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Dotace na podporu agroturistiky 

Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů 
v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, 
sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.  

Výše dotace 

 45 % pro malé podniky  
(méně než 50 zaměstnanců, roční obrat nepřevyšuje 10 mil. EUR), 

 35 % pro střední podniky  
(méně než 250 zaměstnanců, roční obrat nepřevyšuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy 
nepřevyšuje 43 mil. EUR), 

 25 % pro velké podniky  
(podniky nespadající do výše uvedených kategorií). 

Finanční limity 

 Minimální výdaje na projekt: 200 000 Kč. 

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

 Maximální výdaje na projekt pro subjekty s více než dvou letou historií: 10 000 000 Kč 
(subjekt má účetně uzavřeny dvě poslední, po sobě jdoucí, účetní období). 

 Maximální výdaje pro: 

 Nákup zařízení a vybavení pro malokapacitní ubytovací zařízení (včetně stravovacího zařízení   
a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) – max. 

2 400 Kč/m2 celkové podlahové plochy ubytovacího zařízení; 

 Nákup nemovitosti - max. do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 V případě, že žadatel v rámci dotačního projektu nárokuje také výdaje na stavební práce,  
pak je jejich maximální přípustná cena stanovena dle katalogu stavebních prací a materiálu  
ÚRS PRAHA a.s. aktuálního ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení. 

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. 
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 Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici, kterou se rozumí investice do hmotného  
i nehmotného majetku za účelem:  

 založení nové provozovny, nebo 

 rozšíření kapacity stávající provozovny, nebo 

 rozšíření sortimentu provozovny o služby, které nebyly dříve v této provozovně poskytovány. 

Způsobilé výdaje: 

 Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba: 

 malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, 

 dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,  

 sportoviště a příslušného zázemí. 

Mezi způsobilé výdaje patří stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura 

včetně přípojek, technická zařízení staveb. 

 Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných  
a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení); 

 Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3; 

 Nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a 
dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušná zázemí; 

 Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software); 

 Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

Výdaje, na které nelze požadovat dotaci: 

 Nákup silničních vozidel (tj. vozidel, které jsou vyrobeny za účelem provozu na pozemních komunikacích 
pro přepravu osob, zvířat nebo věcí); 

 Nákup zemědělských a lesnických strojů (strojů s označením kategorie T - traktory zemědělské nebo 
lesnické); 

 Nákup zvířat; 

 Fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu elektrické energie a dodávkám do veřejné sítě. 

Žadatel 

Kdo může být žadatelem o dotaci: 

 Žádat o dotaci může pouze zemědělský podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která podniká 
v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Žadatel o dotaci musí být k datu podání Žádosti o dotaci evidován v Evidenci zemědělského 
podnikatele; 

 Žadatel o dotaci musí k datu podání Žádosti o dotaci splňovat některou z následujících podmínek:  

 vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům  

za poslední účetně uzavřené období, nebo: 

 chová min. 0,3 VDJ (velké dobytčí jednotky) na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy, nebo: 

 hospodaří v lese s min. výměrou 3 ha (hospodaří dle zákona č. 289/1998 Sb. o lesích,  

a to podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu). 
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Žadatelem nemůže být: 

 Subjekt, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci ukončil stejnou nebo 
podobnou činnost, která má být předmětem dotace (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy  
a čtyřmístného číselného kódu v klasifikaci CZ NACE), nebo v době podání Žádosti o dotaci zahájil 
konkrétní plány na to, že takovou činnost ukončí během dvou let od realizace projektu, který je 
předmětem dotace; 

 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; 

 Obec, svazek obcí; 

 Státní podnik; 

 Nezisková organizace; 

 Společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 86/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. zn.; 

 Zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která 
nemá sídlo na území ČR. 

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. Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna  

a Ostravy. 

3. Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 

4. Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví: 

 Finanční zdraví se vypočítává z posledních tří uzavřených účetních období (případně posledních 
dvou období u nově založeného podniku či zahájení činnosti u fyzické osoby), 

 Podmínka se neposuzuje u projektů do 1 000 000 Kč, 

 Pokud žadatel nedisponuje alespoň 2 účetně uzavřenými obdobími, pak může žádat na projekt  
do 1 000 000 Kč. 

5. Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení dotace.  
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6. Žadatel musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické nebo nájemní vztahy k nemovitostem, které 
souvisí s realizací projektu. V případě nájmu musí být nájemní 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. 

7. Přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých budou realizovány stavební výdaje:  

 vlastnictví,  

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  

 věcné břemeno, 

 nájem je přípustný pouze u pozemku pod stavbou. 

8. Přípustné právní vztahy k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, 

technologie nebo vybavení:  

 vlastnictví,  

 spoluvlastnictví s min. 50% podílem,  

 nájem (příp. výpůjčka),  

 věcné břemeno. 

9. Maximální doba realizace projektu 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 obdržet minimálně 30 hodnotících bodů. 

2. Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení lze podpořit 

pouze jako součást ubytovacího zařízení/areálu ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být 
společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu. 
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3. Projekt musí být ekonomicky vyhodnocen jako efektivní (vypočtená doba návratnosti musí být kratší 
než doba odepisování dle odpovídající odpisové skupiny, případně kratší než zjištěný vážený aritmetický 

průměr dob odepisování pořizovaného majetku s různou dobou odepisování). 

4. Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení: 

 v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
včetně navazujících změn vyhlášky,  

 s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu 
zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, 

oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.). 

5. Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost. 

6. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé 

výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena 
v uzavřením účetním/daňovém období předcházejícím podání Žádosti o dotaci.  

7. V případě, že se na území obce, ve které je projekt realizován, vybírají místní poplatky 

z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí 
k poplatkové povinnosti u příslušné obce a to nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu. 

8. V případě vytvoření nových pracovních míst (požaduje-li žadatel za toto kritérium body),  

je povinností žadatele vytvořit pracovní místo/a nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace; 

9. Závazek dodržet počet nově vytvořených pracovních míst (požaduje-li žadatel za toto kritérium 

body) činí: 

 3 roky od data převedení dotace - v případě, že příjemce dotace je v době vytvoření pracovních 
míst malý nebo střední podnik, 

 5 let od data převedení dotace - v případě, že příjemce dotace je v době vytvoření pracovních míst 
velkým podnikem. 

10. Žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání Žádosti  

o dotaci, až do podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

11. 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 a cíli operace! 

12. Metodika pro výpočet VDJ na 1 ha obhospodařované půdy: 

KATEGORIE Koeficient VDJ 

Skot (býci, krávy a jiný skot) starší 2 let, koně starší 6 měsíců 

Koně starší 6 měsíců 

1,0 

Skot od 6 měsíců do 2 let 0,6 

Skot mladší 6 měsíců 0,4 

Ovce a kozy (nad 1 rok) 0,15 

Chovné prasnice 0,5 

Jiná prasata 0,3 

Nosnice 0,014 

Jiná drůbež 0,03 

Koně do 6 měsíců 0,4 

 


