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O čem to bude

•

PELMEL – PF SZIF, Národní dotace, chov prasat aj.

•

Zelená nafta 2019

•

Kontrola podmíněnosti 2019 – eroze, omezení plochy nad 30 ha

•

JŽ – novinky, chyby

PELMEL

Nastavení e-mailové komunikace
za účelem informování žadatele
1.
2.

Přihlásit se do Portálu farmáře SZIF
Nastavit zasílání emailových zpráv

Nastavení e-mailové komunikace
za účelem informování žadatele

Nastavení e-mailové komunikace
za účelem informování žadatele

Národní dotace - Zásady 2019

Welfare masného skotu od roku 2019
Zásady schváleny - nový DP 20.D.
20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období
temperovanou vodou
Výše dotace: Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace
20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému
chovu bez tržní produkce mléka
Výše dotace: Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace
20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní
produkce mléka
Výše dotace: Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace
20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období
prostředky proti nežádoucímu hmyzu
Výše dotace: Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace
20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní
produkce mléka
Výše dotace: Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace
20.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka
technologií chovu školkovým způsobem
Výše dotace: Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM

Welfare masného skotu od roku 2019
20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní
produkce mléka
Výše dotace: Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace
20.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka
technologií chovu školkovým způsobem
Výše dotace: Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM

Dne 22.3.19 vydalo MZe zpřesnění Zásad, kde upravilo DP 20.D.d.
Nyní není nutné použít pouze přípravky ze seznamu, ale stačí použít
jakékoliv na území ČR registrované přípravky. Na seznamu nebyly žádné
přápravky pro EZ
Nově je tedy v EZ možné použít jakékoliv schválené přípravky povolené pro
využití v EZ.

Welfare masného skotu od roku 2019

Příjem předběžné žádosti:
18.3. až 29.3.2019 tj. plnění účelu dotace od
1.4. do 30.9.2019, kdy platí i pro dotační rok
2020 tj. pro plnění účelu dotace od 1.10.2019
do 30.9.2020
Předběžná žádost pro rok 2020 je od 16.9. až
30.9.2019.
Příjem žádostí je od 16.9. až 30.9.2019

INFORMACE PRO CHOVATELE PRASAT

•

Ke dni 6.11.2018 byla pro ČR ze strany EK, mimo jiné i
v souvislosti s výskytem moru prasat, zrušena výjimka
z evidence zvířat na 1 prase určené pro domácí porážku.

•

V návaznosti na tuto skutečnost byl v rámci novely Zákona o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat č.154/2000 Sb. s účinností
k 25.1.2019 vypuštěn z § 22 odst. 12:

•

(12) Povinnosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se nevztahují na chovatele, kteří
chovají 1 prase určené pro domácí porážku 7).

•

Je připravována úprava ohlašovacího formuláře pro evidenci hospodářství.
Úprava spočívá v zavedení povinnosti informovat, zda se jedná o chov 1
prasete určeného pro domácí porážku, nebo o standardního chovatele
prasat. Smyslem plánované úpravy je to, že hospodářství chovatele 1 prasete
určeného pro domácí porážku bude lokalizováno automaticky adresním
bodem, obdobně jako je tomu u včelařů.

Omezení přípravků na ochranu rostlin
s ohledem na ochranu vod

- Přítomnost a typ OPVZ (aktualizace vždy

k měsíci lednu daného kalendářního roku)
- Přeregistrace u přípravků
- Pozor na chyby v evidenci použití přípravku
V LPIS sestava č. 17, která obsahuje údaje pro kontrolu
všech tří aspektů ochrany vod:
 údaje o zařazení do OPVZ
 vzdálenost DPB od vody
 překryv se svažitými pozemky u vody

