AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC
V případě investic na nákupu plemenných zvířat v rámci programu
Zemědělec musí být žadatel o podporu Aktivním zemědělcem
Aktivní zemědělec je definován v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013.
Statut aktivního zemědělce automaticky splňují žadatelé, u nichž celková částka
přímých plateb, na které měli nárok v roce 2014, byla menší než 5 000 EUR. Za
aktivního zemědělce budou primárně považovány také subjekty, které prokáží, že
zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jejich dalších činností v oblasti vědy,
výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hospodaření a správy majetku ČR. Prakticky
se bude jednat například o školy, vzdělávací zařízení, zkušební ústavy…atd.
Proto, aby žadatelé zabývající se vybranými činnostmi v rámci provozování letišť,
vodáren, stálých sportovních a rekreačních areálů, železničních služeb a služeb
v oblasti nemovitostí, mohli být zařazeni mezi Aktivní zemědělce ve smyslu
příslušné definice, musí roční částka přímých plateb, na které měli nárok v
předcházejícím roce (před udělením sankcí) tvořit alespoň 5 % jejich příjmů z
nezemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období, nebo jejich příjmy ze
zemědělské činnosti musí tvořit alespoň 1/3 celkových příjmů za poslední uzavřené
účetní období.
Základním zdrojem pro kontrolu činností je databáze NACE, což je statistická klasifikace
ekonomických činností Evropské unie a její používání je povinné pro všechny členské
státy. Klasifikaci ekonomických činností v České republice (CZ NACE) spravuje Český
statistický úřad. Kontrola prostřednictvím databáze CZ NACE bude doplněna kontrolou
údajů v Živnostenském rejstříku.
Jako „zakázané“ byly stanoveny činnosti v následující tabulce:
Činnosti podle
čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013
Provozování letiště
Provozování železniční služby
Provozování vodáren
Služby v oblasti nemovitostí

Provozování stálých sportovních a
rekreačních areálů

Třída CZ NACE podle sdělení Českého
statistického úřadu
č. 244/2007 Sb.
52.23 Činnosti související s leteckou
dopravou
49.10 Železniční osobní doprava meziměstská
49.20 Železniční nákladní doprava
36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody
68.10 Nákup a následný prodej vlastních
nemovitostí
68.20 Pronájem a správa vlastních nebo
pronajatých nemovitostí
68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních
agentur
68.32 Správa nemovitostí na základě
smlouvy
93.11 Provozování sportovních zařízení
93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti
jinde neuvedené
55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé
ubytování

55.10 Ubytování v hotelích a podobných
ubytovacích zařízeních
Výjimky negativních činností:
S ohledem na některé činnosti úzce spojené se zemědělskou činností, avšak spadající
mezi negativní činnosti, stanovila Evropská komise výjimky negativních činností. V
takových případech činnost, ač se zařazuje do negativní CZ NACE kategorie, nebude
posouzena jako negativní, tzn. žadatel nemusí prokazovat splnění dalších podmínek a je
za aktivního zemědělce považován jako by negativní činnosti neprovozoval. Jedná se o
tyto výjimky:
 Žadatel provozuje pouze zavlažovací zařízení, které je určené pro zemědělské
účely,
 Žadatel pronajímá pouze budovy nebo plochy, které se nachází v místě
provozování zemědělské činnosti, nebo pronajímá zemědělskou půdu,
 Žadatel provozuje pouze živé sportovní nebo umělecké (např. divadelní,
cirkusové….) akce bez poskytnutí zařízení, případně rekreační a sportovní
činnosti, ke kterým nejsou využívány stálé plochy s pevnými prvky či
půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílnou součást služeb
rekreačních zařízení,
 Žadatel provozuje v rámci agroturistiky pouze malokapacitní (do 60 lůžek)
ubytovací zařízení, které se nachází v místě provozování zemědělské činnosti.
Údaje v databázi CZ NACE je možno si ověřit na statistickém úřadě nebo na webové
adrese: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Za příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti se považují příjmy/výnosy, které
zemědělec získal ze zemědělské činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm c) Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby.
Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce zahrnuje:
 rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny,
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích
vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,
 živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem
výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov
hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou
chovu koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,
 prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby
(zpracování vlastního masa, mléka apod.),
 výrobu školkařských výpěstků,
 produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,
 výrobu osiv a sadby
 poskytování příležitostných prací nebo výkonů za účelem údržby zemědělských
ploch, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské
výrobě
Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce nezahrnuje:
 prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské
produkce,
 poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky
nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, s výjimkou údržby
zemědělských ploch,
 hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním
hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů,
 chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše,





chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt
zvěře a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat
pro laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné
ptactvo, psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní
domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata,
provoz bioplynových stanic

Do příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti je nutno započítat také podpory Unie v rámci
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV) a veškeré vnitrostátní podpory poskytnuté na zemědělské
činnosti.

