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V Praze dne 27.února 2008 
 
 

Oddělení metodiky osy I PRV 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 620 
fax: 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz 

 
   Zpracoval: Ing. Lubomír Tomek, kontakt: Lubomír Tomek , tel.: 222 871 796, e-mail: Lubomir.Tomek@szif.cz 

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Vzorově vyplněné Žádosti o dotaci z PRV a podnikatelské plány – opatření I.3.2. 
(3.kolo příjmu žádostí PRV) 
 

Dne 27.2.2008 byly na webových stránkách SZIF zveřejněny dva vzorové příklady vyplnění Žádosti o 
dotaci z PRV a podnikatelského plánu pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců vzhledem 
k 3.kolu příjmu žádostí. 
 
Cesta: 
www.szif.cz – PRV/EAFRD – OSA I. - 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců – Soubory ke stažení 
 
Link: 
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/3/32/1204120123953.pdf 
 
Zmíněné vzorové příklady jsou součástí i této zprávy (další strany).  
 
 
 
 

Lubomír Tomek 
Oddělení metodiky osy 1 PRV 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZOROVÝ PŘÍKLAD č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽÁDOST O DOTACI Z PRV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / / . . .
2.Datum přijetí žádosti 3.Hodina přijetí1.Registrační číslo žádosti
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli a projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

62.V:

Vilémov

63.Dne:

05.02.2008

66.V: 67.Dne:

68.Ověřil a převzal:

64.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

65.Razítko žadatele

V0101.01

5.Osa:

I

6.Sk.opatření:

I.3.

7.Opatření:

I.3.2.

8.Podopatření:

 

9.Název opatření resp. podopatření:

Zahájení činnosti mladých zemědělců

10.Záměr: 11.Název záměru:

12.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami):

Nákup zemědělské techniky

13.Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami):
Nákup traktoru pro zahájení podnikání v zemědělství 

Údaje o žadateli 14.* Právnická osoba /  Fyzická osoba 15.* Plátce DPH /  Neplátce DPH

Právnická osoba:
16.Název: 17.Právní forma:

 

Fyzická osoba:
18.Titul před:

Ing.

19.Jméno:

Barbora 

20.Příjmení:

Mráčková

21.Titul za:

22.Rodné číslo:

8 0 6 1 0 5 / 1 4 9 3

23.Datum narození:

05.11.1980

Právnická i fyzická osoba:
24.IČ:

123456789

25.DIČ (je-li přiděleno):

CZ-123456789

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
26.Ulice:

Vilémov
27.Č.p.:

25
28.Č.o.: 29.PSČ:

3 9 6 0 1

30.Obec:

Humpolec

31.Část obec/městská část:

Vilémov 

32.NUTS 4 (okres):

Pelhřimov

33.Telefon:

565/555555

34.Fax: 35.E-mail:

mrackova.b.@centrum.cz

Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)

36.Ulice: 37.Č.p.: 38.Č.o.: 39.PSČ: 40.Obec:

41.Část obec/městská část: 42.NUTS 4 (okres):

Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací

43.Titul před:

 

44.Jméno:

Barbora 

45.Příjmení:

Mráčková

46.Titul za:

47.Telefon:

565/555555

48.Mobilní telefon: 49.Fax: 50.E-mail:

mrackova.b.@centrum.cz

Bankovní spojení žadatele

51.Číslo účtu:

123456-0123456789

52.Kód banky:

0111

Termín předložení žádosti o proplacení

53.Datum předložení žádosti o proplacení

30.09.2009

Předregistrační štítek

Místo realizace projektu

Č.ř.

1.

54.Ulice:

Vilémov 
55.Č.p.:

25
56.Č.o.: 57.PSČ:

3 9 6 0 1

58.Obec:

Humpolec

59.Část obec/městská část:

Vilémov 

60.NUTS 4 (okres):

Pelhřimov

61.Katastrální území:

Vilémov u Humpolce



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli a projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

62.V:

Vilémov

63.Dne:

05.02.2008

66.V: 67.Dne:

68.Ověřil a převzal:

64.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

65.Razítko žadatele

V0101.01

Č.ř.

2.

54.Ulice: 55.Č.p.: 56.Č.o.: 57.PSČ:

3 9 6 0 1

58.Obec:

Humpolec

59.Část obec/městská část:

Vilémov u Humpolce 

60.NUTS 4 (okres):

Pelhřimov

61.Katastrální území:

Vilémov u Humpolce

Č.ř.

3.

54.Ulice: 55.Č.p.: 56.Č.o.: 57.PSČ:

3 9 6 0 1

58.Obec:

Humpolec

59.Část obec/městská část:

Rozkoš u Humpolce

60.NUTS 4 (okres):

Pelhřimov

61.Katastrální území:

Rozkoš u Humpolce



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A2 Finanční plán a způsobilé výdaje projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

18.V:

Vilémov 

19.Dne:

05.02.2008

22.V: 23.Dne:

24.Ověřil a převzal:

20.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

21.Razítko žadatele

V0101.01

Struktura financování projektu

3. Celkové výdaje projektu 1 3 6 8 5 0 0 Kč

4. Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 3. - hodnota pole 5. 2 1 8 5 0 0 Kč

5. Celkové způsobilé výdaje projektu 1 1 5 0 0 0 0 Kč

6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnotě pole 17. 1 1 0 0 0 0 0 Kč

7. Procento dotace 1 0 0 %

8. Dotace = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / 100 1 1 0 0 0 0 0 Kč

9. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 7 5 %

10. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 9. / 100 8 2 5 0 0 0 Kč

11. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 2 5 %

12. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 11. / 100 2 7 5 0 0 0 Kč

Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace

Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů
Č.ř. 13.Text 14.Kód 15.Způsobilé výdaje (Kč) 16.VP/L/O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

17.

0Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.czB1 opatření I.3.2.

Hodnocené indikátory

Indikátory výstupu 
Sledovaný indikátor

3. 
Pohlaví * Muž Žena pozn. jen u fyzických osob

4. 
Věk * Do 25 let 25 až 40 let pozn. jen u fyzických osob

5. 
Výrobní zaměření podniku * Smíšená rostlinná a živočišná výroba Polní výroba Víno

Chov skotu - mimo produkci mléka Prasata Drůbež

Zahradnictví Trvalé kultury Produkce mléka Ostatní

6. 
Návaznost na opatření * Ano / Ne* PUZČ

Ostatní

Požadujete body za preferenční kritéria:

7. Nachází se adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského záměru ve stejném nebo sousedícím 
    katastrálním území? * Ano Ne

8. Žadatel je ekologický podnikatel? * Není ekologický podnikatel (nebudou uděleny body) 50% výměry 100% výměry

9. Využívá a obnovuje podnikatelský plán existující stavbu/stavby? * Ano Ne

10. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém bude místo realizace podnikatelského plánu, je

* Méně než 6,1% (nebudou uděleny body) 6,1 - 8% 8,1 - 11% 11,1% a více

11. Bude žadatel v rámci podnikatelského plánu do termínu předložení Žádosti o proplacení pořizovat investiční výdaje (které jsou způsobilé) ve výši

* Žádné další investice (nebudou uděleny body) Přesahující 500 tis. Kč Nad 1 mil. Kč

12. Předložil žadatel v den podání Žádosti o dotaci doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na minimálně 50% výměry 
      zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu? * Ano Ne

13. Má žadatel v den podání Žádosti o dotaci v Integrovaném registru zvířat zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou 
      předmětem podnikatelského plánu? * Ano Ne

14.V:

Vilémov 

15.Dne:

05.02.2008

18.V: 19.Dne:

20.Ověřil a převzal:

16.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

17.Razítko žadatele

V0101.01_I32



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODNIKATELSKÝ PLÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnova podnikatelského plánu v rámci opatření 
1.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

1. Stručný a výstižný název podnikatelského plánu: 

NÁKUP   ZEMĚDĚLSKÉ   TECHNIKY   

2. Žadatel   
 Název/jméno žadatele:  Ing. Barbora Mráčková 
 Adresa/sídlo žadatele:  

- Ulice, číslo popisné, číslo orientační: Vilémov 25  
- PSČ, obec, část obce:  396 01 Humpolec 
 (část obce Vilémov, obec Humpolec) 
- Okres:  Pelhřimov 

 IČ (je-li přiděleno) žadatele:  12345678 (DIČ- CZ-12345678) 
 RČ (příp. datum narození) žadatele: 806105/1493 ( 5.11. 1980) 

2.1. Zpracovatel podnikatelského plánu  
 Je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel?  

- Pokud ANO uveďte: - Název/jméno zpracovatele: Rostislav Rokos 
-  Kontaktní údaje:  Pražská 25 
 395 01 Pelhřimov 
 rokos.r@rokos.cz 

3. Popis podnikatelského plánu 

3.1. Návaznost na opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

 Navazuje podnikatelský plán na opatření 1.3.3?             
- Pokud  ANO uveďte: 

- Název/jméno postupitele: Ekofarma Mráček 
- Adresa/sídlo postupitele:  Břetislav Mráček 

- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:Vilémov  25  
- PSČ, obec, část obce:  396 01 Humpolec,  
  Vilémov u Humpolce  
- Okres:      Pelhřimov 

- IČ (je-li přiděleno) postupitele: 123 45 678 
- RČ (příp. datum narození) postupitele:  520505/0508 (5.5. 1952) 

3.2. Přehled majetku souvisejícího se zahájením činnosti 

 Vlastní žadatel (má v pronájmu) před zahájením podnikatelského plánu majetek  nutný 
k jeho realizaci?  

 
Pokud  ANO  žadatel vyplní následující tabulky: 

ANO X NE

ANO X NE

ANO X NE



Vlastní žadatel zemědělskou půdu?   
Pokud ANO uveďte:   

Tab. č. 1. 

