automatický Zelenina 4 600 000,-   

Sazeč Zelenina - ch est 1 000 000,-   

Sazeče ovocných stromk  Ovoce 130 000,-   

Sazeče jahodníkové sadby Ovoce 400 000,-   

Sázecí a rýhovací stroj 1 ádkový OZaŠ 220 000,-   

Sázecí a rýhovací stroj více ádkový OZaŠ 440 000,-   

Sazeče - poloautomatické réva vinná 600 000,-   
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Sazeče speciální školka ské jedno ádkové OZaŠ 840 000,-   

Sazeče speciální školka ské - více ádkové OZaŠ 1 700 000,-   

Pokladač folie a netkané textilie Zelenina 380 000,-   

Smotávač folií Zelenina - ch est 360 000,-   

Stroj na rovnání drát  pro minifoliáky Zelenina - ch est 240 000,-   

Zapichovač drát  s pokladačem folie na foliáky Zelenina - ch est 950 000,-   

Vrták na sadbu Chmel 235 000,-   

O ezávač chmele adový Chmel 256 000,-   

O ezávač chmele sloupový Chmel 325 000,-   

Stroj pro p ípravu výsadby a výsadbu chmele Chmel 275 000,-   

Nastýlače slámy pro jahodník Ovoce 660 000,-   

Linka na balíčkovanou sadbu komplet Zelenina - sadba 8 200 000,-   

Rozdružovač substrátu z bigbal  nebo bunkr na 
substrát 

Zelenina - sadba, 
OZaŠ, KPaK 

500 000,- 
  

Dopravníky zvlhčovací a míchací Zelenina - sadba 700 000,-   

Lis na balíčky Zelenina - sadba 3 500 000,-   

Výsevní za ízení Zelenina - sadba 800 000,-   

P enašeč balíčk  do beden Zelenina - sadba 800 000,-   

Zasypávač pískem nebo vermikulitem Zelenina - sadba 250 000,-   

Obraceč beden Zelenina - sadba 600 000,-   

Stohovač beden Zelenina - sadba 500 000,-   

Linka na výrobu sadby v p stebních kazetách 
komplet 

 

Zelenina - sadba 
3 000 000,- 

  

Plnič kazet Zelenina - sadba 700 000,-   

Výsevní jednotka Zelenina - sadba 800 000,-   

Dopravníky Zelenina - sadba 400 000,-   

Robot pro ukládání beden s balíčkovanou 
sadbou na p stební plochu a na vyskladňování 

 
Zelenina - sadba 

3 800 000,- 
  

Stroj hrnkovací a plničky sadbovač  OZaŠ, KPaK 1 700 000,-   

P íslušenství k hrnkovacím stroj m Ěnap . 
aplikátor hnojiv, zvlhčovač substrátuě 

 
OZaŠ, KPaK 

450 000,- 
  

Sázecí roboty na sázení rostlin do kv tináč  Ěk 
hrnkovacímu stroji) 

 
OZaŠ, KPaK 

2 300 000,- 
  

Podavač mulčovacích disk  na kv tináče OZaŠ, KPaK 1 200 000,-   

Stroj školkovací OZaŠ 1 000 000,-   

Zasypávač výsev  OZaŠ 600 000,-   

Rozestavovač kv tináč  samostatný KPaK 850 000,-   

Rozestavovače kv tináč  Ělehký vysokozdvižný 
vozík s neseným "ná adím"ě etízkové 

 
KPaK 

2 000 000,- 
  

Rozestavovače hrnkových rostlin Ězáv sný 
vozík s n žkovými vidlicemiě zav šené 

 
KPaK 

1 100 000,- 
  

Dopravníky na kv tináče pásové včetn  
pohon  1 ks 

 
KPaK 

70 000,- 
  

Dopravníky pásové na kv tináče - soustava s 
centrální pohonnou jednotkou 

 
KPaK 

700 000,- 
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Roboty vystavovací pro pokládání nasázených 
kv tináč  na p stební stoly a záhony 

 
KPaK 

1 300 000,- 
  

Nakličovna s ízením klimatu KPaK 2 000 000,-   

 

