
1 
 

MAS Hranicko – dotační program MAS-PRV, Výzva č.1 
Kontakt: Mgr. František Kopecký, f.kopecky@regionhranicko.cz, 773583020 

 

Dotazy a odpovědi 
Doplněno 7.2.2018 

 
OBECNĚ 
Ve formuláři Žádosti o dotaci se u některých žadatelů vyplňují údaje o účetní závěrce. Mají se zde 
uvést výsledky za poslední účetně uzavřený rok (tj. za 2016) nebo tam může žadatel uvést i údaje za 
2017, pokud je má spočítané? (samozřejmě proteď ještě bez ověření finančního úřadu) 
Pokud žadatel má ke dni podání ŽoD na MAS již podané daňové přiznání na FÚ, uvede údaje za rok 
2017. Pokud daňové přiznání dosud nepodal, uvede rok 2016. 
 
V pravidlech PRV není nikde zmínka o leasingu. Tento způsob financování tedy už není v tomto 
období 2014-2020 v PRV přípustný? 
Je to tak, leasing v tomto období není povolen napříč všemi operacemi PRV. 
 
Prosíme o upřesnění rozdílu mezi typy zadavatelů v zadávacích řízeních dle pravidel PRV ve vztahu 
k operacím 17.1.a) tj. Fiche F11, 17.1.b) tj. Fiche F12 a 19.1.b) tj. Fiche 13 a F14  
Vzhledem k míře dotace a typům žadatele (zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel), pro 
koho platí limit 400.000 bez DPH a pro koho limit 500.000 bez DPH? 
Přísnější limit 400 tis. Kč se vztahuje na veřejného zadavatele (např. organizační složky státu, 
územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace) a na dotovaného zadavatele (= s mírou 
podpory vyšší než 50 %) – podrobné vymezení v §4 ZZVZ odst. 1 až 3. Ve Vámi uvedených Fichích je 
obvykle rozhodující % dotace (pokud by tedy výjimečně nežádala nějaká veřejná právnická osoba). 
Vzhledem k max. míře podpory ve zmíněných článcích převážně platí limit 500 tis. Kč, pouze 
v případě zvýhodnění pro začínající zemědělce či pro LFA ve Fichi je limit 400 tis. Kč. 
 
 
Ve formuláři žádosti o dotaci je strana B3 Zakázky. Mají být první 4 pole, tj. informace o budoucí 
zakázce/zakázkách vyplněny již ve fázi podání Žádosti o dotaci nebo mají zůstat tyto pole prázdné? 
Pole 1 až 5 je nutné vyplnit již při podání ŽoD, 6 až 12 se vyplní automaticky, zbytek se vyplňuje při 
aktualizaci po VŘ. 
Doplňující dotaz: Když se zaškrtne u zakázky políčko, že zakázka je řešena cenovým marketingem, co 
se má vyplnit v políčku 4. Druh zadávacího řízení? Nechat prázdné nebo dát zakázka mimo režim 
zákona? Nic jiného na to ani vzdáleně nepasuje. 
U Cenového marketingu se uvádí „zakázka mimo režim zákona“. 
 
Žadatel omylem podal stejnou žádost dvakrát. Má MAS nebo žadatel možnost jednu z nich z Portálu 
farmáře vymazat? Nebo ji musíme vyřadit až ve fázi kontroly přijatelnosti? Tj. přidělit mu naše 
registrační číslo, oznámit žadateli, že jednu z nich vyřazujeme, poskytnout mu lhůtu k podání žádosti 
o přezkum a dál už si ho v PF nevšímat a nakonec tu druhou žádost i zařadit do seznamu nevybraných 
žádostí? 
Jednou podanou žádost již nelze vymazat. Doporučuji mít od žadatele vyjádření, že jednu z žádostí 
podal omylem a přeje si ji stáhnout, tím pádem nemusíte provádět administrativní kontrolu – jen 
přiřadíte reg. č., oznámíte žadateli, že berete jeho sdělení na vědomí a zařadíte do seznamu 
nevybraných žádostí. 
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Fiche F11 Rozvoj zemědělských podniků 
 
Žadatel akciová společnost má uvést v žádosti podíl vlastníků. Tato a.s. je vlastněná ze 100% 
společností s ručením omezeným, až teprve tato s.r.o. je vlastněna 2 fyzickými osobami 50/50. Má 
žadatel uvést do žádosti až tyto vlastníky FO nebo jen to s.r.o.? 
Skutečnými majiteli jsou fyzické osoby – viz metodika SZIF „Upřesnění dokládání majetkové 
struktury žadatele“ ke stažení zde.. 
 