 Parcelní  
č. 

Výměra 
(ha) Využití  Rok 

pořízení
Umístění  

(katastrální území) 

Cena 
(Kč)/ha 

(finanční 
odhad) 

Cena 
pozemku 

(Kč) 

1. 556/1 3,1 TTP 1999 Vilémov u Humpolce 60 000,- 186 000.- 
2. 556/2 0,4 TTP 2001 Vilémov u Humpolce 60 000,- 24 000,- 

Celkem    3,5  210 000,- 

Vlastním pozemky o celkové výměře 3,5 ha (TTP) a jsou v ekologickém režimu (od r. 2007). 
 

Má žadatel v pronájmu zemědělskou půdu?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 2. 

 Parcelní  
č. 

Výměra 
(ha) Využití Umístění (katastrální 

území) 

Pronájem na 
dobu 

neurčitou 
(ano, ne) 

Pronájem na dobu 
určitou (roky) 

1.      od …. do ….. 

Celkem  

 

Vlastní žadatel nemovitost/zemědělskou stavbu?   
Pokud ANO uveďte:   

Tab. č. 3. 

 
Druh nemovitosti 

/zemědělské 
stavby 

Využití Parceln
í číslo 

Rok 
pořízení

Umístění (katastrální 
území/ parcelní č.) 

Cena (Kč) 
(finanční 
odhad) 

1. Stáj Zimoviště 319/2 2007 Vilémov u Humpolce 250 000,- 

 Celkem 250 000,- 

Stavbu (tj. stáj) mám v osobním vlastnictví. Plocha stáje činí 80 m2  a slouží jako zimoviště 
pro ovce (na stáj přímo navazuje zpevněný výběh, zbytek výběhu je nezpevněný) a navazuje 
přímo na pastviny o výměře 3,5 ha (parcelní číslo 556/1 a 556/2).  
 

Má žadatel v pronájmu nemovitost/zemědělskou stavbu?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 4. 

 

Druh 
nemovitosti/ 
zemědělské 

stavby 

Využití Parcelní 
číslo 

Umístění 
(katastrální 

území) 

Pronájem na 
dobu 

neurčitou 
(ano, ne) 

Pronájem na 
dobu určitou 

(roky) 

1. Stodola Sklad sena 321/1 Vilémov u 
Humpolce ne Od 2007 do 2010

ANO X NE  

ANO  NE X

ANO X NE

ANO X NE



Výměra stodoly, kterou mám v pronájmu činí 300 m2. Nájemní smlouva na stodolu mám na 
dobu určitou od ledna roku 2007 do roku 2010 – od mého otce. V roce 2010 bude tato budova 
v rámci PUZČ převedena spolu s celou farmou na mou osobu. 
 

Vlastní žadatel hospodářská zvířata?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 5. 

Počet 1)  Druh hospodářských zvířat 
ks VDJ

Cena/ks (VDJ) 
(finanční odhad) 

Cena celkem (za 
všechna HZ) 

1. Ovce  10 1,5 1 500,- 15 000,- 

Celkem  10 1,5  15 000,- 

Pozn. – 1) uvádět počet zvířat v ks nebo ve VDJ 

Ovce plemene Merinolandschaft vlastním od května 2007 a jsou zařazeny do ekologického 
režimu. 
 

Vlastní žadatel zemědělské stroje?    
Pokud ANO uveďte:   

Tab. č. 6. 

 Druh Počet 
(ks) 

Rok 
pořízení

Cena/ks 
(finanční odhad) 

Cena celkem 
(ks * cena za kus) 

1. Malotraktor  1 2002 60 000,-  60 000,- 

Celkem 1  60 000,- 

 

Má žadatel v pronájmu zemědělské stroje?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 7. 

 Druh Počet 
(ks) 

Pronájem na 
dobu neurčitou 

(ano, ne) 

Pronájem na dobu určitou 
(roky) 

1. Traktor  1 Ne  Od 2003 do 2008 
Celkem  1 

Končící smlouvou na pronájem traktoru v červenci 2008 by mi vznikl problém 
s nedostatečným zabezpečeným  potřebné techniky. Tento problém bude vyřešen 
zakoupením nového traktoru (financováno z I.3.2.). Traktor využívám sezónně dle potřeby. 

Vlastní žadatel finanční zdroje (kapitál) určené k podnikání   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 8. 

Hotovost (Kč)                   15 000,- 
Úvěr (Kč)  

Kč                  485 000,- Ostatní finanční 
majetek Druh Peníze na podnikatelském účtu č. 123456-0123456789/0111 

Celkem 500 000,- 

ANO X NE

ANO X NE

ANO  NE X

ANO X NE



 

Vlastní žadatel další (ostatní) majetek, který není uvedený výše?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 9. 

 Druh Využití Cena (Kč) 
(finanční odhad) 

 Rok 
pořízení Další specifikace 

1.      
…      

Celkem   

 
V případě potřeby komentujte výše uvedené tabulky: 
Sečení luk a sušení sena  si (prozatím) nechávám provádět formou služby od otce. Pro 
zajištění kompletní krmivové základny pro ovce si potřebná krmiva kupuji z Ekofarmy 
Mráček (která je též v ekologickém režimu). 
 

3.3. Realizace podnikatelského plánu  
a) Investice, které jsou součástí podnikatelského plánu a které budou financované 

z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 
Tab. č. 10. 

Druh investice Finanční odhad 
(Kč) 

Předpokládané datum pořízení  
(měsíc a rok) 

Další specifikace 
1) 

Nákup traktoru 1 000 000,- Červen  2008 Výkon 60-82 kW
Rekonstrukce stáje 150 000,- Červenec – září 2009 1 300 m2  

Celkem  1 150 000,- (bez DPH) 

Pozn. 1) – v případě nákupu/pronájmu zemědělské půdy doplnit  ještě informace o plánované výměře (ha) a lokalitě 
(katastrálním území) pozemku  

- datum zahájení stavby, datum kolaudace stavby atd. 
 

VÝŠE UVEDENÉ CENY(FINANČNÍ ODHADY)  JSOU UVEDENY BEZ DPH 
 

Výše uvedenou tabulku podrobněji vysvětlete: 
- Traktor bude pořízen dle výběrového řízení (a dle stanovených požadavků na dodavatele) 

cena 1 000 000 Kč (bez DPH) + 190 000 Kč (DPH) 
- Rekonstrukce vlastní stodoly spočívá ve výměně střešní krytiny  (velikost budovy – 10 x 25 

m, parcelní číslo 321/1, Vilémov u Humpolce)  
cena 150 000 Kč (bez DPH) +  28 500 Kč (DPH) 

- Cena celkem 1 150 000 Kč (bez DPH) + 218 500 Kč (DPH) = 1 368 500 Kč (s DPH) 
 
 

                                                 
1 Září 2009 je nejpozdější termín předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu. Proplacení výdajů projektu 
proběhne až  v roce 2010. 
 

ANO  NE X



b) Investice které jsou součástí podnikatelského plánu, ale žadatel je nebudou financovat 
z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Tab. č. 11. 

Druh investice Finanční odhad 
(Kč) 

Krytí 1) 
(zdroje) 

Datum pořízení  
(měsíc a rok) 

Další 
specifikace 

2) 

Nákup pozemků 200 000,- vlastní Březen 2009 Viz. níže 
Oplocení pastevního areálu 30 000,- vlastní Červen 2009 Viz. níže 

Převzetí rodinné farmy  0,-* - Prosinec 2010 Viz. níže 

Celkem 230 000,- (bez DPH)

Pozn. 1)  - zdroje- vlastní zdroje, bankovní úvěr, osobní půjčka, atd. 
2) - v případě nákupu/pronájmu zemědělské půdy doplnit  ještě informace o plánované výměře (ha) a lokalitě  

(katastrálním území) pozemku 
- datum zahájení stavby, datum kolaudace stavby atd. 
- v případě nákupu  hospodářských zvířat ještě  informace o počtu  (ks) 

 
Výše uvedenou tabulku podrobněji vysvětlete: 

1) NÁKUP POZEMKŮ 
V březnu roku 2009 dojde k nákup pozemků (předem dojednáno) o rozloze 3,5 ha 
(TTP) v KÚ Rozkoš u Humpolce. Tyto pozemky navazují přímo na současné TTP (3,5 
ha, parcelní čísla 556/1 a 556/2) – sousedící katastry. Tyto pozemky budou převedeny 
do ekologického režimu (po zakoupení zaregistrovány do přechodného období).   

 
2) OPLOCENÍ PASTEVNÍHO AREÁLU (viz. 1) NÁKUP POZEMKŮ) 

Nově zakoupené pozemky budou tentýž rok oploceny pomocí elektrických ohradníků. 
Elektrické ohradníky  tvoří základní typ pevného oplocení v kombinaci kůly ze 
žtípaného akátového dřeva s ocelovým pozinkovaným drátem průměru 3,15mm – plně 
elektrizováno). Kůly o délce 2 m budou zatlučeny cca 70 cm hluboko. Třířadé vedení 
bude mít vrchní vodič ve výšce 110 cm (rozteč ostatních bude 30-40 cm).  

 
3)  PŘEVZETÍ RODINNÉ FARMY 

V prosinci 2010 na mě otec převede celou  Ekofarmu Mráček (návaznost na opatření 
I.3.3 – PUZČ). Tím se stanu vlastníkem  půdy (15 ha orné půdy a 15,5 ha TTP), zvířat 
(50 ks ovcí plemene Merinolandschaft), strojů (8 ks), budov (obytná část domu, 
stodola, bramborárna, garáže pro techniku, stáj) .  Celkový finanční odhad  ekofarmy  
s pozemky činí 5 650 000,- . 
 

c) Předpokládaný časový harmonogram realizace investic, které budou součástí 
podnikatelského plánu a které budou financované z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení 
činnosti mladých zemědělců 

 
 
 
 
 
 



Tab. č. 12. 

