
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 

Dotace pro mladé začínající zemědělce 
Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.) 
Výše dotace 
Celková výše dotace činí 45 000 EUR = cca 1 250 000,- Kč a bude poskytnuta ve 3 splátkách: 

 1. splátka ve výši 50 % z celkové částky dotace bude proplacena po schválení podnikatelského záměru  a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
 2. splátka ve výši 45 % z celkové částky dotace bude proplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. 
 3. splátka ve výši 5 % z celkové částky dotace bude proplacena po řádném provedení podnikatelského plánu (tj. tato část dotace bude žadateli vyplacena automaticky po ověření řádného provedení podnikatelského plánu). 

Podporované aktivity 
 Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká pouze chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní); 
 Zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci; 
 Skladovací prostory pro krmiva a steliva (pouze ke skladování krmiv a steliv pro přímou spotřebu v podniku žadatele); 
 Nosné konstrukce v sadech, chmelnicích a dále protikroupové a protidešťové systémy a sítě  na ochranu proti ptactvu v sadech; 
 Nosné konstrukce včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy vinné (netýká se restrukturalizovaných vinic) nebo ve stávajících výsadbách révy vinné; 
 Mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu (včetně traktoru); 
 Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (prvovýrobků); 
 Nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy); 
 Nákup hospodářských zvířat (týká se skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní – pouze základní stádo); 
 Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku; 
 Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku. 
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Žadatel 
 Žadatel musí být zaevidován jako zemědělský podnikatel, a to nejpozději k datu podání Žádosti  o dotaci (tzv. evidence zemědělského podnikatele – „EZP“). 
 Žadatel musí splňovat definici mikro nebo malého podniku (tj. méně než 50 zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. EUR). 
 Zároveň žadatel musí splňovat níže uvedené podmínky:  

 V případě FYZICKÉ OSOBY musí tato splňovat následující podmínky: 
 Dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší  40 let (resp. nedosáhla věku 41 let); 
 Dosáhla minimální zemědělské kvalifikace nebo si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody  o poskytnutí dotace doplní; 
 Není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v EZP a zároveň datum zahájení zemědělské činnosti není starší 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci (jestliže není v Osvědčení uvedeno přímo datum zahájení činnosti, považuje se zahájení datum vystavení Osvědčení o zápisu do EZP); 
 Neplnila déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu; 
 Nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník. 

 
 V případě PRÁVNICKÉ OSOBY musí být podnik řízen fyzickou osobou, která: 

 Splňuje všechny výše uvedené podmínky kladené na fyzickou osobu, a zároveň: 
 Poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu (nejdéle však po dobu  24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci), podílí se na základním kapitálu ze 100 %  a je oprávněná za právnickou osobu jednat samostatně, a zároveň: 
 Fyzická osoba může vystupovat pouze v jedné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu jako statutární orgán; 
 Pozn.: V právnické osobě může funkci statutárního orgánu plnit více fyzických osob, přičemž všechny tyto osoby musí naplňovat definici žadatele/příjemce dotace.   

Kdo žádat o dotaci nemůže 
 Subjekt (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu), který byl příjemcem dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. 
 Organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle  čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, obec, svazek obcí, státní podnik, nezisková organizace, společnost podle § 2716 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zahraniční fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR. 
 Pokud mladý zemědělec obdržel podporu jako fyzická osoba, nemůže být podpořen jako právnická osoba (a naopak). 
 Manželé nebo registrovaní partneři mohou o dotaci žádat pouze jednou, i když provozují dva samostatné podniky. 
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Výdaje, na které NELZE požadovat dotaci 
 Stavební výdaje na jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici; 
 Závlahové systémy a studny včetně vrtů a průzkumných vrtů; 
 Nákup použitých strojů; 
 Inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb; 
 Stavby a technologie pro chov včel a ryb; 
 Stavby a technologie na pěstování vánočních stromků a rychle rostoucích dřevin; 
 Výroba sadby a osiv (mimo sadby zeleniny, květin, chmele, révy vinné, ovocných a okrasných druhů); 
 Jízdárny; 
 Bezpečnostní a kamerové systémy; 
 Mobilní/přenosné dieselagregáty; 
 Komunikace, odstavné a parkovací plochy; 
 Sadové úpravy; 
 Osobní a užitkové vozy, včetně motocyklů; 
 Nákup produkčních práv a platebních nároků; 
 Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu. 

Základní podmínky 
1. 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. 

2. Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy. 
3. Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 
4. Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení 1. splátky dotace.  
5. Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje: 

 vlastnictví, 
 spoluvlastnictví s min. 50% podílem žadatele, (nutný písemný souhlas všech ostatních vlastníků) 
 nájem, pacht, věcné břemeno. 
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6. Přípustné právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje: 
 vlastnictví, 
 spoluvlastnictvím s min. 50% podílem žadatele, (nutný písemný souhlas všech ostatních vlastníků) 
 nájem, věcné břemeno. 