 
Péče o porost 

Plečka pasivní – 12 ádk  a mén  
Cukrovka, brambory, 
zelenina, OZaŠ 

600 000,- 
  

Plečka pasivní - vice než 12 ádk  Cukrovka 800 000,-   
Plečka aktivní ízená bodová chemická – 
12 ádk  a mén  

 

Cukrovka 
3 800 000,- 

  

Plečky aktivní Brambory, zelenina, 
cukrovka, OZaŠ 

800 000,- 
  

Plečky automatické Zelenina 2 900 000,-   
Plečky termické Zelenina 520 000,-   
Plečky chemické Zelenina 360 000,-   

Plečka mezi ádková Zelenina - ch est 360 000,-   

Sežínač plevelných ep Cukrovka 500 000,-   

Rozmetadlo kompostu a/nebo chlévské 
mrvy 

Cukrovka, OZaŠ, 
chmel, réva vinná, 
ovoce, brambory 

100 000,-/1 t 
nosnosti stroje 

  

Rozmetadla tuhých minerálních hnojiv do 
chmelnic 

 

Chmel 
252 000,- 

  

Rozmetadla minerálních hnojiv OZaŠ, ovoce 300 000,-   
     
Rosiče do 2000 l Ěvčetn ě Chmel, ovoce 680 000,-   
Rosiče 2000 - 3000 l Chmel, ovoce 765 000,-   
Rosiče nad 3000 l Chmel, ovoce 875 000,-   

Rosiče a post ikovače nesené 
Ovoce, réva vinná, 
OZaŠ 

180 000,- 
  

Rosiče a post ikovače náv sné 
Ovoce, réva vinná, 
OZaŠ 

440 000,- 
  

Rosiče tunelové Ovoce 1 000 000,- OP  
Rosiče do vinic - nesené na portálovém 
nosiči 

 

Réva vinná 
1 500 000,- 

  

Post ikovač samojízdný Zelenina - ch est 7 200 000,-   
Post ikovače s herbicidními rámy Ovoce, OZaŠ 180 000,-   
Post ikovače do skleník  kolové ručn  
vedené s navíjením hadice 

 

KPaK 
500 000,- 

  

ůplikátor herbicid  - kontaktní Cukrovka 800 000,-   

Mulčovače 
Chmel, réva vinná, 
ovoce, zelenina 

150 000,- /1m 
záb ru 

 
OP 

 

     

Mulčovací válce k válení nebo lámání 
bylinného porostu 

 

Réva vinná 
150 000,- 

  

Výkyvné sekce - čelní, mezinápravové Ovoce, réva vinná 200 000,-   
Kultivátory speciální školka ské OZaŠ 410 000,-   
Rotavátor OZaŠ 350 000,-   

N žky pneumatické a elektrické 
Ovoce, réva vinná, 
OZaŠ 

70 000,- 
  

Stroje na mechanizovaný ez Ovoce, OZaŠ 450 000,-   
Stroje pro p ed ez - nesené Réva vinná 300 000,-   
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Stroje na pod ezávání ko en  Ovoce, OZaŠ 230 000,- OP  
Stroje na pod ezávání ko en  s 
vibračním provedením 

 

OZaŠ 
640 000,- 

 

OP 
 

Stroje na mechanickou redukci kv tní 
násady 

 

Ovoce 
280 000,- 

  

Vyhrnovače a vymetače v tví z 
p íkmenných pás  

 

Ovoce 
240 000,- 

  

Vyhrnovače v tví z mezi adí Ovoce 180 000,-   
Drtiče v tví Ovoce 220 000,-   
Drtiče réví Réva vinná 120 000,-   
Stroje na sb r a drcení réví Réva vinná 450 000,-   
Stroje na sb r a drcení v tví OZaŠ 300 000,-   
Lisy na sb r réví Réva vinná 500 000,-   
Kultivátory a kombinátory p íkmenného 
pásu nebo mezi adí 

 

Ovoce 
200 000,- 

  