Časový harmonogram realizace podnikatelského plánu 1) 
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Podání Žádosti o dotaci  X                      
Realizace výběrového řízení   X X                    
Realizace podnikatelského 

plánu    X X X X X X X X X X X X X X X X X    

Podání Žádosti o proplacení                    X    

Pozn. 1) – předpokládané termíny zaškrtněte křížkem 
 

d) Místo realizace investic, které jsou součástí podnikatelského plánu a které budou 
financované z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (v případě více 
míst realizace podnikatelského plánu uveďte všechna) 

1) NÁKUP TRAKTORU  
(zakoupený traktor bude využíván na pozemcích v osobním vlastnictví parc.č. 556/1 a 
556/2  KÚ Vilémov u Humpolce a dále na pozemcích , které hodlám v rámci dotace 
zakoupit – KÚ Rozkoš u Humpolce) 
Pozemky, které mám již ve vlastnictví: 
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:  
- PSČ, obec, část obce: 396 01 Humpolec, Vilémov u Humpolce 
- Okres: Pelhřimov 
- Katastrální území (v případě nákupu půdy)  KÚ Vilémov u Humpolce 
Pozemky, které budu pořizovat v rámci podnikatelského plánu: 
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:  
- PSČ, obec, část obce: 396 01 Humpolec, Rozkoš u Humpolce  
- Okres: Pelhřimov 
- Katastrální území (v případě nákupu půdy)  KÚ Rozkoš u Humpolce 

 
2) REKONSTRUKCE STÁJE 

- Ulice, číslo popisné, číslo orientační: Vilémov 25 
- PSČ, obec, část obce: 396 01 Humpolec, Vilémov u Humpolce 
- Okres: Pelhřimov 
- Katastrální území (v případě nákupu půdy)  

 

3.4. Technické řešení podnikatelského plánu 
 Je součástí podnikatelského plánu rekonstrukce/výstavba/nákup zemědělské 

stavby (budovy)?   
- Pokud ANO dále žadatel rozepíše: 

- V případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, 
popište stavbu/budovu, která bude financovaná z dotačního titulu 1.3.2., 

ANO X NE



výtahem ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ A4. Doplňte základní 
údaje  o technickém řešení  stavby (zejména parametry jako typ budovy, 
rozměry, kapacita, využívané technologie atd.) 

- Pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení tak 
věcně popište technické řešení stavby v rozsahu cca. 1 x A4: 

Předmětem projektu je rekonstrukce stáje pro ovce, která přímo 
navazuje na pastviny.  Stáj je o rozloze 80 m 2 a nachází se na pozemku 
parc.č. 319/2. Stáj slouží zatím pro 10 ks ovcí (které mám v osobním 
vlastnictví). Stavba byla postavena v roce 1971 a od té doby zde nebyly 
provedeny žádné rozsáhlé úpravy, což se projevilo na technickém stavu 
objektu.  Základní nosná konstrukce je ocelová, obvodové stěny jsou ze 
zateplených  dřevěných panelů z půlené tyčoviny. Střech je sedlová, krytá 
AZC vlnou, tvar střechy vytváří ocelové vazníky navzájem vzdálené 2 
m.podhled je tvořen z heraklitových desek. První etapa rekonstrukce stáje 
spočívá ve výměně poškozených konstrukcí střech - výměna střešní krytiny 
z AZC vlny za ONDULINE a výměna stávajících  narušených podhledů 
z 50 %. 

Ovce jsou ustájeny volně s neomezenou možností výběhu na pastviny. 
V letním období je základem krmné dávky celodenní pastva a v zimním 
období seno a jadrné krmivo. Napájení je řešeno napájecími koryty 
s průběžným doplňováním vody, ke kterým mají ovce neustálý přístup. 
Odkliz podestýlky se provádí 1x ročně a poté je uskladněn na hnojiště. 
Větrání stáje je přirozené, vzhledem k tomu, že jsou zde zvířata ustájena 
jen v zimním období a v letním období jsou ovce s mláďaty na pastvinách, 
je toto větrání dostačující. 

DETAILNÍ POPIS – VIZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ JE PŘEDLOŽENA 
JAKO POVINNÁ PŘÍLOHA K ZAREGISTROVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI.  

3.5. Pracovní síly 
 Zaměstnává žadatel v současné době zaměstnance?  

- Pokud ANO uveďte:  
- Počet zaměstnanců:……………….osob 

 Bude žadatel zaměstnávat pracovní síly po realizaci podnikatelského plánu? 

  
- Pokud ANO uveďte:  

- Počet zaměstnanců:……………….osob 

 Splňuje žadatel zemědělskou kvalifikaci dle Směrnice Ministerstva zemědělství 
č.j. 4945/2002 – 1000 ze dne 31.1.2002? 

  

- Pokud žadatel nesplňuje zemědělskou kvalifikaci, doplní si jí do 36 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace? 

 
 
 
 

ANO  NE X

ANO  NE X

ANO X NE

ANO  NE X



3.6. Preferenční kritéria, která si žadatel bude nárokovat  
 Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského záměru se 

nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území, a to minimálně od 
zaregistrování Žádosti o dotaci do termínu předložení Žádosti o proplacení. 

 
 

 Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu.  

 
 
Tato podmínka musí být splněna po dobu pěti let od data zaregistrování Žádosti.  
 

 Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů a provozuje ekologické zemědělství  

- minimálně na 50 % výměry obhospodařované zemědělské půdy  
 

 

Tato podmínka musí být splněna po dobu pěti let od data zaregistrování Žádosti. 
 

 Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.  
 
 

 Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve 
kterém bude místo realizace podnikatelského plánu je  

- 6,1 – 8,0 % 
 

- 8,1 – 11,0 % 
 

- 11,1 % a více 
 

 Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude do termínu předložení Žádosti o 
proplacení  pořizovat investiční výdaje (které jsou způsobilé) ve výši: 

 
- přesahující 500 tis.Kč 
- nad 1 mil.Kč 

 
Tab. č. 13. 

Druh investice Finanční odhad
(Kč) 

Krytí 1) 
(zdroje) Další specifikace 2)

    
    

Celkem  

Pozn. 1)  - zdroje- vlastní zdroje, bankovní úvěr, osobní půjčka, atd. 
2) - v případě nákupu/pronájmu zemědělské půdy doplnit  ještě informace o plánované výměře (ha) a 

lokalitě  (katastrálním území) pozemku 
- datum zahájení stavby, datum kolaudace stavby atd. 
- v případě nákupu  hospodářských zvířat ještě  informace o počtu  (ks) 
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ANO X NE
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ANO  NE X

ANO  NE X

ANO  NE X

ANO  NE X
ANO  NE X



 Žadatel v den podání Žádosti o dotaci předložil doklad o vlastnictví nebo nájemní 
smlouvu na minimálně 50%  výměry zemědělské půdy nebo stavby (sloužící 
k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu.. 

 
 Žadatel v den podání Žádosti o dotaci má v Integrovaném registru zvířat 

zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou předmětem podnikatelského plánu.  
 

 
3.7. Výsledky podnikatelského plánu 

a) Uveďte na jakou konkrétní činnost je podnikatelský plán zaměřen: 
Podnikatelský plán je brán jako přípravná fáze (nákup traktoru, rekonstrukce stodoly) na 
převzetí celé ekologické farmy.  V současné době vlastním 3,5 ha TTP, 10 ks ovcí a jednu 
budovu (stáj), která slouží jako zimoviště pro ovce. Dále mám v nájmu jednu budovu 
(stodola), která slouží jako sklad sena. Mám v plánu přikoupit další pozemky (v roce 2009 – 
3,5, ha TTP). 
Zakoupený traktor bude o výkonu 60-82 kW a bude využíván na vlastních pozemcích. 
V roce 2010 na mě otec převede celou farmu v rámci dotačního titulu I.3.3. 
Potřebnou zemědělskou kvalifikaci mám (dokončení magisterského studia na MZLU v Brně 
v roce 2005). 
 

b) Předpokládané výsledky podnikatelského plánu doplňte do následujících tabulek: 
Tab. č. 14.2 
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1. Orná půda (ha)   15 15  15 
2. TTP (ha) 3,5 3,5+3,5 7+15,5 22,5  22,5 
3. Ostatní (ha)       

Celkem  3,5 7 37,5 37,5  37,5 

Pozn. 1) Konečný stav k 31.12. daného roku 

Do podnikání vstupuji (rok 2008) s  3,5 ha vlastních pozemků (KÚ Vilémov u Humpolce), 
v roce 2009 přikoupím dalších 3,5 ha TTP v sousedícím katastru (KÚ Rozkoš u Humpolce). 
V roce 2010 převezmu od svého otce (v rámci PUZČ) 15 ha orné půdy a 15,5 ha TTP 
(veškeré pozemky leží ve stejném katastru – Vilémov u Humpolce).  V dalších 10 letech 
nepředpokládám zvýšení obhospodařované půdy.  
 
 
 
 

                                                 
2  Jelikož splňuji předpoklady pro získání bodového zvýhodnění u preferenčního kriteria 6.1  i 6.2. (6.1 - Žadatel 

v den podání Žádosti o dotaci předložil doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na minimálně 50%  výměry 
zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu, 6.2 Žadatel 
v den podání Žádosti o dotaci má v Integrovaném registru zvířat zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou 
předmětem podnikatelského plánu) – měla jsem možnost výběru, ke kterému pref. kriteriu se zaváži.   

