Příloha č. 1 dotačního programu
Specifikace drobného zemědělského podnikatele
Pro účely dotačního programu se za drobného zemědělského podnikatele považuje fyzická
nebo právnická osoba, která je evidována jako zemědělský podnikatel nejpozději od
01.01.2018 (bude ověřeno v evidenci zemědělského podnikatele), podniká v zemědělské
výrobě (podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), pokud:
• zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a
• jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 50 milionů.
Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje
vztahující se ke dvěma účetním/posledním uzavřeným zdaňovacím obdobím.
Podnikatelé vedoucí účetnictví z údajů uvedených v účetní závěrce sestavené a potvrzené
podpisovým záznamem statutárního orgánu účetní jednotky, resp. podpisovým záznamem
účetní jednotky. Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci z údajů uvedených v přiznání k dani
z příjmů.
Počet zaměstnanců podnikatele odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tj. počtu
osob, které podnikatel zaměstnával na plný úvazek během celého posuzovaného
účetního/zdaňovacího období. Práce osob, které nepracovaly po celý rok, práce těch, kteří
pracovali na částečný úvazek bez ohledu na jeho délku a práce sezónních pracovníků se
počítají jako zlomkové hodnoty ročních pracovních jednotek.
Zdrojem informace o počtu zaměstnanců jsou údaje o počtu zaměstnanců předávané České
správě sociálního zabezpečení. Tento údaj je považován za dolní mez pro stanovení počtu
zaměstnanců. Je nutné provést příslušné přepočty.
Obratem se rozumějí výnosy bez daně z přidané hodnoty a dalších nepřímých daní. Příjmy se
rozumějí bez daně z přidané hodnoty a dalších nepřímých daní.
Zdrojem informace k ověření údajů o výši bilanční sumy (obratu) je pro subjekty vedoucí
účetnictví výkaz zisku a ztráty podnikatelského subjektu. Zdrojem informací pro ověření údajů
o výši příjmů jsou pro subjekty vedoucí daňovou evidenci údaje o příjmech a výdajích v daňové
evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem informace k ověření údajů o výši aktiv je pro subjekty vedoucí účetnictví Rozvaha
podnikatelského subjektu. V případě subjektů vedoucích daňovou evidenci se jedná o majetek
zjištěný z údajů v daňové evidenci podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.