NOVÉ - Hlášení plodin pro ČSÚ
V LPIS EP/iLPIS nová funkcionalita umožňující připravit si tisk
„Výkaz o plochách osevu zemědělských plodin“ pro Český
statistický úřad s využitím evidovaných údajů o plodinách z
následujících zdrojů (uživatel si zdroj zvolí před vygenerováním
tisku):
•
Poslední odeslaný předtisk JŽ pro zvolený rok
•
Data z Jednotné žádosti získaná z IS SZIF
•
Evidence zemědělských parcel k datu
LETOS NOVĚ 5 ÚPRAV KE ZLEPŠENÍ
Vzorem výkazu bude tiskopis ČSÚ „Osev 3-01“ pro rok 2017:

Zelená nafta od roku 2019

Zelená nafta od roku 2019
• Dne

18. března 2019 MZe a MF vydalo
VYHLÁŠKU č. 79/2019 O ZPŮSOBU VÝPOČTU
NÁROKU NA VRÁCENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ ….

• Účinnost nabývá dnem vyhlášení

Eroze od roku 2019


Redesign vrstvy v LPIS



Průvodce v tištěné podobě do
(konce prvního čtvrtletí 2019), ??????????




Semináře KIS (ÚZEI)
MZe vydalo novou příručku
dne 2.4.2019

Eroze od roku 2019
• nový systém již pro jarní osevy 2019 – takto to stanovuje
novela č. 126/2018 Sb. k NV 48/2017 Sb.
• Ozimů zasetých na podzim 2018 se netýká
• Navýšeno procento rozlohy ploch z 10,5% na 25%
• upraveny parametry půdoochranných technologií
• Současně zůstává v platnosti omezení eroze na DPB se
svažitostí nad 4 stupně – tisk 2 (Přehled DPB s detailními
údaji k datu), sloupec P, hledej kód „4+“

Eroze od roku 2019



Podrývání (u řepky olejné) :










při zakládání porostů řepky olejné je provedeno podrytí půdního profilu do hloubky
min. 25 cm, s max. rozchodem pracovních nástrojů (rýh) 1 m,
podrývání je doporučeno provádět ve směru vrstevnic, na středně hlubokých nebo
hlubších půdách,

PT nově kromě řepy i pro řepku olejnou,
parametr minimální hloubky podrytí snížen z 35 cm na 25 cm,
není nutné prokazovat vlastnictví/pronájem stroje), ale je nutné hlásit na
SZIF – řepka olejná jarní do 15.5. a ozimá varianta nejpozději do 15.9.
První hlášení je do 15.9. pro ozimou variantu. Kontroluje VÚMOP, TI
převezmou výsledek.
Hlášení se podává přes Portál farmáře.

Eroze od roku 2019



Aplikace OH do půdy:
 při pěstování ostatních obilnin a řepky olejné je v rámci
agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých
organických nebo statkových hnojiv vznikajících jako
vedlejší produkt při chovu hospodářských zvířat (s výjimkou
tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže) v minimální
dávce 25 tun/ha (nová PT).
 Doporučení: v evidenci hnojení řešit případnou aplikaci
hnoje a slepičinců v různých dnech, pak zaorat.

Eroze od roku 2019
Obecně platné principy protierozní ochrany půdy pro všechny, kteří na
půdě hospodaří, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou příjemci dotací:
 právní předpis k zákonu o ochraně ZPF,
 provádět budou ORP OŽP,
 protierozní kalkulačka - nástroj pro zjišťování erozního smyvu a
ochranného vlivu vegetace na konkrétních pozemcích,
 pokuta až 1 mil. Kč (právnické osoby).
Systém monitorování projevů eroze: opakovaná erozní událost
může v praxi vést ke zpřísnění kategorie erozního ohrožení.
Požadavky MZe:
 součinnost ORP s SPÚ a SZIF,
 plnění DZES 5 = nepřekročení přípustné míry erozního smyvu.