ANO  NE X

ANO X NE



Tab. č. 15.3 

2008 2009 2010 2011 2012 

Druh nemovitosti 
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1. Stodola    1   1   1   1    1 
2. Stáj 1 1 1 1  1 
3. Zemědělská usedlost        1  1   1  

Celkem   1  1 1   1  2 1  2  1 2   1

Zemědělská usedlost je tvořena - obytnou částí domu, stodolou, bramborárnou, garáží pro 
techniku, stáj 
 
Tab. č. 16.4 

20081) 20091) 20101) 20111) 20121) Hospodářská zvířata 
ks VDJ ks VDJ2) ks VDJ ks VDJ ks VDJ 

1. Skot        
2. Prasata       
3. Koně        
4. Ovce  10 1,5 10 1,5 10+50 1,5+7,5 60 9 60 9
5. Kozy        
6. Drůbež        
7. Ostatní        

Celkem  10 1,5 10 1,5 60 9 60 9 60 9

Pozn. 1) Konečný stav k 31.12. daného roku 
 2) Přepočítávací koeficienty pro  potřeby bodování (preferenční kritérium 6.2)  

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky 
Skot ve věku nad 24 měsíců 1,0 

Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2 

Ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15 
Kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15 
Koně ve věku nad 6 měsíců 1,0 
Koně ve věku do 6 měsíců 0,4 

Prasata 0,3 
Drůbež 0,003 

 
- Výše uvedené tabulky podrobně vysvětlete. Uveďte cíle Vašeho podnikatelského plánu. Ke 

stanoveným cílům podnikatelského plánu doplňte předpokládané výsledky formou 
kvantifikace hospodaření, aby bylo patrné, že se jedná o rozvoj podnikatelské činnosti – 
počet ha půdy, na kterých budete v průběhu příštích pěti let hospodařit, počet ks dobytka, 
účel využití budov, nákup strojů atd. 

 
                                                 
3 Jelikož splňuji předpoklady pro získání bodového zvýhodnění u preferenčního kriteria 6.1  i 6.2. (6.1 - Žadatel 
v den podání Žádosti o dotaci předložil doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na minimálně 50%  výměry 
zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu, 6.2 Žadatel 
v den podání Žádosti o dotaci má v Integrovaném registru zvířat zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou 
předmětem podnikatelského plánu) – měla jsem možnost výběru, ke kterému pref. kriteriu se zaváži. 
 
4 Obdobné jako u bodu 3  



Cílem mého podnikatelského plánu je udržení chodu rodinné ekologické farmy a její celkové 
zlepšení.  
 
Do podnikání vstupuji se 3,5 ha TTP, 10ks ovcí, stájí pro zvířata  a jedním malotraktorem. 
Prostory pro skladování sena mám zatím v pronájmu.  
 
V prvním roce budu mít k dispozici 3,5 ha TTP. Ve druhém roce přikoupím dalších 3,5 ha 
TTP (celkem 7 ha). Ve třetím roce převezmu od otce celou ekologickou farmu (15 ha orné 
půdy, 15,5 ha TTP, obytnou část domu, stodolu, bramborárnu, garáž, veškerou techniku a 50 
ks ovcí plemene Merinolandschaft). 
 
Chov ovcí bude realizován na vlastních pozemcích (do druhého roku na 7 ha TTP). Tato 
plocha je dostačující vzhledem k počtu zvířat (10 ks ovcí). Po převzetí farmy dojde 
k navýšení ploch i k navýšení počtu zvířat – ale nedojde k porušení rovnováhy mezi 
rostlinnou a živočišnou výrobou na ekologické farmě. 
 
 
Celkové zhodnocení: 
- Žadatel plánuje do pěti let  hospodařit na výměře cca 37,5ha zemědělské půdy (z toho 

bude 37,5 ha vlastních a 0 ha pronajatých). 
- V případě nákupu/pronájmu půdy – bude na těchto pozemcích pěstováno – TTP na seno a 

jako pastviny pro ovce. Na pozemcích náležících k ekofarmě budou pěstovány brambory, 
jetele, obilniny (pevný  osevní postup). 

- Žadatel plánuje do pěti let chovat 60 ks hospodářských zvířat (chov ovcí s kombinovanou 
užitkovostí plemene Merinolandschaft) 

- V případě pořízení  zemědělských strojů - budou tyto  stroje využívány  na výměře 7ha 
zemědělské půdy. Do pěti let na 37,5 ha zemědělské půdy. 

- V případě nákupu stavby/budovy – budou tyto stavby/budovy sloužit k  - (nekupuji 
stavbu/budovu) 

 
Upozornění: 
Realizací podnikatelského plánu se nerozumí pouze naplnění investic, které budou 
předmětem dotace z opatření I.3.2., ale i další činnosti a investice, které jsou součástí 
pětiletého podnikatelského plánu. Na toto bude brán zřetel při kontrole realizace 
podnikatelského plánu. 
 

……………………………….. 
Podpis žadatele 
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66.V: 67.Dne:

68.Ověřil a převzal:

64.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

65.Razítko žadatele

V0101.01

5.Osa:

I

6.Sk.opatření:

I.3.

7.Opatření:

I.3.2.

8.Podopatření:

 

9.Název opatření resp. podopatření:

Zahájení činnosti mladých zemědělců

10.Záměr: 11.Název záměru:

12.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami):

Založení rodinné farmy zaměřené na chov ovcí, koz, skotu a částečné zaměření na pěstování ovoce

13.Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami):

Farma je zaměřena především na chov ovcí, koz a skotu mastného typu chované převážně pastevním způsobem a částečně zaměřen na využití 
přilehlého sadu s možností pěstby a prodeje jablek.

Údaje o žadateli 14.* Právnická osoba /  Fyzická osoba 15.* Plátce DPH /  Neplátce DPH

Právnická osoba:
16.Název: 17.Právní forma:

 

Fyzická osoba:
18.Titul před: 19.Jméno:

Alexandr

20.Příjmení:

Ovečkin

21.Titul za:

22.Rodné číslo:

8 5 0 9 1 7 / 1 1 1 1

23.Datum narození:

17.09.1985

Právnická i fyzická osoba:
24.IČ: 25.DIČ (je-li přiděleno):

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
26.Ulice:

Nebahovy 
27.Č.p.:

8
28.Č.o.: 29.PSČ:

1 2 3 4 5

30.Obec:

Nebahovy

31.Část obec/městská část:

Nebahovy 

32.NUTS 4 (okres):

Prachatice

33.Telefon:

123 123 123

34.Fax: 35.E-mail:

alexandr@oveckin.cz

Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)

36.Ulice: 37.Č.p.: 38.Č.o.: 39.PSČ: 40.Obec:

41.Část obec/městská část: 42.NUTS 4 (okres):

Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací

43.Titul před: 44.Jméno:

Alexandr

45.Příjmení:

Ovečkin

46.Titul za:

47.Telefon:

123 123 123

48.Mobilní telefon: 49.Fax: 50.E-mail:

alexandr@oveckin.cz

Bankovní spojení žadatele

51.Číslo účtu:

123456-0123456789

52.Kód banky:

1234

Termín předložení žádosti o proplacení

53.Datum předložení žádosti o proplacení

31.07.2008

Předregistrační štítek

Místo realizace projektu

Č.ř.

1.

54.Ulice:

Nebahovy
55.Č.p.:

11
56.Č.o.: 57.PSČ:

1 2 3 4 5

58.Obec:

Nebahovy

59.Část obec/městská část:

Nebahovy

60.NUTS 4 (okres):

Prachatice

61.Katastrální území:

Nebahovy



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 2 z 4

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli a projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

62.V: 63.Dne:
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Č.ř.

2.

54.Ulice: 55.Č.p.: 56.Č.o.: 57.PSČ:

1 2 3 4 5

58.Obec:

Nebahovy

59.Část obec/městská část:

Nebahovy

60.NUTS 4 (okres):

Prachatice

61.Katastrální území:

Nebahovy
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A2 Finanční plán a způsobilé výdaje projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

18.V: 19.Dne:

22.V: 23.Dne:

24.Ověřil a převzal:

20.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

21.Razítko žadatele

V0101.01

Struktura financování projektu

3. Celkové výdaje projektu 1 2 5 0 0 0 0 Kč

4. Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 3. - hodnota pole 5. 0 Kč

5. Celkové způsobilé výdaje projektu 1 2 5 0 0 0 0 Kč

6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnotě pole 17. 1 1 0 0 0 0 0 Kč

7. Procento dotace 1 0 0 %

8. Dotace = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / 100 1 1 0 0 0 0 0 Kč

9. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 7 5 %

10. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 9. / 100 8 2 5 0 0 0 Kč

11. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 2 5 %

12. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 11. / 100 2 7 5 0 0 0 Kč

Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace

Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů
Č.ř. 13.Text 14.Kód 15.Způsobilé výdaje (Kč) 16.VP/L/O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

17.

0Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 4 z 4

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.czB1 opatření I.3.2.