Potenciální žadatel fyzická osoba je v evidenci zemědělského podnikatele zapsán až od 1.1.2018. Je 
to pro něj nějakou překážkou v získání dotace? Rozpočet má do 1 milionu, takže nedokládá finanční 
zdraví. 
Překážkou to pro něj není. Finanční zdraví samozřejmě doložit nemůže, takže může žádat pouze na 
způsobilé výdaje do 1 mil. Kč. Máte-li na mysli pole 8, 9 a 10 na str. F, tak ta musí vyplnit jen PO (ve 
formuláři pro FO se nezobrazují). 
Doplňující dotaz: a pokud se jedná o žadatele právnickou osobu, např. s.r.o., s datem vzniku 1.1.2018, 
ten vyplní do kolonek na str. F jaké údaje? 
PO na str. F nechá pole 8. až 10. prázdná. K tomu na str. B1 v poli 2. uvede, že se jedná o nově 
vzniklý subjekt a v poli 5. zdůrazní, že dosud nemá uzavřené žádné účetní období, proto nemůže 
vyplnit všechny údaje na str. F. 
 
U záměrů na nákup mobilních strojů na pole (např. shrnovač píce pro chov skotu nebo nákup 
balíkovače sena a slámy) váháme se zařazením do kódů výdajů: 
Patří do živočišné výroby (píce jako potrava pro skot) nebo rostlinné výroby (primárně stroj sklízí 
rostliny)? Co vyplnit na str. F jako zaměření rostlinné výroby: proteinové plodiny nebo nechat zcela 
prázdné? 
Oba stroje patří do rostlinné výroby. Vyplnění str. F je na uvážení žadatele, může uvést proteinové 
plodiny, případně vyplnit pole „Jiný druh – uveďte“ (např. seno a sláma z obilovin), ale něco 
uvedeno být musí. 
Obecné doporučení k zařazení do rostlinné nebo živočišné výroby: Stroje, které se využívají v RV, 
mají primární dopad na RV (a naopak) – žadatel by měl mít rozděleno dle středisek. Výroba krmiv 
až po naskladnění a zakonzervování (zakrytí silážních jam, zavření  vrat v seníku, nastohování stohu 
slámy) spadá pod RV. Od tohoto úkonu lze považovat dopad na ŽV. Zjednodušeně lze říci, že část 
koloběhu půda-rostlina-sklad = RV a část koloběhu sklad-zvíře-hnůj = ŽV. 
 

Fiche F12 Zemědělské a potravinářské produkty 
 
V pravidlech v limitech je u zemědělských a potravinářských produktů uvedeno:  
dopravní prostředek, jehož největší technicky přípustná hmotnost (vč. chladící/mrazící jednotky)  
nepřevyšuje 3,5 t – 700 000 Kč  
je v rozmezí 3,5 – 12 t – 1 500 000 Kč  
• chladící jednotka 500 000 Kč  
• mrazící jednotka 700 000 Kč  
Můžete nám osvětlit modelové situace auto s/bez té které jednotky…. 
Vše se řídí dle zpřesnění Pravidel 19.2.1 z 15. 12. 2017. Obecný limit pro auto bez chladící/mrazící 
jednotky je 500 tis. Kč. Pro auto s chladící/mrazící jednotkou platí 700 000 Kč do 3,5t a 1 500 000 Kč 
do 12t. Samostatně uvedené limity pro chladící/mrazící jednotku se použijí v případě, kdy žadatel 
vlastní vozidlo bez této jednotky a předmětem projektu bude její pořízení (tj. „upgrade“ již 
vlastněného vozidla). 
 

Prosím o konzultaci správného zařazení žadatele v rámci Článek 17, odstavec 1., písmeno b)  

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1511790915990.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326550356.pdf
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Pravidla říkají: 
50% - v případě zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, kdy výstupním produktem je 
produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU (str. 132)  
45% - v případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem je produkt 
nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, mikro a malé podniky  
Takže např. pekárna, v příloze I. smlouvy o založení ES je jejich vstupní produkt předpokládám 
Kapitola 11 mlýnské výrobky. Výstupní produkty jako rohlíky, chleba apod. už ale mlýnskými výrobky 
nejsou (45%) nebo ano (50%)? 
Oproti tomu třeba sýrárna bude mít 50%, protože na vstupu i výstupu jsou Kapitola 4 Mléko a mléčné 
výrobky? 
Masná výroba – uzenářství bude mít taky 50%, protože na vstupu je Kapitola 2 Maso a poživatelné 
droby, na výstupu taktéž Kapitola 2 příp. 05.15 Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani 
nezahrnuté nebo Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů? 
Moštárna – 45%, protože na vstupu je kapitola 8 Jedlé ovoce, ale na výstupu se v příloze mluví pouze 
o hroznovém moštu, ale o žádném jiném moštu třeba z jablek či hrušek? 

 Pekárna – bude způsobilá spíše ve Fichi 13 Drobné podnikání (čl. 19.1.b), protože ne 
všechny suroviny používané v pekárnách spadají pod přílohu I. Např. droždí je v kap. 21, 
která je mimo přílohu I. upřesnění ze 7.2.2018:  
Droždí lze podobně jako vodu nebo sůl považovat za přísadu, nikoli za „zpracovávanou 
surovinu“. Pokud tedy všechny vstupní zpracovávané suroviny (mouka, mléko, atd.) spadají 
pod Přílohu I, je možné podpořit pekárnu v čl. 17.1.b). 

