
  

 

 Fiche 1            Příloha č. 7a 

Příloha Fiche č. 1, Příloha A) 

Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro 

žadatele, který vede účetnictví 

 
Název žadatele  

IČ  

Specifikace výnosů z Výkazu zisků a ztrát: 

Přehled výnosů ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené 

období1, tj. rok…… (účetní období vedeno od……… do……..)2  

SÚ 

(žadatel 

vyplní 

řádek) 

AÚ 

(žadatel 

vyplní 

řádek) 

Název Obrat 

MD 

(tis. Kč 

Obrat 

Dal 

(tis. Kč) 

  Tržby za vlastní výrobky    

  Tržby za výrobky rostlinné výroby    

  Tržby za výrobky živočišné výroby    

  Tržby za výrobky pomocné výroby (seno, 

sláma, senáž, aj.)  

  

  Ostatní tržby ze zemědělské prvovýroby 

(specifikovat)  

  

  Změna stavu výrobků    

  Produkce rostlinné výroby    

  Produkce živočišné výroby    

  Produkce pomocné výroby    

  Prodej rostlinné výroby    

  Prodej živočišné výroby    

  Prodej výrobků pomocné výroby (seno, 

sláma, senáž, aj.)  

  

  Spotřeba vlastních osiv a sadby    

  Spotřeba vlastních hnojiv    

  Spotřeba vlastních krmiv a steliv    

  Manka a škody vlastních výrobků do normy 

u polních plodin  

  

  Změna stavu zvířat    

  Příchovky zvířat    

  Přírůstky zvířat    

  Prodej zvířat    

  Úhyny zvířat    

  Manka a škody do normy u zvířat    

  Výdej zvířat na reprezentaci, reklamu a dary    

                                                           
1 Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání. 
2 První a poslední den účetně uzavřeného období. 



  

  Aktivace    

  Aktivace materiálu a zboží rostlinné výroby    

  Aktivace materiálu a zboží živočišné výroby    

  Ostatní provozní výnosy    

  Předpis uznaného nároku na úhradu mank a 

škod na polních plodinách a zvířatech  

  

  Předpis pohledávky za pojišťovnou v 

důsledku pojistné události v případě že byla 

potvrzena do dne uzavírání účetních knih 

výše náhrady na polních plodinách a 

zvířatech  

  

  Dotace ze státního rozpočtu (na provoz 

podniku)  

  

  Ostatní mimořádné výnosy    

  Předpis uznaného nároku na úhradu mank a 

škod na polních plodinách a zvířatech  

  

  Předpis pohledávky za pojišťovnou v 

důsledku pojistné události v případě že byla 

potvrzena do dne uzavírání účetních knih 

výše náhrady na plodinách a zvířatech, a 

zemědělském majetku  

  

  Tržby z prodeje nehmotného a hmotného 

investičního majetku (pouze prodej 

základního stáda a zemědělské půdy)  

  

  Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého nehmotného a hmotného 

investičního majetku (pouze prodej 

základního stáda)  

  

Celkem   

Pokud je výsledná celková částka nižší než 118 800,- Kč, ve výpočtu se dále 

nepokračuje a body nebudou uděleny. 

Specifikace celkových příjmů v tis. Kč 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 63)  

Příjmy/výnosy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 73)  

Příjmy/výnosy celkem  

 

ř.  Specifikace výnosů v tis. Kč4 

1 Výnosy ze zemědělské prvovýroby celkemi) 

(celkem obrat Dal – celkem obrat MD) 

 

2 Příjmy z provozu bioplynové stanice  

3 Rozdíl výnosů (příjmů) = Výnosy celkemii) – příjmy z provozu 

bioplynové stanice 

 

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby 

Podíl výnosů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1 / řádek 3  

                                                           
3 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
4 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa. 



  

 

 

                                                           
i Zemědělská prvovýroba 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 a úprava produktu k prvnímu prodeji vlastní produkce ze zemědělské výroby, 
- výrobu školkařských výpěstků, 
- produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, 
- výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin 
- provozní dotace 

Zemědělská prvovýroba 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, 
- 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, 
- investiční dotace, vč. úroků z úvěrů z PGRLF 

ii Žadatel, který vede účetnictví, uvede výnosy celkem za účtovou třídu 6 – Výnosy, žadatel uvádí 
příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel uvede hrubý příjem). 



  

 

Fiche 1            Příloha č. 7b 

Příloha Fiche č. 1, Příloha B)) 

Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro 

žadatele, který vede daňovou evidenci 

 
Název žadatele  

IČ  

Specifikace příjmů z Výkazu příjmů a výdajů:  

Přehled výnosů ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené 

období1, tj. rok…… (účetní období vedeno od……… do……..)2  

Specifikace příjmů ze zemědělské prvovýroby (tis. Kč) 

Prodej výrobků Prodej vlastních výrobků rostlinné výroby  

Prodej vlastních výrobků živočišné výroby  

Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)  

Další příjmy Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události na 

plodinách a zvířatech a zemědělském majetku 

 

Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného investičního 

majetku po odečtu jejich zůstatkové ceny (pouze prodej 

základního stáda a zemědělské půdy) 

 

Způsobilé příspěvky a dotace na provoz ze státního 

rozpočtu. 

 

Ostatní příjmy ze zemědělství (nutno žadatelem 

specifikovat) 

 

Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkemi  

Pokud je výsledná celková částka nižší než 118 800,- Kč, ve výpočtu se dále 

nepokračuje a body nebudou uděleny. 

Specifikace celkových příjmů v tis. Kč 

Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 63)  

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 73)  

Příjmy celkem  

 

ř.  Přehled příjmů  v tis. Kč4 

1 Příjmy ze zemědělské prvovýroby celkemi) (v tis. Kč)  

2 Příjmy z provozu bioplynové stanice  

3 Rozdíl příjmů = Příjmy celkem (v tis. Kč)ii - Příjmy z provozu 

bioplynové stanice (řádek 2) 

 

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby 

                                                           
1 Účetně uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové přiznání. 
2 První a poslední den účetně uzavřeného období. 
3 Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
4 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa. 



  

Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby (v %)* = 100 * řádek 1 / řádek 3  

 

                                                           
i Zemědělská prvovýroba 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 a úprava produktu k prvnímu prodeji vlastní produkce ze zemědělské výroby, 
- výrobu školkařských výpěstků, 
- produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu, 
- výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin 
- provozní dotace 

Zemědělská prvovýroba 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, 
- 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, Investiční dotace, vč. úroků z 
úvěru z PGRLF 

ii Žadatel, který vede daňovou evidenci, uvede příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6) a 
příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel, uvede hrubý příjem). 
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