Stroje pro údržbu p íkm nného pásu 
Ěherbicidní rámy, vyžínací sekceě 

Réva vinná 
90 000,- 

  

Rám záv sný multifunkční pro soub žné 
obd lávání mezi adí a p íkmenného 
pásu 

Réva vinná  
400 000,- 

 
 

OP 

 

Stroj multifunkční pro údržbu 
p íkmenného pásu, ošet ování porostu a 
sklizeň, vč. p íslušenství 

Réva vinná  

7 000 000,- 
 
 

OP 

 

Stroje a za ízení na protimrazovou 
ochranu 

 
Ovoce, réva vinná 

550 000,- 
  

Vyrývací a p esazovací stroje - p ípojné OZaŠ 1 000 000,-   
Vyrývací a p esazovací stroje - nesené OZaŠ 1 650 000,-   
Vyrývací a p esazovací stroje - 
samojízdné 

OZaŠ 
2 600 000,- 

  

Stroj na vy ezávání jam pro p esadbu OZaŠ 650 000,-   
Stroje na zakládání rostlin OZaŠ 900 000,-   
Plošiny pro ez a tvarování strom  ve 
školkách 

OZaŠ 
2 500 000,- 

  

Zakladače kontejnerovaných rostlin do 
kontejneroven 

OZaŠ 
400 000,- 

  

Za ízení pro zapichování opor OZaŠ 250 000,-   
Osečkovací lišty a ometače kmínk  Réva vinná 100 000,-   
Osečkovací lišty oboustranné, tunelové Réva vinná 400 000,- OP  
Ometače kmínk  oboustranné, tunelové Réva vinná 300 000,- OP  
Defoliátory Ěodlisťovačeě Réva vinná 300 000,-   
Stroje pro zvedání letorost  Réva vinná 350 000,-   
Očkovací stroj pro aplikaci námeloviny LAKR 1 200 000,-   
Vozíky záv sné na p emíst ní a 
stohování pojízdných stol  

KPaK 
300 000,- 

  

Sekačky mobilní lištové na plošný st ih 
rostlin na p stebních stolech a záhonech 

KPaK 
400 000,- 

  

Generátor aerosolový a zmlžovač pro 
aplikaci p ípravk  na ochranu rostlin 

KPaK 
150 000,- 

  

 

Sklizeň a odvoz 
Rozbíječ nat  2 . Brambory 250 000,-   
Rozbíječ nat  4 . Brambory 620 000,-   
Odnaťovač Zelenina cibulová 2 900 000,-   
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Vyoravače brambor - 1 . Brambory 65 000,-   
Vyoravače brambor - 2 . Brambory 320 000,-   
Vyorávací nakladače brambor 2 . Brambory 2 800 000,-   
Vyorávače hr bk  a záhon  - p ípojné Zelenina ko enová 2 900 000,-   
Vyorávače hr bk  a záhon  - samojízdné Zelenina ko enová 4 600 000,-   
Vyorávač Zelenina cibulová 3 700 000,-   
Vyorávač sazenic OZaŠ 620 000,-   
Vyorávač boční OZaŠ 510 000,-   
Rýč pro vyrývání rostlin - pneumatický OZaŠ 130 000,-   
Pluh automatický vyorávací OZaŠ 2 200 000,-   
Stroj dobývací OZaŠ 2 100 000,-   
P íslušenství k dobývacímu stroji OZaŠ 800 000,-   
P dní pily pro sklizeň podnoží OZaŠ 850 000,-   
Sklízeče cukrovky  samojízdné 6 . Cukrovka 14 000 000,-   
Sklízeče brambor p ípojné - 1 . Brambory 2 700 000,-   
Sklízeče brambor p ípojné - 2 . Brambory 4 900 000,-   
Sklízeče brambor samojízdné - 2 . Brambory 9 900 000,-   
Sklízeče brambor samojízdné - 4 . Brambory 10 800 000,-   
Sklízeč p ípojný Zelenina ko enová 5 800 000,-   
Sklízeč samojízdný Zelenina ko enová 11 000 000,-   
Sklízeč brambor p ív sný 2 . s adaptérem 
na sb r cibulové zeleniny z ádk  

