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NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY 1. KOLO – FINANČNÍ ZDRAVÍ, EFEKTIVNOST 

V Praze dne 2. října 2015 

FINANČNÍ ZDRAVÍ 

 OTÁZKA ODPOVĚĎ 

1 Týká se finanční zdraví všech projektů nebo pouze projektů nad 1 mil. Kč? 

 

Žadatel (IČ, které podává Žádost o dotaci) musí splnit podmínku 

finančního zdraví u projektů, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých 

je stanovena dotace, přesahují částku 1 mil. Kč.  

 

Finanční zdraví není posuzováno v operacích 4.1.1, 4.3.2, 8.6.1 a 

16.2.2 u obcí, příspěvkových organizací, spolků, ústavů, nadací, 

veřejných VŠ – včetně školních statků. 

 

2 Může nově založený subjekt, který má k dispozici pouze 2 uzavřená účetní 

období, prokázat finanční zdraví a žádat tak o dotaci nad 1 mil. Kč?  

Nově založené subjekty mohou finanční zdraví prokázat za dvě 

uzavřená účetní období tak, jak je stanoveno v Metodice výpočtu 

finančního zdraví.  

3 Na stránkách SZIF jsou dva dokumenty, které se odkazují na finanční zdraví. 

Každý tento dokument obsahuje stejné názvy položek, ale kolikrát jiné „číslo 

řádku“ dané položky. Můžu se zeptat, z čeho se tedy orientovat, zda dle čísel 

řádků nebo podle názvu řádku (kolikrát čísla řádků ani nesouhlasí s čísly naší 

rozvahy, kterou podáváme finančnímu úřadu)? 

 

Dokumenty „Metodika výpočtu finančního zdraví – aktualizace 

14.8.2015“ a „Výpočet finančního zdraví“, které jsou uvedené na 

internetových stránkách www.szif.cz byly zpracovávány podle 

Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a slouží pro 

orientační výpočet FZ. 

 

Je možné si všimnout rozdílů v číslování řádků rozvahy v jednotlivým 

letech. Od roku 2014 byla do rozvahy přidána nová položka 

„Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku“. Proto některé 

položky v rozvaze byly přečíslovány. V případě, kdy nesedí číslo 

řádku, je vhodné se držet názvu položky. 

 

4 Při výpočtu finančního zdraví mě zarazila jedna věc. Pokud doplňuji údaje 

z daňového přiznání, konkrétně výdaje, v přiznání mám ve výdajích již 

zahrnuty odpisy. V tabulce pro výpočet FZ, zveřejněné na stránkách SZIF, 

Ano 
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bych nejspíš tyto výdaje měla snížit o odpisy, protože odpisy se zapisují a 

zohledňují v jiné kolonce. Chápu to tak správně?  

5  Jakým způsobem prokáže finanční zdraví začínající zemědělec, který v době 

podání žádosti o dotaci nemá nic (žádnou půdu, žádné objekty)?  

Dle kritérií přijatelnosti v kapitole 6 specifické části Pravidel musí 

žadatel splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž 

způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 

1 000 000 Kč. Finanční zdraví se počítá na základě posledních 3 

účetně uzavřených let (resp. 2 u začínajících zemědělců). Žadatelé, 

kteří nemají 3 po sobě uzavřená účetní období, mohou podat žádost 

na projekty pouze do 1 000 000,- Kč způsobilých výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě začínajícího zemědělce, 

který nemá v době podání žádosti o dotaci nic (žádnou půdu, žádné 

objekty, vlastní hospodářkou činnost zatím neprovozuje), je možno 

žádat pouze do 1 mil. způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace. V tomto případě nelze u žadatele doložit finanční zdraví za 

poslední tři, resp. dvě po sobě uzavřená účetní období.  

 

6 Jak postupovat při výpočtu finančního zdraví v případě osoby spolupracující?  

 

 

Postupuje se dle Metodiky výpočtu finančního zdraví, která je 

uvedena na www.szif.cz. Konkrétně dle uvedených tabulek.  

 

1. Žadatel rozděluje část příjmů a výdajů, či výsledku 

hospodaření, na spolupracující osobu, v daňovém přiznání 

jsou vyplněné řádky č. 107, 108.  
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2. Na žadatele připadá část příjmů a výdajů, či výsledku 

hospodaření, jako na spolupracující osobu, v daňovém 

přiznání jsou vyplněné řádky č. 109, 110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EFEKTIVNOST 

 OTÁZKA ODPOVĚĎ 

7 Bude se nějakým způsobem prokazovat splnění podmínky efektivnosti po 

přidělení dotace žadateli? Tzn., jestli žadatel skutečně musí chovat takové počty 

zvířat či dosahovat takovou produkci, aby následujících 5 let podmínku splňoval. 

Pokud by podmínku nesplnil (stát se přece může cokoliv, např. nebude vhodný 

rok, nemoc, atd.), jaké z toho plynou důsledky? 

Podmínku efektivnosti by měl žadatel udržet po celou dobu vázanosti 

projektu na účel, tj. po celou dobu 5ti let. Žadatel nemusí 

samozřejmě dodržet konkrétní číselný údaj, ale měl by dodržet 

podmínku, že nesmí překročit stanovené mezní procento. Tj. 

efektivnost mu musí vyjít minimálně po dobu 5 let.  
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8 a) Může žadatel, který zamýšlí rozšířit svou výrobu o jinou činnost, než doposud 

provozoval, žádat o dotaci, když všechny podmínky programu splňuje? Například 

aktuálně podniká v živočišné výrobě a chce rozšířit o rostlinnou výrobu.  

 

 

 

b) Může žádat o dotaci také začínající zemědělec, který v době podání žádosti o 

dotaci nemá nic (žádnou půdu, žádné objekty)? 

 

V kapitole 7 specifické části Pravidel je uvedena podmínka, že 

předmět dotace, který je financován z operace 4.1.1. odpovídá 

výrobnímu zaměření žadatele. Skutečnost  se posuzuje k datu 

zaregistrování Žádosti o platbu. Metodika výpočtu k hodnocení 

aspektu efektivnosti připouští vyčíslení tržeb, k jejichž dosažení 

realizace projektu v budoucnu přispěje. Žadatel nedisponující v den 

podání žádosti o dotaci majetkem, tedy může uvést majetek, který 

zamýšlí v jednotlivých letech pořizovat. Předmět dotace musí být 

využíván v souladu s účelem projektu po celou dobu lhůty vázanosti 

na účel. 

 

9 Jak se hodnotí efektivnost u projektů vztažených k více položkám, například 

jímka napojená na stáj pro dojnice, býky, telata nebo stroj určený pro 

obhospodařování více plodin?  

V Žádosti o dotaci bude možné zvolit více kategorií vztahujících se k 

dané investici (jímka/stroj). Žadatel rozdělí investiční výdaj, ze 

kterého je stanovena dotace, mezi kategorii dojnic, býků a telat. 

V případě rostlinné výroby se výdaje rozdělí mezi více plodin. Způsob 

rozdělení investičního výdaje určuje žadatel. Může zvolit např. 

nákladovou náročnost chovu jednotlivých kategorií zvířat, poměr 

odvozených tržeb, počty ustájovacích míst apod. Důležité je, aby 

nebylo překročeno stanovené mezní procento u žádné kategorie.  
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