Hodnocené indikátory

Indikátory výstupu 
Sledovaný indikátor

3. 
Pohlaví * Muž Žena pozn. jen u fyzických osob

4. 
Věk * Do 25 let 25 až 40 let pozn. jen u fyzických osob

5. 
Výrobní zaměření podniku * Smíšená rostlinná a živočišná výroba Polní výroba Víno

Chov skotu - mimo produkci mléka Prasata Drůbež

Zahradnictví Trvalé kultury Produkce mléka Ostatní

6. 
Návaznost na opatření * Ano / Ne* PUZČ

Ostatní 1.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Požadujete body za preferenční kritéria:

7. Nachází se adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského záměru ve stejném nebo sousedícím 
    katastrálním území? * Ano Ne

8. Žadatel je ekologický podnikatel? * Není ekologický podnikatel (nebudou uděleny body) 50% výměry 100% výměry

9. Využívá a obnovuje podnikatelský plán existující stavbu/stavby? * Ano Ne

10. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém bude místo realizace podnikatelského plánu, je

* Méně než 6,1% (nebudou uděleny body) 6,1 - 8% 8,1 - 11% 11,1% a více

11. Bude žadatel v rámci podnikatelského plánu do termínu předložení Žádosti o proplacení pořizovat investiční výdaje (které jsou způsobilé) ve výši

* Žádné další investice (nebudou uděleny body) Přesahující 500 tis. Kč Nad 1 mil. Kč

12. Předložil žadatel v den podání Žádosti o dotaci doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na minimálně 50% výměry 
      zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu? * Ano Ne

13. Má žadatel v den podání Žádosti o dotaci v Integrovaném registru zvířat zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou 
      předmětem podnikatelského plánu? * Ano Ne

14.V: 15.Dne:

18.V: 19.Dne:

20.Ověřil a převzal:

16.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

17.Razítko žadatele

V0101.01_I32



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODNIKATELSKÝ PLÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnova podnikatelského plánu v rámci opatření 
1.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

1. Stručný a výstižný název podnikatelského plánu: 

Založení rodinné farmy zaměřené na chov ovcí, koz a částečné zaměření na pěstování ovoce a 
rostlinou výrobu 

2. Žadatel 
 Název/jméno žadatele:     Alexandr Ovečkin  
 Adresa/sídlo žadatele:  

- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:  Nebahovy 8 
- PSČ, obec, část obce:     123 45, Prachatice 
- Okres:    Prachatice 

 IČ (je-li přiděleno) žadatele    Nepřiděleno (neplátce DPH) 
 RČ (příp. datum narození) žadatele:   170985/1111  

 

2.1. Zpracovatel podnikatelského plánu  
 Je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel?  

- Pokud ANO uveďte: - Název/jméno zpracovatele:…………………………..….. 
-  Kontaktní údaje: …………………………………….….. 
…………………………………………………………….
………………...…………………………………………… 

3. Popis podnikatelského plánu 

3.1. Návaznost na opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  

 Navazuje podnikatelský plán na opatření 1.3.3?             
- Pokud  ANO uveďte: 

- Název/jméno postupitele:…………………………………………………… 
- Adresa/sídlo postupitele: ………………….……………………………....... 

- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:..…………………………............... 
- PSČ, obec, část obce: ………………………..…...……………………… 
- Okres: ………………………………………….………………………… 

- IČ (je-li přiděleno) postupitele:………………..….………………………… 
- RČ (příp. datum narození) postupitele:…………..…………………………. 
 
 
 
 

ANO  NE X

ANO  NE X



3.2. Přehled majetku souvisejícího se zahájením činnosti 1 
 Vlastní žadatel (má v pronájmu) před zahájením podnikatelského plánu majetek  nutný 

k jeho realizaci?  
 
 
Pokud  ANO  žadatel vyplní následující tabulky: 

Vlastní žadatel zemědělskou půdu?   
 
Pokud ANO uveďte:   

Tab. č. 1. 2 

 Parcelní  
č. 

Výměra 
(ha) Využití  Rok 

pořízení 
Umístění  

(katastrální území)

Cena (Kč)/ha 
(finanční 
odhad) 

Cena 
pozemku 

(Kč) 

1. 1234 5 Orná 
půda 1990 Nebahovy 90 000 450 000 

2. 1235 10 Orná 
půda 1990 Nebahovy 90 000 900 000 

3. 1236 15 Orná 
půda  1990 Nebahovy 90 000 1 350 000 

4. 1237 10 Orná 
půda 1990 Nebahovy 90 000 900 000 

Celkem    40  3 600 000 

 
 
 
 
 Půdu vlastním 50% spoluvlastnickým podílem se sestrou. Získali jsem ji v roce 1990 
na základě dědického řízení. Půda byla po celou dobu pronajímána zemědělskému podniku 
XY s.r.o. Na základě končících smluv k pronájmu těchto pozemků v následujících letech 
hodlám obnovit rodinou tradici a začít postupně na těchto pozemcích opět hospodařit. 

                                                 
1 Pozn. Pro splnění bodovacího kriteria č.1 (Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského 
plánu se nachází ve stejném, nebo sousedícím katastrálním území)  je nutné, aby investice, které jsou předmětem 
podnikatelského plánu a byly pořízeny před podáním žádosti o dotaci, nebo budou pořízeny do podání žádosti o 
proplacení se nacházeli ve stejném nebo sousedícím katastru, kde se nachází trvalé bydliště žadatele. 
 
2 Pozn. Žadatel musí mít pozemky evidovány jako majetek podnikatele (ne jako soukromé osoby). Tento stav 
bude kontrolován při kontrole na místě, dle účetních výkazů (majetek musí být uveden v účetnictví/daňové 
evidenci) za rok ve kterém byla podána žádost o dotaci. Pokud by žadatel nebyl schopen tímto prokázat splnění 
bodovacího kriteria 6.1 bude taková žádost ukončena a budou následovat sankce. Stejná podmínka platí i  u 
bodovacího kriteria 6.2 V tomto případě žadatel nesplňuje podmínku – „nájemní smlouvy musí být vedeny na 
žadatele jako podnikatele“ Body nemohou být přiděleny. 
 
 

ANO X NE

ANO X NE



 

Má žadatel v pronájmu zemědělskou půdu?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 2. 2 

 Parcelní  
č. 

Výměra 
(ha) Využití Umístění  

(katastrální území) 

Pronájem na 
dobu 

neurčitou 
(ano, ne) 

Pronájem na dobu 
určitou (roky) 

1. 145/4 14 Pastvina Jelemek Ne od 2008 do 2013 
2.      od …. do ….. 
3.      od …. do ….. 
4.      od …. do ….. 
5.      od …. do ….. 

Celkem 14 

 
 Ke dni podání Žádosti o dotaci mám v pronájmu pastevní pozemky o výměře 14ha. 
Smlouva o pronájmu byla uzavřena dne 01.02. 2008. Pozemky budu využívat ke splnění 
podnikatelského plánu a zajištění zemědělského provozu, budu zde pastevně chovat vlastní 
hospodářská zvířata, zejména ovce. 
 Adresa trvalého bydliště a pronajaté pozemky se nacházejí v sousedním katastrálním 
území. 
Vlastní žadatel nemovitost/zemědělskou stavbu?   

Pokud ANO uveďte:   
Tab. č. 3. 2 

 
Druh 

nemovitosti/zemědělské 
stavby 

Využití Parcelní 
číslo 

Rok 
pořízení

Umístění 
(katastrální území/ 

parcelní č.) 

Cena (Kč) 
(finanční 
odhad) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 Celkem  

 

Má žadatel v pronájmu nemovitost/zemědělskou stavbu?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 4. 2 

 
Druh 

nemovitosti/zemědělské 
stavby 

Využití Parcelní 
číslo 

Umístění 
(katastrální 

území) 

Pronájem 
na dobu 
neurčitou 
(ano, ne) 

Pronájem na 
dobu určitou 

(roky) 

1.      od …. do …..
2.      od …. do …..
3.      od …. do …..
4.      od …. do …..
5.      od …. do …..

ANO X NE

ANO  NE X

ANO  NE X



 
Vlastní žadatel hospodářská zvířata?   

 
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 5. 

Počet 1)  Druh hospodářských zvířat 
ks VDJ

Cena/ks (VDJ) 
(finanční odhad) 

Cena celkem (za 
všechna HZ) 

1.      
2.    
3.      
4.      
5.      

Celkem      

Pozn. – 1) uvádět počet zvířat v ks nebo ve VDJ 

 
Vlastní žadatel zemědělské stroje?    

Pokud ANO uveďte:   
Tab. č. 6. 

 Druh Počet 
(ks) 

Rok 
pořízení

Cena/ks 
(finanční odhad) 

Cena celkem 
(ks * cena za kus)

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…      
…      

Celkem    

 
 

Má žadatel v pronájmu zemědělské stroje?   
Pokud ANO uveďte: 

Tab. č. 7. 

 Druh Počet 
(ks) 

Pronájem na 
dobu neurčitou 

(ano, ne) 

Pronájem na dobu určitou 
(roky) 

1.    od …. do ….. 
2.    od …. do ….. 
3.    od …. do ….. 
4.    od …. do ….. 
5.    od …. do ….. 

Celkem   

 
 
 

ANO  NE X

ANO  NE X

ANO  NE X



Vlastní žadatel finanční zdroje (kapitál) určené k podnikání   

Pokud ANO uveďte: 
 
Tab. č. 8. 

Hotovost (Kč)  
Úvěr (Kč) 1 000 000 

Kč 400 000 Ostatní finanční 
majetek Druh Soukromý účet 

Celkem 1 400 000 

 
Vlastní žadatel další (ostatní) majetek, který není uvedený výše?   

Pokud ANO uveďte: 
Tab. č. 9. 

 Druh Využití Cena (Kč) 
(finanční odhad) 

 Rok 
pořízení Další specifikace 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…      
…      

Celkem   

V případě potřeby komentujte výše uvedené tabulky: 
 
3.3. Realizace podnikatelského plánu  

a) Investice, které jsou součástí podnikatelského plánu a které budou financované 
z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 
Tab. č. 10. 

Druh investice Finanční odhad 
(Kč) 

Předpokládané 
datum pořízení  
(měsíc a rok) 

Další specifikace 1) 

Nákup hospodářského stavení  
(č.p. Nebahovy 11) 450 000 04/2008  

Rekonstrukce dvou skladů 
(č.p. Nebahovy 11) 

250 000 05/2008  

Nákup ovocného sady   
(č.p. 123/1) 250 000 04/2008 1,5ha 

Nákup pastvin 
(č.p. 125/1) 350 000 04/2008 3,5ha 

Celkem  1 250 000 vč. DPH  

Pozn. 1) – v případě nákupu/pronájmu zemědělské půdy doplnit  ještě informace o plánované výměře (ha) a lokalitě 
(katastrálním území) pozemku  

- datum zahájení stavby, datum kolaudace stavby atd. 