 

Zelenina cibulová 
5 600 000,- 

  

Sklízeč p ípojný Zelenina lusková 2 600 000,-   
Sklízeč samojízdný na fazolku Zelenina lusková 4 700 000,-   
Sklízeč nat  - p ípojný Zelenina listová 1 400 000,-   
Sklízeč nat  - samojízdný Zelenina listová 5 600 000,-   
Sklízeč pr myslových rajčat  - p ípojný Zelenina plodová 1 400 000,-   
Sklízeč pr myslových rajčat - samojízdný Zelenina plodová 6 200 000,-   
Sklízeč papriky Zelenina plodová 1 200 000,-   
Sklízeč tykví Zelenina plodová 3 300 000,-   
Sklízeč tažený Zelenina - ch est 3 700 000,-   
Sklízeč samojízdný Zelenina - ch est 10 000 000,-   
Sklízeče pr myslového ovoce Ovoce 90 000,-   
Sklízeče hrozn  - náv sné Réva vinná 3 500 000,-   
Sklízeče hrozn  - samojízdné Réva vinná 5 500 000,-   
Sklízeč kv t  a kv tenství speciální LAKR 1 700 000,-   
Kombajny  sklizňové - p ípojné Zelenina košťálová 2 200 000,-   
Kombajny  sklizňové - samojízdné Zelenina košťálová 14 000 000,-   
Kombajn samojízdný na hrách zahradní Zelenina lusková 18 000 000,-   
Rigy sklizňové pásové/kolové Zelenina košťálová 4 900 000,-   
Kombajny na drobné ovoce Ovoce 440 000,-   
Set ásače peckovin Ovoce 450 000,-   
Sb rač - p ípojný Zelenina cibulová 2 600 000,-   
Sb rač - samojízdný Zelenina cibulová 5 400 000,-   
Sb rač sazenic OZaŠ 1 800 000,-   
Vyzvedavač záhonový OZaŠ 2 500 000,-   
Sklízecí vany Réva vinná 180 000,-   
Odstopkovávač Ěna fazolkuě Zelenina lusková 2 900 000,-   
Se ezávač nat  - samojízdný Zelenina listová 5 600 000,-   
Odlamovač   palic Ěcukrová kuku iceě Zelenina plodová 8 700 000,-   
Nahrnovač tykví Zelenina plodová 250 000,-   
Strhávače chmelové révy Chmel 532 000,-   
Česací stroje - mobilní Chmel 4 490 000,-   
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Odlisťovače d evin OZaŠ 540 000,-   
Nadzvedávač folie p i sklizni Zelenina - ch est 220 000,-   
Linka mobilní t ídící na brambory Brambory 4 500 000,-   
Linka mobilní t ídící Zelenina cibulová 3 500 000,-   
Linka mobilní t ídící OZaŠ 2 500 000,-   

Sklizňový v z s dopravníkem 
Zelenina košťálová, 
listová 

1 000 000,- 
  

Sklizňový v z 
Zelenina, OZaŠ, 
ovoce 

500 000,- 
  

Sklizňové plošiny - p ív sné 
Zelenina košťálová a 
listová 

4 500 000,- 
  

Sklizňové plošiny - samojízdné Zelenina listová 4 900 000,-   
Sklizňové plošiny - p ípojné Zelenina plodová 1 200 000,-   
Sklizňové a t ídící plošiny Ovoce, OZaŠ 1 700 000,-   
V z na dopravu ch estu Zelenina - ch est 700 000,-   
Náv s pro vývoz cukrovky z pole Cukrovka 1 200 000,-   
Nakladač cukrové epy samojízdný vč. 
adaptéru, nosnost do 3,5 t vč. 