 Sýrárna, uzenářství – ano patří do Fiche F12 s dotací 50 %. 

 Moštárna –  ano, taktéž 50 %, protože ovocné šťávy a mošty patří pod kap. 20 Přípravky ze 
zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin. 

Pro přesnější určení, kam která surovina/vstup spadá, doporučuji používat přímo společný celní 
sazebník (https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-
es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202013/l_30420121031cs00010915
.pdf), kde jsou jednotlivé kapitoly podrobně členěny. V něm najdete co nejvýstižnější položku a 
číslo kapitoly pak stačí jen porovnat s přílohou I Smlouvy o založení ES.  
 
 
 

Fiche F13 Drobné podnikání 
 
Žadatel se zabývá prodejem stavebního materiálu a zdravé výživy, tedy se jedná o maloobchod, což je 
CZ-NACE skupina G. Chce rozběhnout eshopový prodej. Pokud to bude jediným výdajem projektu, 
jedná se o způsobilý výdaj?  
e-shop je způsobilý pouze ve Fichích 15 KDŘ a Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty (čl. 
17.1.b) jako součást marketingu v rámci uvádění vlastních produktů na trh – limit 100 000 Kč. Dle 
uvedeného popisu však obě kategorie produktů spadají do oblasti Fiche 13 Drobné podnikání (čl. 
19.1.b), pokud by tedy žadatel tu zdravou výživu sám nevyráběl ze surovin v příloze I.  
Doplňující dotaz: 
Samotný eshop by nebyl výdajem projektu, žadatel si ho zajistí z vlastích zdrojů. Pokud by 
předmětem dotace byl  nákup software pro rozšíření funkcí stávajícího webu? Funkce by byly ve 
smyslu automatického dopočítávání ceny dopravy dle zadaných parametrů zboží, dopočítávání 
potřebného objemu/váhy zboží pro získání bonusu dopravy zdarma apod. Dále plánuje grafické 
úpravy webu.  
V 19.1.b) není způsobilý vznik ani rozvoj stávajícího e-shopu. 
 
 
 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202013/l_30420121031cs00010915.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202013/l_30420121031cs00010915.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202013/l_30420121031cs00010915.pdf
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Fiche F14 Podnikání v cestovním ruchu 
Jakým způsobem SZIF kontroluje dodržení podmínky max. kapacity 40 pevných lůžek v podpořených 
ubytovacích zařízeních? 
v podstatě není pevně stanoven typ dokumentu pro kontrolu. Údaje by měly být zřejmé z příloh 
k žádosti (např. projektová dokumentace), případně probíhá kontrola z veřejně dostupných zdrojů 
(např. webové stránky žadatele). V případě pochybností může SZIF vyzvat žadatele k doložení 
relevantních dokumentů, ze kterých je zřejmá kapacita ubytovacího zařízení (např. kolaudační 
rozhodnutí, stavební povolení či projektová dokumentace atd.). 
 
Žadatel chce pořizovat wellness do penzionu. Na dodávku včetně stavebních prací si udělá zadávací 
řízení. Kromě toho chce ale také pořídit SAMOSTATNĚ a mimo zadávací řízení drobné vybavení např. 
osušky, lehátka, speciální lampu ad. Může provést nákup na přímo, když pravidla říkají: „Jednotlivá 
část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, 
že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné 
předpokládané hodnoty.“? 
Pro přímý nákup by se muselo jednat o samostatnou zakázku. Popisované drobné vybavení ale 
s ostatními výdaji tvoří funkční celek, tj. započítává se do celkové částky pro stanovení hodnoty 
zakázky. Nepřesáhne-li tedy 20 % této celkové hodnoty (a příslušný limit pro cenový marketing), 
lze tuto část zakázky zadat formou cenového marketingu. Upozorňuji, že se musí vždy jednat o 
investiční výdaje. 
 
V nezemědělském podnikání je oprávněným žadatelem „podnikatelský subjekt“. Co je tím přesně 
myšleno? Výhradně s.r.o., a.s., OSVČ nebo může být žadatelem i zapsaný spolek, který má živnost na 
provozování např. nějakého sportoviště nebo ubytování? Tedy je zapsán v živnostenském rejstříku? 
Je-li spolek podnikatelským subjektem (tj. vlastní živnostenské oprávnění a provozuje ek. činnost 
v podporovaném CZ-NACE), může být žadatelem v čl. 19.1.b. 
 
Žadatel žádá na vybudování wellness v suterénu penzionu. Kromě klientů penzionu bude wellness 
k dispozici i jako služba pro veřejnost. Má žadatel uvést do formuláře obě zaměření dle CZ-NACE 
nebo vybrat jen jednu činnost a to tu převažující vzhledem k wellness? 
Pokud poskytuje služby ubytovaným i veřejnost, je vhodné uvést obě CZ-NACE. 
 