ANO X NE

ANO  NE X



Výše uvedené ceny jsou včetně DPH, v současné době mi nebylo přiděleno IČO, nejsem 
plátcem DPH. 3 

 

Výše uvedenou tabulku podrobněji vysvětlete: 
1. Nákup hospodářského stavení (č.p. Nebahovy 11) 

Stavby jsou součástí komplexu budov. Hospodářské stavení se skládá z 
 

 Dvě původní stáje. Tyto budovy jsou v současnosti plně vybaveny a určeny pro chov 
prasat a skotu. Stavby nejsou vybavené žádnou mechanizací. Jedná se o přízemní, 
nepodsklepené stavby. Stavby jsou založeny na nízkých základových betonových 
pasech. Obvodové zdivo je smíšené (kámen-cihla) v tloušťce 450mm. Jedná se o stáje 
se sedlovou střechou, jako střešní krytina jsou použity červené pálené tašky. Dešťová 
voda je svedena volně na pozemek. 
Budova je v dobrém technickém stavu. Stáje budou přestavěny tak, aby vyhovovala 
požadavkům a welfare ustájených ovcí a koz. 

 
Předmětem investice z dotačního titulu 1.3.2 Mladý začínající zemědělec je v tomto 

případě pouze nákup těchto dvou stájí. Plánovaná přestavba je předmětem projektu v rámci 
bodovacího kriteria č. 5.1 Investice přesahující 500 tis. Kč a budou financovány z vlastních 
nebo cizích zdrojů. 
 

 Dva sklady, které jsou v současnosti určeny k uskladnění sena nebo slámy.  
Sklady nejsou vybavené žádnou technologií či mechanizací. Jedná se o přízemní, 
nepodsklepené stavby. Stavby jsou založeny na nízkých základových betonových 
pasech. Obvodové zdivo je smíšené (kámen-cihla) v tloušťce 450mm. Dešťová voda je 
svedena volně na pozemek. Budovy skladů nejsou napojeny na rozvod nízkého napětí. 

 
Nákup těchto skladů, pozemků pod nimi a jejich rekonstrukce jsou předmětem 

dotace z opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců. Rekonstrukce je 
detailněji rozepsána v bodě 2.  

 
  Obytná část, tato část není způsobilá z hlediska financování z dotačního titulu a není 

do této pořizovací částky zahrnuta. 
 

2. Rekonstrukce skladů (č.p. Nebahovy 11) 
- Rekonstrukce skladů je nezbytným předpokladem pro kvalitní skladování krmiv a 

zajištění poživatelnosti pro hospodářská zvířata v odpovídající kvalitě a odpovídající 
nárokům na dietetické vlastnosti. 
Rekonstrukce skladů spočívá v: 

- Celkové opravě krovu, střechy 

                                                 
3 Pozn.  V okamžiku přidělení IČ a DIČ se žadatel stane plátcem DPH, žadatel podá Hlášení o změně (Žádost o 
dotaci: Způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace v žádosti (řádek č. 6)  zůstanou nezměněny (tj. max. 1 
100 000 Kč). V případě potřeby bude zároveň opraven řádek č. 3 Celkové výdaje projektu a č. 4 Nezpůsobilé 
výdaje projektu (DPH je u plátců daně nezpůsobilým výdajem). 
 



- Penetrace krovů 
- V objektu bude nově provedena výplň otvorů  
- Bude provedena oprava omítek a nátěr 
- Odstranění betonových podlah a betonáž nových podlah 
- Bude proveden kompletní rozvod elektroinstalace 

 
 (Bližší specifikace jednotlivých prací, rekonstrukce, je uvedena v kapitole 3.4 
Technickém řešení projektu) 

 
3. Nákup pastvin (č.p. 125/1) - Katastrální území: Nebahovy 

- Pastviny o výměře 3,5ha náležící k usedlosti a  budou využity pro pastevní chov ovcí. 
 

4. Nákup ovocného sadu (č.p. 123/1) – Katastrální území: Nebahovy 
- Nákupem sadu o výměře 1,5ha  s ovocnými stromy dojde v menší míře k diversifikaci 

příjmů. Pěstba a následný prodej bude pouze doplňkovým  zdrojem příjmů. Jedná se 
o sad s 50 vzrostlými jabloněmi. Sad je v zanedbaném stavu, do budoucna hodlám dle 
dispozic pozemku obnovit tento sad. V současnosti nelze odhadnout jakým způsobem 
bude probíhat výsadba nových stromů, výsadba stromů v současnosti není předmětem 
tohoto dotačního titulu ani jiného opatření PRV. 

 
b) Investice které jsou součástí podnikatelského plánu, ale žadatel je nebudou financovat 

z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 
Tab. č. 11. 

Druh investice Finanční odhad 
(Kč) 

Krytí 1) 
(zdroje) 

Datum 
pořízení 2) 

(měsíc a rok) 
Další specifikace 3)

El. ohradníky 60 000 Vlastní zdroj 04/2008  
Přístřešek na pastvě 60 000 Vlastní zdroj 04/2008  

Rekonstrukce/přestavba stájí 400 000 Vlastní zdroj 04/2008  
Žací stroj- nový stroj 75 000 Vlastní zdroj 07/2008  

Nákup koz 10 000 Osobní půjčka 05/2008 10ks 
Nákup ovcí 72 000 Osobní půjčka 05/2008 40ks 

Zemědělská technika - použitá 150 000 Vlastní zdroj 05/2008  

Celkem 827 000 vč. DPH  

Pozn. 1)  - zdroje- vlastní zdroje, bankovní úvěr, osobní půjčka, atd. 
2) - v případě nákupu/pronájmu zemědělské půdy doplnit  ještě informace o plánované výměře (ha) a lokalitě  

(katastrálním území) pozemku 
- datum zahájení stavby, datum kolaudace stavby atd. 
- v případě nákupu  hospodářských zvířat ještě  informace o počtu  (ks) 



Výše uvedenou tabulku podrobněji vysvětlete: 
 

1. Elektrické ohradníky 
Budou zbudovány na již pronajatých pozemcích (č.p. 145/4) - Katastrální území: 
Jelemek, na výměře 14ha. 

Elektrický ohradník tvoří základní typ pevného oplocení v kombinaci kůly ze 
štípaného akátového dřeva s ocelovým pozinkovaným drátem průměru 3,15 mm. 
Plně elektrizováno.  
 Kůly o délce 2 m budou zatlučeny cca 70 cm hluboko. Jednořadé vedení ve 
výšce cca 110 cm, u třířadého vedení bude vrchní vodič rovněž ve výšce 110 cm, 
rozteč ostatních 30 – 40 cm.  

 
2. Přístřešek na pastvě (č.p. 125/1) - Katastrální území: Nebahovy  

Přístřešek tvoří lehká nezateplená stavba o rozměrech 4x10m. Sloužit bude 
k ustájení bahnic a novorozených jehňat 

 
3. Rekonstrukce/přestavba stájí 

Součástí hospodářské budovy jsou dvě stáje původně určené pro chov prasat a 
skotu. Stavby budou upraveny a přestavěny tak aby vyhovovali požadavkům a 
welfare ustájených zvířat. 
V první budou po přestavbě a kompletní rekonstrukci ustájeny kozy.  
Druhá stáj bude přestavěna dle požadavků ustájení ovcí. 

 
Rekonstrukce/přestavba stáje pro ovce spočívá v: 

a) Oprava střešní krytiny, výměna klempířských prvků a okapních žlabů Kompletně 
se vymění střešní krytina. Je navrženo vyměnit krytinu v celé ploše včetně krokví, 
namontují se nové okapové žlaby a svody včetně závětrných lišt a lemování. Po 
odkrytí střechy se zváží, zda je nutno odstranit stávající izolaci.  

b) Oprava stávající elektroinstalace a osvětlení - kompletní výměna elektroinstalace i 
osvětlení ve stájích 

c) Oprava betonových podlah - Stávající podlaha stáje se bude muset odstranit do 
hloubky 10cm, následně bude provedena betonáž v tloušťce 10cm litým betonem. 

d) Oprava poškozených vnitřních omítek - Zničené vnitřní omítky budou oklepány a 
bude provedena štuková omítka. 

e) Bourání stávajících krmných žlabů včetně ocelových zábran 
f) Výměna vrat - Staré vrata budou nahrazeny dřevěnými dvoukřídlými, posuvnými 

vraty  
g) Vybudování hrazení a vnitřních zábran - Vybourané ocelové zábrany budou 

nahrazeny Prostor stáje se rozdělí hrazením na kotce, do kterých se seskupí zvířata 
podle potřeby. Hrazení bude tvořeno z pevných ocelových trubek. Rámy dílů budou 
vyplněny vodorovnými tyčemi. 

 
 
 
 



Rekonstrukce/přestavba stáje pro kozy spočívá v: 
a) Oprava střešní krytiny, výměna klempířských prvků a okapních žlabů Kompletně 

se vymění střešní krytina. Je navrženo vyměnit krytinu v celé ploše včetně krokví, 
namontují se nové okapové žlaby a svody včetně závětrných lišt a lemování. Po 
odkrytí střechy se zváží, zda je nutno odstranit stávající izolaci.  

b) Oprava stávající elektroinstalace a osvětlení - kompletní výměna elektroinstalace i 
osvětlení ve stájích. Osvětlení bude řešeno v souladu s příslušnou normou týkající se 
intenzity osvětlení 

c) oprava betonových podlah - Stávající podlaha stáje se bude muset odstranit do 
hloubky 10cm, následně bude provedena betonáž v tloušťce 10cm litým betonem. 

d) oprava poškozených vnitřních omítek - Zničené vnitřní omítky budou oklepány a 
bude provedena štuková omítka. 

e) bourání stávajících krmných žlabů včetně ocelových zábran - V původní stáji dojde 
k vybourání všech vnitřních zábran 

f) Výměna vrat – Staré vrata budou nahrazeny dřevěnými dvoukřídlými, posuvnými 
vraty.  

g) Vybudování hrazení a vnitřních zábran – Vybourané ocelové zábrany budou 
vyměněny. Prostor stáje se rozdělí hrazením na kotce, do kterých se seskupí zvířata 
podle potřeby. Hrazení bude tvořeno z pevných ocelových trubek. Rámy dílů budou 
vyplněny svisle umístěnými tyčemi vzhledem ke sklonu koz ke šplhání a skákání. 