 
Cukrovka 

2 500 000,- 
  

Nakladač cukrové epy samojízdný vč. 
adaptéru, nosnost  nad 3,5 t 

 
Cukrovka 

4 000 000,- 
  

Náv sy na odvoz chmelové révy Chmel 720 000,-   
Káry na chmel Chmel 270 000,-   
Vleky pro vyvážení box palet Réva vinná 150 000,-   
Traktorový p ív s na chmel Chmel 430 000,-   
Zásobníky kolové na chmel Chmel 410 000,-   
Zásobníky nesené na chmel Chmel 475 000,-   
P ív sy pro p evoz výp stk  - plošinové 
traktorové 

 

OZaŠ 
250 000,- 

  

Vozíky sklízecí ručn  vedené OZaŠ,  KPaK 40 000,-   
Stroje na transport kontejner  OZaŠ 600 000,-   
Vyvážeče kontejner  Ovoce, zelenina 500 000,-   
Kontejnery na p epravu zeleniny 
traktorové - nesené 

 

Zelenina, réva vinná 
100 000,- 

  

Kontejnery na p epravu zeleniny 
traktorové - náv sné 

 

Zelenina, réva vinná 
140 000,- 

  

Vysokozdvižné za ízení náv sné 
Zelenina, ovoce, 
OZaŠ 

160 000,- 
  

Váhy digitální na chmelové hranoly Chmel 82 000,-   
Linka na posklizňové zpracování 
prostoko ených výp stk  - mobilní 

 

OZaŠ 
2 400 000,- 

  

Stroje pro balení a vázání výp stk  OZaŠ 910 000,-   
Je áb nakládací nesený OZaŠ 1 200 000,-   
Sušící za ízení Ěnap . kondenzační 
sušárnaě mobilní 

 
LAKR 

3 000 000,- 
  

 

Energetické prost edky a stroje pot ebné ve více fázích p stování 

Traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 
m vč.; Výkon do 110 PS Ěcca Ř1 kWě vč. 

Ovoce, réva vinná, 
OZaŠ 

2 000 000,- 
  

Traktor speciální na kultivačních kolech Zelenina, cukrovka 2 000 000,-   

Traktor speciální do chmelnic Chmel 2 980 000,-   
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Malotraktor speciální úzkorozchodný vč. 
p íslušenství 

 
LAKR 

1 100 000,- 
  

Traktor pro p ípravu p dy ve skleníku 
Ěbez st echyě 

 

KPaK 
1 300 000,- 

  

Nosič ná adí portálový - 1 . včetn  
p íslušenství 

OZaŠ 
2 300 000,- 

  

Nosič ná adí portálový - více ádkový 
včetn  p íslušenství 

OZaŠ 
4 500 000,- 

  

Nosič ná adí portálový vč. p íslušenství Zelenina 3 500 000,-   

Nosič ná adí portálový vč. tohoto 
p íslušenství: adaptéry pro p ed ez, 
chemickou ochranu, zvedání a fixaci 
letorost , kultivaci, osečkování 
letorost , sklizeň hrozn , hnojení a 
stavbu sloupk  op rné konstrukce 

Réva vinná  
 
 

10 000 000,- 

  

Nosič ná adí úzkorozchodný včetn  
p íslušenství 

OZaŠ 
1 700 000,- 

  

Nosič ná adí úzkorozchodný pásový 
včetn  p íslušenství 

OZaŠ 
2 000 000,- 

  

Nosič ná adí jednoosý včetn  ná adí do 
skleník  a fóliových kryt  

 
KPaK 

500 000,- 
  

Nakladače speciální úzkorozchodné, 
kloubové, kolové I teleskopické pro 
manipulaci se školka skými výp stky 

OZaŠ  
2 000 000,- 

  

Vozíky vysokozdvižné 
Zelenina, ovoce, 
chmel, KPaK, OZaŠ 

1 000 000,- 
  

Vozíky nízkozdvižné 
Zelenina, ovoce, 
chmel, KPaK, OZaŠ 

400 000,- 
  

Speciální vidle na vysokozdvižný vozík 
pro manipulaci s boxy 

 
Zelenina - sadba 

300 000,- 
  

Tahače vozík  na p stební stoly a 
tahače expedičních vozík  - elektrické 

KPaK 
400 000,- 

  

Plošiny akumulátorové samojízdné 
hydraulické se zdvihem > 2,5m 

KPaK 
250 000,- 

  

