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INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016
PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
V Praze dne 9. března 2016
Shodně jako v roce předešlém lze v roce 2016 v rámci Jednotné žádosti požádat o Platbu pro
mladé zemědělce. Účelem platby je poskytnout žadateli finanční prostředky na počáteční
dobu jeho podnikání v zemědělství.
Zásadní novinkou letošního roku je zrušení povinnosti pro žadatele – právnické osoby dodávat
deklaraci s údaji o jejich obchodní korporaci a jejich společnících. Žadatel (jak FO, tak PO) tedy
letos pouze označí, že žádá o Platbu pro mladé zemědělce a Fond všechny potřebné údaje
k posouzení plnění podmínek pak následně získá z veřejných rejstříků (Evidence zemědělského
podnikatele, Obchodní rejstřík…atd.).
Na platbu mají nárok pouze příjemci jednotné platby na plochu (SAPS) po splnění všech
podmínek. Platba se vypočte vynásobením hodnoty, která odpovídá 25 % platby v rámci režimu
SAPS počtem způsobilých hektarů do maximální možné výše 90 ha.
Platba pro mladé zemědělce se poskytne fyzickým osobám nebo obchodním korporacím
(právnickým osobám), které splňují následující podmínky:

Fyzická osoba:


poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho vedoucí (nebo která již takový podnik zřídila
v průběhu pěti let před prvním předložením žádosti o platbu SAPS v novém programovém
období 2015 – 2020). Za zřízení zemědělského podniku se považuje zápis do
Evidence zemědělského podnikatele (posuzován bude pouze ROK zápisu, nikoliv den
a měsíc).
a zároveň,



v roce, kdy je předložena první žádost o platbu SAPS v novém programovém období
2015 - 2020, jí není více než 40 let. Bude posuzován rok narození žadatele, nikoliv
den a měsíc.
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Obchodní korporace (právnická osoba):


ve které fyzická osoba (která splňuje výše uvedené podmínky pro mladého zemědělce),
vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o
rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik v příslušném kalendářním roce
podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce. Takovou osobou se rozumí většinový
společník, nebo více fyzických osob splňujících podmínky mladého zemědělce a zároveň
držících dohromady většinový podíl na kapitálu obchodní korporace. Za takovou
osobu se naopak nepovažuje status tzv. tichého společníka.

Za zřízení zemědělského podniku se v případě právnických osob považuje buď zápis do Evidence
zemědělského podnikatele nebo také převzetí podniku většinových společníkem nebo více
fyzickými osobami držícími většinový podíl na základním kapitálu obchodní korporace.
Platba pro mladé zemědělce není poskytována fyzické osobě, která vedle zřízení vlastního
zemědělského podniku, je většinovým společníkem, nebo spolu s ostatními fyzickými osobami
drží většinový podíl na kapitálu obchodní korporace. Není tedy možné žádat o platbu pro
mladé zemědělce jako fyzická osoba a zároveň být většinovým společníkem v obchodní
korporaci, pokud tato obchodní korporace žádá také o platbu pro mladé zemědělce.
Při souběhu žádostí bude zamítnuta platba právnické osobě.
Platba pro mladé zemědělce se poskytuje jednomu zemědělci na maximální výměru ve výši
90 ha (vychází se počtu hektarů, na které byla žadateli poskytnuta platba SAPS) po dobu
nejvýše pěti let. Tato doba se zkracuje o počet let, která uplynula od zřízení podniku „mladým
zemědělcem“ do prvního podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce.
Níže je uvedena tabulka s několika příklady kombinací podmínek a oprávněnými roky pro podání
žádosti pro mladého zemědělce:

Rok 1. podání
žádosti SAPS
v novém
programovém
období 2015 –
2020

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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Věk/rok
narození
zemědělce při 1.
podání žádosti
SAPS v novém
programovém
období 20152020
18 let/1998
25 let/1991
30
35
39
40
40
41
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let/1986
let/1981
let/1977
let/1976
let/1976
let/1975

ROK zřízení
zemědělského
podniku

2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Oprávněné roky pro podání žádosti
pro mladého zemědělce

2016, 2017, 2018, 2019, 2020
není nárok na platbu = uplynulo více jak 5
let od zřízení podniku/zápisu do EZP
2016
2016, 2017
2016, 2017, 2018
2016, 2017,2018,2019
2016, 2017, 2018, 2019, 2020
není nárok na platbu = žadateli je v 1.
kalendářním roce podání žádosti o platbu
SAPS více než 40 let.
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