 
4. Žací stroj  

Pořízený nový žací stroj bude využit pro sklizeň  trvalých travních porostů. 
 

5. Nákup hospodářských zvířat 4 
Plánuji  na začátek podnikatelské činnosti pořídit 10 koz a 40 ovcí. 
 

6. Nákup použité zemědělské techniky -  valník, shrnovač a obraceč.  

                                                 
4 Pozn. Stav hospodářských zvířat musí být v souladu s tab. č 16. 



 
c) Předpokládaný časový harmonogram realizace investic, které budou součástí 

podnikatelského plánu a které budou financované z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení 
činnosti mladých zemědělců 

Tab. č. 12. 

Časový harmonogram realizace podnikatelského plánu 1) 

Fáze realizace 
podnikatelského plánu 
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Podání Žádosti o dotaci  X                      
Realizace výběrového řízení   X                     
Realizace podnikatelského 

plánu   X X X X                  

Podání Žádosti o proplacení 
5       X                 

Pozn. 1) – předpokládané termíny zaškrtněte křížkem 
 
 

d) Místo realizace investic, které jsou součástí podnikatelského plánu a které budou 
financované z dotačního titulu 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (v případě více 
míst realizace podnikatelského plánu uveďte všechna) 

 
Hospodářské budovy 

- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:    Nebahovy 11 
- PSČ, obec, část obce:      123 45, Nebahovy 
- Okres:       Prachatice 
- Katastrální území (v případě nákupu půdy) 
 

Nákup ovocného sadu  
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační:     
- PSČ, obec, část obce:      123 45, Nebahovy  
- Okres:       Prachatice 
- Katastrální území (v případě nákupu půdy):  KÚ: Nebahovy (701 700) 
 

Nákup pastvin 
- Ulice, číslo popisné, číslo orientační: 
- PSČ, obec, část obce:      123 45, Nebahovy 
- Okres:        Prachatic 
- Katastrální území (v případě nákupu půdy):   KÚ: Nebahovy (701 700) 

                                                 
5 Pozn. Realizace investic financovaných z dotačního titulu 1.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců je 
plánována do 05/2008, ale z důvodu splnění preferenčních kriterií 5.1 (případně 5.2) realizované do podání 
Žádosti o proplacení bude žádost o proplacení předložena až 08/2008 
 



3.4. Technické řešení podnikatelského plánu 
 Je součástí podnikatelského plánu rekonstrukce/výstavba/nákup zemědělské 

stavby (budovy)?   
- Pokud ANO dále žadatel rozepíše: 

- V případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, 
popište stavbu/budovu, která bude financovaná z dotačního titulu 1.3.2., 
výtahem ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ A4. Doplňte základní 
údaje  o technickém řešení  stavby (zejména parametry jako typ budovy, 
rozměry, kapacita, využívané technologie atd.) 

- Pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a věcně 
popište technické řešení stavby v rozsahu cca. 1x A4:  

 
Rekonstrukce skladů (č.p. Nebahovy 11) financovaná z dotace opatření 1.3.2  spočívá v: 
1. Celková oprava krovu, střechy V rámci projektu bude vyměněna střešní krytina na 

objektu skladu krmiv. K zásahu do nosných konstrukci objektu ani k jiným stavebním 
úpravám střechy a navazujících konstrukcí nedojde. Dojde ke změně vzhledu objektu. 
Současný stav střešní krytiny je v poměrně špatném stavu a vyžaduje z větší části 
výměnu.  

2. Penetrace krovů - Nosná konstrukce (sloupky, vazníky, vaznice) vyžaduje odstranění 
starého nátěru a provedení nátěrů nových. 

3. Oprava omítek a jejich nátěr - Zničené omítky budou oklepány a bude provedena 
štuková omítka s následným nátěrem. 

4. Odstranění betonových podlah a betonáž nových podlah - Stávající podlaha skladu se 
bude muset odstranit do hloubky 10cm, následně bude provedena betonáž v tloušťce 
10cm litým betonem. 

5. Bude proveden kompletní rozvod elektroinstalace – bude proveden rozvod nízkého 
napětí a osvětlení ve skladech. 

 
Detailní popis – viz nepovinná příloha - technická dokumentace předkládaná 

k podání Žádosti o dotaci 
 

- Pracovní síly 
 Zaměstnává žadatel v současné době zaměstnance?  

- Pokud ANO uveďte:  
- Počet zaměstnanců:……………….osob 

 Bude žadatel zaměstnávat pracovní síly po realizaci podnikatelského plánu? 

  
- Pokud ANO uveďte:  

- Počet zaměstnanců:  1  osob 

 Splňuje žadatel zemědělskou kvalifikaci dle Směrnice Ministerstva zemědělství 
č.j. 4945/2002 – 1000 ze dne 31.1.2002? 

  

ANO X NE

ANO  NE X

ANO X NE

ANO  NE X



- Pokud žadatel nesplňuje zemědělskou kvalifikaci, doplní si jí do 36 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace? 

 
 
 
3.5. Preferenční kritéria, která si žadatel bude nárokovat  

 Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského záměru se 
nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území, a to minimálně od 
zaregistrování Žádosti o dotaci do termínu předložení Žádosti o proplacení. 

 
 

 Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu.  

 
 
Tato podmínka musí být splněna po dobu pěti let od data zaregistrování Žádosti.  
 

 Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů a provozuje ekologické zemědělství  

- minimálně na 50 % výměry obhospodařované zemědělské půdy  
 

 

Tato podmínka musí být splněna po dobu pěti let od data zaregistrování Žádosti. 
 

 Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.  
 
 

 Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve 
kterém bude místo realizace podnikatelského plánu je  

- 6,1 – 8,0 % 
 

- 8,1 – 11,0 % 
 

- 11,1 % a více 
 

 Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude do termínu předložení Žádosti o 
proplacení  pořizovat investiční výdaje (které jsou způsobilé) ve výši: 

 
- přesahující 500 tis.Kč 
- nad 1 mil.Kč 

 

ANO X NE

ANO X NE

ANO  NE X

ANO  NE X

ANO X NE

ANO  NE X

ANO  NE X

ANO  NE X

ANO X NE

ANO  NE X



Tab. č. 13. 

Druh investice 6 Finanční odhad
(Kč)  7 

Krytí 1) 
(zdroje) Další specifikace 2) 

El. ohradníky 60 000 Vlastní zdroj Výstavba 04/2008 
Přístřešek na pastvě 60 000 Vlastní zdroj Výstavba 05/2008 

Rekonstrukce/přestavba stájí 400 000 Vlastní zdroj Kolaudace 04/2008 
Žací stroj 75 000 Vlastní zdroj Pořízení 06/2008 
Celkem 595 000 vč. DPH

Pozn. 1)  - zdroje- vlastní zdroje, bankovní úvěr, osobní půjčka, atd. 
2) - v případě nákupu/pronájmu zemědělské půdy doplnit  ještě informace o plánované výměře (ha) a 

lokalitě  (katastrálním území) pozemku 
- datum zahájení stavby, datum kolaudace stavby atd. 
 

1. Elektrické ohradníky - budou zbudovány na již pronajatých pozemcích (č.p. 145/4) - 
Katastrální území: Nebahovy, na výměře 14ha. 
 
Souběžně s podáním Žádosti o dotaci v opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, podávám Žádost o dotaci v opatření 1.1.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků 8 – záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. V případě 
neschválení ke spolufinancování budou tyto investice uhrazeny v plné míře 
z vlastních zdrojů. 
 

2. Přístřešek na pastvě (č.p. 125/1) - Katastrální území: Nebahovy  
Přístřešek tvoří lehká nezateplená stavba o rozměrech 4x10m. Sloužit bude k ustájení 
bahnic a novorozených jehňat 
 
Souběžně s podáním Žádosti o dotaci v opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, podávám Žádost o dotaci v opatření 1.1.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků 8 – záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. V případě 
neschválení ke spolufinancování budou tyto investice uhrazeny v plné míře 
z vlastních zdrojů. 

 
 

                                                 
6 Pozn. Ke všem výše uvedeným investicím je nutné přinést k Žádosti o proplacení pouze Účetní/Daňové doklady 
související s pořízením investic (tj. že byly zaplaceny a jsou součástí majetku podnikatele – jsou vedeny 
v účetnictví/daňové evidenci) 
7 Pozn. Pokud není žadatel v den podání Žádosti o dotaci plátcem DPH – celkový finanční odhad investice bude 
uveden včetně DPH. Pokud je žadatel v den podání Žádosti o dotaci plátce DPH – celkový finanční odhad 
investic bude uveden bez DPH. 
Změna plátcovství DPH během realizace podnikatelského plánu je možná, ale žadatel musí dané podmínky i 
nadále splňovat i po změně. Podmínku pro udělení bodů musí žadatel splňovat až do podání žádosti o 
proplacení. Žadatel musí proinvestovat 500 tis Kč (u neplátce DPH to činí 500 tis Kč včetně DPH, jako plátce 
DPH musí proinvestovat 595 tis = 500 tis Kč + 95 tis Kč DPH). 
 
8 Pozn. V opatření 1.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků může žadatel (Mladý začínající zemědělec) žádat 
dle pravidel opatření 1.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků. 
 