Plošiny akumulátorové samojízdné 
hydraulické se zdvihem > 5m 

KPaK 
400 000,- 

  

Systémy ízení sekcí ramen 
post ikovače, sekce rozmetadla nebo 
secího stroje 

 
Rostlinná výroba bez 
omezení 

 
60 000,- 

  
 

PZ 

N sensory pro skenování porostu a 
variabilní dávkování dusíkatých hnojiv 

Rostlinná výroba bez 
omezení 

750 000,- 
  

PZ 

Kompenzace zvýšených náklad  
po ízení stroje se systémem p esného 
ízení oproti stroji bez systému 

p esného ízení 

 
 

Rostlinná výroba bez 
omezení 

 
600 000,- 

  
 
 

PZ 

Kompenzace zvýšených náklad  
po ízení stroje s pásovým pojezdem 
oproti stroji kolovému 

 
Rostlinná výroba bez 
omezení 

 
600 000,- 

 

 
OP 
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Kompenzace zvýšených náklad  
po ízení stroje s nízkotlakými 
pneumatikami oproti stroji b žnému 

 
 

Rostlinná výroba bez 
omezení 

 
 

350 000,- 

 
 
 

OP 

 

Systémy asistovaného ízení traktoru 
podle GPS 

Rostlinná výroba bez 
omezení 

100 000,- 
  

PZ 

Systémy automatického ízení traktoru 
podle GPS (autopilot) 

Rostlinná výroba bez 
omezení 

480 000,- 
  

PZ 
 
 

Strojem na protimrazovou ochranu se rozumí stroj, který vyrábí teplo a pomocí fukaru 
oh ívá vzduch v sadu, nebo stroj vytvá ející mlhovinu či kou mo, nebo stroj, který  
promíchává teplý vzduch se studeným. 

 
Speciálním traktorem do chmelnic se rozumí traktor, který má tato specifika: 

- kabina – zúžená ší e st echy kabiny vč. ochranných rám  a vybavení pro ochranu 
zdraví, tj. p etlaková ventilace s uhlíkovým filtrem, klimatizace 

- výfuk – je vyveden dol  (ne nahoru) 
- boční zrcátka – boční zrcátka a všechny další výstupy jsou p evedeny do vnit ních 

rozm r  traktoru 
- ochranné rámy – jsou p idány ochranné rámy pro obtékání révy u p ední nápravy a u 

kabiny, p ípadn  i u zadní nápravy Ěpro couvání). 
 

Kompenzací zvýšených  náklad   se  rozumí  kompenzace  rozdílu  v cen   mezi  strojem  
s uvedenou p idanou hodnotou Ěpásový pojezd, systém p esného ízení a nízkotlaké 
pneumatikyě a strojem bez této p idané hodnoty. Žadatel v rámci výb rového/zadávacího 
ízení zajistí, že cenové nabídky budou obsahovat i srovnání cen mezi strojem s uvedenou 

p idanou hodnotou a strojem bez této p idané hodnoty stejné značky a stejných parametr . 
P edm tem projektu/zakázky nem že být pouze po ízení pásového pojezdu, systému 
p esného ízení a nízkotlakých pneumatik. Na jeden konkrétní stroj nelze uplatnit zároveň 
kompenzaci zvýšených náklad  a jiný limit v kódech 013, 02ř, 031, 034 a 035. 

 
KÓD 030 – Ostatní , jinde neuvedené stavby a technologie pro rostlinnou výrobu: 

 

Kód je možné použít pouze ve výjimečných p ípadech, kdy je výdaj p ijatelný, ale nelze       
ho za adit do žádného jiného kódu, resp. kategorie limitu. 

 
 

Bez limitu 
 

Stavební náklad - 

Technologický náklad - 

 

Pokud existuje v jiném zám ru, či jiné operaci PRV limit na stejný nebo obdobný  
výdaj, bude p im enost výdaje posuzována podle tohoto limitu. 

