
 

 

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Moderní zemědělské podnikání; č. 5 

Vazba na opatření PRV:   I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této Fiche je vytvoření vhodných podmínek pro moderní zemědělské podnikání, 

které budou splňovat nároky na ochranu životního prostředí, welfare zvířat a kvalitu produktů 

v regionu Orlicka. 

 

3. Příjemci dotace 

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě 

v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a 

předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se 

zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské 

výrobě 

4. Oblasti podpory (typy aktivit) 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na investice do staveb a technologií pro 
rostlinnou a živočišnou výrobu a prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby. 
 
Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje 
 

 Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné Fichi 

 Pokud je v kódu stanoven limit způsobilých výdajů, nelze částku přesahující toto omezení 

zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (tj. nelze z nich 

vypočítávat dotace) 

 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány (vynaloženy) 

následující formou:  

1) bezhotovostní platbou – prostřednictvím bankovního účtu žadatele 



2) hotovostní platbou – maximálně do výše 100 000 Kč v rámci jednoho projektu 

3) věcným plněním lze realizovat pouze stavební výdaje 

 Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je 

stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. 

 

Číselník způsobilých výdajů 

kód Způsobilý výdaj 

854 
Stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu  

855 
Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky  

856 
Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely  

857 
Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby  

998 
Projektová dokumentace  

 

 
 

- Stáje – výstavba a rekonstrukce včetně technologií (ustájení, napájení, větrání, krmení, 
vytápění apod.), boudy pro telata, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí 
stavby, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.  

 

- Pastevní areály včetně doprovodných staveb – budování pastevních areálů – oplocení, 
napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp.  

 

- Dojírny pro krávy, ovce, kozy – technologie v čekárně před dojením, technologie dojení - 
technologie na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo kozího 
mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita, 
dojící robot atp.  

 

- Haly pro chov domácí drůbeže – haly/technologické vybavení pro chov nosnic, pro odchov, 
výkrm nebo rozmnožovací chovy drůbeže, haly/technologické vybavení na třídění, značení, 
chlazení a skladování vajec; stavební náklady a technologie předlíhní a dolíhní, nezbytné 
zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), kafilérní boxy, pece na pálení 
kadáverů atp.  

 

- Jímky na kejdu a odpadní vody - výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek, 
technologické vybavení hlavních, sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací 
jímky atp.  

 



- Hnojiště - výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť  

 

- Chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování 
včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů - linka pro 
zpracování včelích produktů atp.  

 

- Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky – výstavba nebo 
rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, 
technologie přípravy na skladování (technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a 
zpracování odpadů), technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené 
atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v 
rámci provozovny), technologie přípravy na expedici (technologie třídění, balení a chlazení), 
zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby 
(související technické a sociální zázemí) atp.  

 

- Zpracování biomasy pro energetické účely – výstavba a rekonstrukce staveb pro kotelny a 
výtopny, pro skladování biomasy pro energetické účely, pro peletovací a briketovací linky 
včetně technologie, atp.  

 

- Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny- výstavba a rekonstrukce včetně nezbytných technologií 
atp.  

 

- Další zahradnické stavby - výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch 
(pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a 
školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele) včetně technologií atp.  

 

- Stavby pro skladování krmiv a steliv - silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy určené na 
skladování siláže, senáže ve vacích, stavby na skladování pícnin, sena, slámy, stavby na 
skladování balíkované siláže, senáže atp.  

 

- Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny splňující popis opatření/podopatření – 
hospodářské budovy, sklady vybavení a techniky a nezbytné zázemí stavby včetně sociálního 
zařízení atp., včetně multifunkčních staveb (objektů)  

 

- Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej 
mléka, masa apod.)  

 

- projektová dokumentace (tj. zpracování žádosti o dotaci, zadávací řízení)  
 

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů 

Kód Způsobilý výdaj Limit 

998 
Projektová dokumentace  

20 000 Kč/projekt 



Nezpůsobilé výdaje: 

 Nákup použitého movitého majetku 

 Nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob 

 V případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

 Nákup zemědělských výrobních práv 

 Prosté nahrazení investice 

 Osobní a cestovní výdaje 

 DPH pro plátce DPH 

 Úroky z půjček a úvěrů 

 Bankovní poplatky 

 Osobní a nákladní automobily 

 Komunikace, odstavné či parkovací plochy 

 Sadové úpravy 

 Administrativní a správní budovy a vybavení 

 Mostní váhy 

 Inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb) 

 Studny (včetně průzkumných vrtů) 

 Technologické a stavební investice do rostlinné výroby, které bezprostředně 

nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů 

 Technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů (kromě 

odpadních produktů využívaných pro energetické účely) 

 Sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin – výstavba a 

rekonstrukce sil/hal, technologie čištění a sušení včetně dopravních cest, manipulační 

(expediční) zásobníky, příjmový koš, systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení 

kvalitativních parametrů, technologie skladování (tj. technologická zařízení pro úpravu 

řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a 

přepravu v rámci provozovny) technologie přípravy na expedici (tj. - technologie třídění, 

balení a chlazení) zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, 

nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), atp. 

 Sklady pro chmel – výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele, 

česací technologie na chmel, sušící technologie na chmel, hranolové lisy na chmel, 

technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, 

vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci 

provozovny), technologie přípravy na expedici (technologie třídění, balení a chlazení, 

zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí 

stavby (související technické a sociální zázemí) atp. 

 Malá plnící stanice na bioplyn - integrovaná malá plnící stanice (kompresor, 

chladič/sušička, výdejní hadice), zařízení na odorizaci plynu, přístřešek, plynová přípojka 

na vstupu, manipulační prostor – vozidlová stání atp. 

 Nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení - výstavba a rekonstrukce chmelnic, 

vinic, sadů, nezbytné zázemí stavby atp. 

 Stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení. 



5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    vlastní režim podpory 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace:   40-60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

 60% způsobilých výdajů, na investice pořízené 

mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech 

 50% způsobilých výdajů na investice pořízené 

ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech 

 50% způsobilých výdajů na investice pořízené 

mladými zemědělci v jiných oblastech než 

znevýhodněných oblastech 

 40% způsobilých výdajů na investice pořízené 

ostatními zemědělci v jiných oblastech než 

znevýhodněných oblastech 

Minimální způsobilé výdaje:  200 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

 

6. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů (viz. přílohy). 

 