 
3. Rekonstrukce/přestavba stájí 

Součástí hospodářské budovy jsou dvě stáje původně určené pro chov prasat a skotu. 
Stáje jsou v podobném stavu a tudíž jednotlivé stavební úpravy jsou pro obě budovy 
z větší části totožné. 
 V první budou po přestavbě a kompletní rekonstrukci ustájeny kozy.  
Druhá stáj bude přestavěna tak, aby vyhovovala požadavkům a welfare ustájených 
zvířat. V této stáji budou ustájeny ovce. 
 
Rekonstrukce/přestavba stáje pro ovce spočívá v: 

a) Oprava střešní krytiny, výměna klempířských prvků a okapních žlabů  
b) Oprava stávající elektroinstalace a osvětlení  
c) Oprava betonových podlah  
d) Oprava poškozených vnitřních omítek  
e) Bourání stávajících krmných žlabů včetně ocelových zábran 
f) Výměna vrat  
g) Vybudování hrazení a vnitřních zábran  

 
Rekonstrukce/přestavba stáje pro kozy spočívá v: 

a) Oprava střešní krytiny, výměna klempířských prvků a okapních žlabů  
b) Oprava stávající elektroinstalace a osvětlení  
c) Oprava betonových podlah oprava poškozených vnitřních omítek  
d) Bourání stávajících krmných žlabů včetně ocelových zábran  
e) Výměna vrat  
f) Vybudování hrazení a vnitřních zábran  

 
Souběžně s podáním Žádosti o dotaci v opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, podávám Žádost o dotaci v opatření 1.1.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků 8– záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. V případě 
neschválení ke spolufinancování budou tyto investice uhrazeny v plné míře 
z vlastních zdrojů. 

 
4. Žací stroj - bude využit pro sklizeň  trvalých travních porostů. 

Tento stroj není způsobilí ke spolufinancování z dotačního titulu 1.1.1.1 Modernizace 
zemědělských podniků. Bude financován z vlastních zdrojů. 

 
 



 Žadatel v den podání Žádosti o dotaci předložil doklad o vlastnictví nebo nájemní 
smlouvu na minimálně 50%  výměry zemědělské půdy nebo stavby (sloužící 
k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu.9 

 
 Žadatel v den podání Žádosti o dotaci má v Integrovaném registru zvířat 

zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou předmětem podnikatelského plánu.  
 

 
 

                                                 
9 Pozn. Přestože žadatel má v pronájmu požadovanou výměru pozemků, nevzniká nárok na přidělení bodů 
z preferenčního kriteria 6.1 (obdobně se týká preferenčního kriteria 6.2) z důvodu nesplnění podmínky - Půda 
nebo stavba musí být ke dni podání Žádosti o dotaci v majetku žadatele jako podnikatele (tzn. majetek je uveden 
v účetnictví/daňové evidenci). V případě nájmu musí být smlouvy vedeny na žadatele jako podnikatele. (Viz 
metodický pokyn). Pokud by žadatel měl přiděleno IČ (nemusí se týkat zemědělské činnosti), podmínky by byly 
splněny. 

ANO  NE X

ANO  NE X



 
3.6. Výsledky podnikatelského plánu 10 
 
a) Uveďte na jakou konkrétní činnost je podnikatelský plán zaměřen:  

 
Výsledkem podnikatelského plánu bude chov ovcí (cca 40ks) a koz (cca 10ks) bez 

tržní produkce mléka. Budu  praktikovat tzv. uzavřený obrat stáda. 
Chov bude realizován v případě ovcí pastevním způsobem na vlastních (cca 3,5ha 

pozemek č.p. 125/1 KÚ:Nebahovy) a pronajatých pozemcích (cca 14ha - pozemek č.p. 
145/4 KÚ: Jelemek). 

 
Plánuji v horizontu pěti let hospodařit na výměře cca 40 ha orné půdy KÚ: Nebahovy 

(pozemky č.p. 1234 - 5ha, pozemky č.p. 1235 - 10ha, pozemky č.p. 1236 - 15ha, pozemky 
č.p. 1237 - 10ha). To bude realizováno po skončení nájemních smluv se zemědělským 
podnikem XY v průběhu 5 let. Na těchto pozemcích bude pěstována produkce píce 
převážně  pro vlastní potřebu.  

Nezkrmená píce bude dále prodávána a tím vytvořen další zdroj příjmů farmy. Prodej 
bude realizován především v dalších letech po převzetí kompletní výměry pozemků (cca 
40ha), které jsou k dnešnímu dni obhospodařovány a pronajímány jinému zemědělskému 
subjektu. 

 
V omezené míře bude také farma poskytovat služby v zemědělství, které by však dle 

předpokladu neměly překročit 15 % příjmů. Jedná se o další, tzv. diversifikační činnost, 
která v budoucnu zajistí i jiné příjmy než ze zemědělské prvovýroby a může být 
stabilizačním prvkem ekonomiky celé farmy. 

 
Další činností farmy je pěstování a následný prodej ovoce (jablek) z jablečného sadu 

(pozemek č.p. 123/1 KÚ: Nebahovy) pořízeného z dotačního titulu 1.3.2 Zahájení činnosti 
mladého zemědělce. 

 
b) Předpokládané výsledky podnikatelského plánu doplňte do následujících tabulek: 

Tab. č. 14. 
2008 2009 2010 2011 2012 

 
Půda  
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1. Orná půda (ha) 40  40  40  40  40  
2. TTP (ha) 3,5 14 3,5 14 3,5 14 3,5 14 3,5 14 
3. Ostatní (ha) 1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  

Celkem  45 14 45 14 45 14 45 14 45 14 

                                                 
10 Pozn. Pozdější změna stavu je možné pouze na základě podání Hlášení o změně. Schválení/neschválení změn 
v podnikatelském plánu se posuzuje individuálně. 

 



 
Pozn. 1) Konečný stav k 31.12. daného roku 

Tab. č. 15. 
2008 2009 2010 2011 2012 

Druh nemovitosti 
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1. Stáj  2    2   2     2   2   
2. Sklad krmiv 2    2    2    2    2   
3.                      
4.                      
5.                      

 
Tab. č. 16. 

Hospodářská zvířata 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Skot (ks)      
2. Prasata (ks)      
3. Koně (ks)      
4. Ovce (ks) 40 40 40 40 40 
5. Kozy (ks) 10 10 10 10 10 
6. Drůbež (ks)      
7. Ostatní (ks)      

Celkem  50 50 50 50 50 

Pozn. 1) Konečný stav k 31.12. daného roku 
2) Přepočítávací koeficienty pro  potřeby bodování (preferenční kritérium 6.2) 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky 

Skot ve věku nad 24 měsíců 1,0 
Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2 

Ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15 
Kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15 
Koně ve věku nad 6 měsíců 1,0 
Koně ve věku do 6 měsíců 0,4 

Prasata 0,3 
Drůbež 0,003 

 
- Výše uvedené tabulky podrobně vysvětlete. Uveďte cíle Vašeho podnikatelského plánu. Ke 

stanoveným cílům podnikatelského plánu doplňte předpokládané výsledky formou 
kvantifikace hospodaření, aby bylo patrné, že se jedná o rozvoj podnikatelské činnosti – 
počet ha půdy, na kterých budete v průběhu příštích pěti let hospodařit, počet ks dobytka, 
účel využití budov, nákup strojů atd. 

 
Cílem tohoto podnikatelského záměru je vytvoření plně funkční a samostatné rodinné 

farmy. Postupně hodlám rozšířit současný stav techniky a odprostit se od výdajů na služby.  
 
Vlastním se sestrou 40ha orné půdu formou podílového vlastnictví. Půdu má 

k dnešnímu dni v pronájmu zemědělské družstvo XY. V průběhu 5 let bude končit platnost 
nájemních smluv s tímto zemědělským družstvem, proto jsem se rozhodl neprodlužovat 



postupně nájemní smlouvy, ale začít na těchto pozemcích průběžně hospodařit a obnovit 
tak rodinnou tradici v zemědělské činnosti. 

V prvním roce budu mít k dispozici 10ha pozemků (orná půda), ve druhém roce budu 
hospodařit na 30ha orné půdy (rozšířím výměru o 20ha). V dalších letech převezmu celou 
výměru pozemku 40ha (rozšířím výměru obhospodařovaných pozemků o dalších 10ha vůči 
předešlému 2. roku). 

 
Hospodaření zaměřené na ŽV bude realizováno na současné výměře 14ha 

pronajatých pastvin a částečně na 3,5ha pastvin nakoupených. Tato plocha je postačující 
vzhledem ke stavu a počtu hospodářských zvířat plánovaných i do budoucna. V případě 
většího zvýšení stavu hospodářských zvířat toto oznámím ve formě Hlášení o změnách. 

 
 
Celkové zhodnocení: 
 
- Žadatel plánuje do pěti let  hospodařit na výměře cca 59ha zemědělské půdy (z toho bude 

45ha vlastních a 14ha pronajatých). 
- V případě nákupu/pronájmu půdy – bude na těchto pozemcích pěstována píce a 

v přilehlém sadu jablka a v oblasti RV se zaměřím na pěstbu pícnin. 
- V případě pořízení  zemědělských strojů - budou tyto  stroje využívány  na výměře 59ha 

zemědělské půdy.  
- V případě nákupu stavby/budovy – budou tyto stavby/budovy sloužit k ustájení 

hospodářských zvířat, skladování krmiv a zemědělských komodit.  
 
 
Upozornění: 
Realizací podnikatelského plánu se nerozumí pouze naplnění investic, které budou 
předmětem dotace z opatření I.3.2., ale i další činnosti a investice, které jsou součástí 
pětiletého podnikatelského plánu. Na toto bude brán zřetel při kontrole realizace 
podnikatelského plánu. 
 

……………………………….. 
Podpis žadatele 