 
Výdaje společné pro živočišnou a rostlinnou výrobu 
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KÓD 031 - Nákup stroj  p ispívajících ke snižování NH3 do ovzduší 
 

Typ stroje náklady v Kč 

Stroje na aplikaci tekutých organických hnojiv  

Stroje s cisternovými aplikátory  

Hadicový aplikátor 1 200 000,- 

Zapravovač kejdy m lký – do ší e záb ru 6 m 500 000,- 

Zapravovač kejdy hlubší – do ší e záb ru 6m 1 000 000,- 

Okyselování kejdy v kejdové cistern   - SyreN systém 2 500 000,- 

Okyselování kejdy v kejdové cistern  - ISO BUS terminál 90 000,- 

Propojovací hadice pro tekutá organická hnojiva 150 000,- 

Stroje s aplikátory bez cisterny se zásobovací hadicí  

Čerpadla traktorová Ěpohon vývodovým h ídelemě 800 000,- 

Čerpací agregáty Ěs vlastním motoremě 1 500 000,- 

Navíjecí buben nesený na potrubí na hnojivo 300 000,- 

Navíjecí buben náv sný na potrubí na hnojivo 600 000,- 

Vlečené potrubí na hnojivo – flexibilní ř00Kč/m 

Vlečené potrubí na hnojivo – dopravní 750Kč/m 

Mezisklad - cisterny do 20m3 800 000,- 

Mezisklad - cisterny do 70m3 1 200 000,- 

ůplikační konzola Ěhadicováě na mezi ádkové hnojení – záb r do 
12m 

700 000,- 

ůplikační konzola Ěhadicováě na mezi ádkové hnojení – záb r do 
18m 

950 000,- 

ůplikační kyp ič do 2,5m 850 000 ,- 

ůplikační kyp ič do 4 m 1 300 000,- 

ůplikační kyp ič do 5,4 1 550 000,- 

Kompletní aplikační jednotka náv sná 4 000 000,- 

Kompletní aplikační jednotka samojízdná 7 500 000,- 

Pr tokom r hnojiva s ídící jednotkou 200 000,- 

Elektronický ovládací panel pro ízení toku hnojiva 70 000,- 

Elektromagnetický pr tokom r hnojiva s 12 V DC 136 000,- 

Rychlospojka vlečených hadic 37 000,- 
 
 

KÓD 032 – Nákup nemovitosti 
 

Součet   výdaj    za azených v tomto   kódu   maximáln    10%   výdaj ,    ze   kterých 
je stanovena dotace na daný projekt 

 
 
KÓD 033 – Obecné náklady spojené s p ípravou a realizací projektu 
Ěpouze pro zám r aě a bě 

 
 Kč 

Honorá e za vypracování dokumentace ke stavebnímu ízení 
Ěohlášení stavby či jiné jednání se stavebním ú ademě, odborných 
posudk  ve vztahu k životnímu prost edí, položkových rozpočt , 
dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení   stavby, 

80 000,- 
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za technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta.  

Poplatky za konzultace k vypracování a administraci Žádosti o 
dotaci a p íprav  a provád ní výb rového/zadávacího ízení 

20 000,- 

10 000,- u projekt , 
kde je p edm tem 

dotace pouze 
nákup 

stroje/technologie 
 

. 
 
KÓD 034 – Nákup b žných zem d lských stroj  pro živočišnou výrobu 
Ěpouze pro zám r aě 

 
Bez limitu 

 
Pokud existuje v jiném zám ru, či jiné operaci PRV limit na stejný, nebo obdobný  
stroj, bude p im enost výdaje posuzována podle tohoto limitu. 
Do tohoto kódu nelze zahrnout speciální zem d lské stroje uvedené v kódech 013 a 031. 

 
 

KÓD 035 – Nákup b žných zem d lských stroj  pro rostlinnou výrobu 
Ěpouze pro zám r bě 

 
Bez limitu 

 
Pokud existuje v jiném zám ru, či jiné operaci PRV limit na stejný, nebo obdobný  
stroj, bude p im enost výdaje posuzována podle tohoto limitu. 
Do tohoto kódu nelze zahrnout speciální zem d lské stroje uvedené v kódech  02ř a 031. 