7. V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků. V případě realizace projektu na pozemcích ve spoluvlastnictví je nutné doložit písemný souhlas všech spoluvlastníků. Písemný souhlas musí být udělen minimálně na 5 let od proplacení první splátky.  
8. V případě nájmu musí být nájemní smlouva uzavřena minimálně na 5 let od proplacení první splátky, v případě nájemní smlouvy na kratší dobu nebo dobu neurčitou pak musí činit výpovědní lhůta minimálně 5 let od proplacení první splátky.  
9. Maximální doba realizace projektu (resp. výdajů, na které je požadována dotace a nadlimitních výdajů, za které žadatel nárokuje body) je 24 měsíců od podpisu Dohody. 
10. 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.  
11. Realizací projektu musí vzniknout samostatný funkční celek (tzn. projekt musí být funkčně soběstačný  a plně provozuschopný bez nutnosti realizace dalších opatření).  
12. Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 
13. V případě, že projekt či jeho část podléhá řízení stavebního úřadu, pak je žadatel povinen nejpozději v den podání Žádosti o dotaci předložit pravomocné a platné (a v případně veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) 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, certifikát autorizovaného inspektora). 
14. Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  10 let od proplacení dotace.  
15. V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje zaúčtovány jako investiční. 
16. Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (stroje, technologie, materiály apod.) ani na prosté nahrazení investice. 
17. 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 
1. Žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií získat minimálně 30 bodů. 
2. Podpora je podmíněna předložením a následnou realizací podnikatelského plánu, který je vyhotoven  na 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
3. Provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
4. Žadatel splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády č. 50/2015, o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, do 18 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 
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 podmínku splňují automaticky žadatelé, u nichž celková částka přímých plateb nepřevyšuje  5 000 EUR; 
 dále se jedná o subjekty, které prokáží, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jejich dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hospodaření a správy majetku ČR (např. školy, vzdělávací zařízení apod.); 
 žadatelé mimo výše uvedené skupiny budou podléhat kontrole ekonomických činností; 
 podrobné informace o aktivním zemědělci budou zaslány na vyžádání. 

5. Žadatel ke dni podání Žádosti o dotaci splní minimální a maximální velikost podniku, která  je dána dosažením minimální resp. maximální hodnoty standardní produkce. Pro posouzení splnění této podmínky existuje speciální propočet (na vyžádání). 
6. Po celou dobu realizace podnikatelského plánu, tj. 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, musí žadatel: 

 plnit minimální velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce; 
 dosahovat minimálně 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby, a to od roku následujícího po roce, ve kterém bude podepsána Dohoda o poskytnutí dotace; 
 plnit poskytovatelem dotace schválený podnikatelský plán  Pro kontrolu splnění výše uvedených podmínek má žadatel povinnost dokládat potřebné doklady za každý, účetně uzavřený rok, a to vždy nejpozději do 31. 7. následujícího roku. 

7. Žadatel musí splňovat definici mikro nebo malého podniku až do data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 
8. Žadatel je povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody vynaložit finanční prostředky odpovídající výši dotace, tj. min. 45 000 EUR, dle podnikatelského plánu. 
9. V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za výdaje realizované nad rámec dotace, musí tyto výdaje rovněž zrealizovat (a uhradit) nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody. Žadatel o dotaci – fyzická osoba, může tyto investice realizovat již od data zápisu do EZP a žadatel – právnická osoba pak od data, kdy fyzická osoba plní definici žadatele / příjemce dotace právnické osoby. 
10. V případě, že podnikatelský plán obsahuje zvýšení obhospodařované půdy, musí žadatel/příjemce příslušnou výměru zaevidovat do registru LPIS. 
11. Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie. 
12. Předmět podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb. 
13. Stavební výdaje budou uznávány jako způsobilé maximálně do výše sazeb dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s. (aktuálního ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení). Položkový rozpočet je proto maximálně vhodné připravit již v rámci přípravy projektové dokumentace dle uvedeného katalogu. 

V případě využití části objektu, který je předmětem podnikatelského plánu, pro jiné účely než jsou cíle projektu a účel operace, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést již v Žádosti o dotaci. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, bude určena výpočtem dle vzorce stanoveného na základě podlahové plochy objektu sloužící k účelům projektu a podlahové plochy, která slouží k jiným účelům.  
 Upozornění: pokud se podnikatelský plán týká novostavby, musí více než 50 % stavby sloužit účelu projektu! 

14. Výdaje projektu nelze realizovat formou leasingu nebo věcného plnění (svépomocí).  
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Další podmínky dle konkrétních záměrů 
Nákup mobilní techniky 

 Výdaje na pořízení mobilních strojů mohou činit maximálně 45 % z částky podpory. 
Nákup nemovitosti 

 Výdaje na pořízení nemovitostí mohou dosahovat maximálně 45 % částky podpory. 
 Pokud žadatel v rámci preferenčních kritérií realizuje výdaje na pořízení nemovitostí, může jejich výše dosahovat maximálně 45 % spodní hranice každé stanovené kategorie výběru.  
 Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání žádosti o platbu (tj. druhou část dotace). 
 Nákup nemovitosti je možný i v případě rodinných příslušníků, tj. rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, manžel/manželka, partner/partnerka (dle zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství) 

Peletárny 
 Produkce peletárny musí být spotřebovaná v podniku žadatele. 

Skladovací prostory pro krmiva a steliva 
 Musí sloužit pouze ke skladování krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku žadatele. 

Nákup sadby a osiva 
 Pouze pro přímou spotřebu v podniku. 
 Max. do výše 10 % z částky podpory. 

Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin  
 Pouze pro přímou spotřebu v podniku. 
 Max. do výše 10 % z částky podpory. 

Verze informačního listu 
 30. 4. 2016 

 