Návrh nařízení vlády č. 48/2017 Sb.
- podmíněnost (C-C)
DZES 7d: omezení plochy plodiny do 30 ha
DZES 7a: úprava podmínek u krajinného prvku
mokřad v rámci standardu č. 7

CC – omezení plochy nad 30 ha
• Předpokládá se omezení monokultur nad 30 ha(DZES 7 d).
• Nutno oddělit alespoň 22 m pásem pícnin nebo 110 m
jinou plodinou (plodiny z ochranného pásu §14 odst. 4 NV
50/2015 Sb.).
• Omezeno jen na DPB s kulturou R, které jsou erozně
ohrožené SEO, MEO a logicky s výjimkou pícnin a N –
vázající plodiny.
• souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn.
nezapočítává se plodina, která se nachází na jiném DPB

CC – omezení plochy nad 30 ha
• ZÁVAZNÉ BUDE OD ZAČÁTKU ROKU 2020, ale platí již pro
osevy ozimých plodin v roce 2019!!!
• Týká se 2 300 subjektů, 600 tis. ha orné půdy a 11 500 DPB.
• Kontrolované období je vázáno na hlavní plodinu –
vegetační období od 1. června do 31. srpna (jako
diverzifikace u greeningu)

Kde se plnění standardu DZES 7 d) plnit nemusí?

CC – omezení plochy nad 30 ha - od roku 2020
• DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu zelenou.
• na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18 nařízení vlády č.
50/2015 Sb.: bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor,
jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník,
tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. Pro splnění podmínky
lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními plodinami
za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi
více než 50 %.
• na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 NV č.
75/2015 Sb.: Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy
a podopatření ochrana čejky chocholaté.

CC – omezení plochy nad 30 ha – jak vyřešit?

Var.1: na DPB bude od každé plodiny maximálně jedna
souvislá plocha do 30ha – příklad 28 ha řepka, 14 ha
pšenice ozimé
Var.2: oddělující pás alespoň 22 metrů mezi 2 totožnými
plodinami – na takovém pásu musí být plodina vhodná
pro EFA ochranný pás – příklad 28 ha řepky, následuje
pás 1 ha pohanky, pak 28 ha řepky

Var.3: oddělující pás aspoň 110 metrů mezi 2 totožnými
plodinami libovolné jiné plodiny - příklad 28 ha řepky,
následuje pás 3 ha pšenice, pak 26 ha řepky

CC – omezení plochy nad 30 ha – jak vyřešit?
Var. 4: na DPB bude v libovolném místě umístěn dotovaný biopás
splňující parametry nařízení vlády 75/2015 anebo bude na DPB
realizováno opatření „čejka“
Var. 5: DPB rozdělit pomocí DPB s jinou kulturou než R – nabízí se T, G
nebo U – šíře takového DPB alespoň 2 metry. Nejvhodnější U s
medonosným úhorem – lze započíst do greeningu koeficientem 1,5
Var. 6: DPB rozdělit „mezičkou“ – tj. vzniknou 2 DPB s mezerou větší jak
2 metry, v mezeře může a nemusí být krajinný prvek typu mez (KP by se
počítal do SAPS a greeningu).

Rozdíl mezi pásem 22
metrů a oddělujícím DPB
Pás alespoň 22 metrů může mít jen povolené plodiny pro OP –
nedělí se přitom DPB na nové podlomení.
Pokud na pásu bude jiná kultura – U,G,T nebo místo něj
„mezička“ může být užší – doporučeno min. 2 metry.

Jak podmínku splnit biopásem?
• Nutno se zařadit v roce 2019 – v roce 2020 není jistota, že
opatření bude otevřeno !
• Pokud na pozemku ve 2019 něco roste, DPB jen zařaďte do
biopásů a nežádejte o dotaci !
• Pozor biopásy jsou nepřenositelné z DPB na jiný DPB – lze
měnit umístění jen v rámci DPB
• Výše uvedené platí i pro ty zemědělce, co již v biopásech
zařazeni již nyní jsou

Biopás podmínky
– jednoleté (krmné) – 17 235 Kč/ha biopásu v roce 2019
– víceleté (nektarodárné) – 15 203 Kč/ha biopásu v roce 2019
• Vstupní výměra biopásů min. 2 ha, pětiletý závazek (podopatření AEKO)
• Stanovená směs, vč. výsevků
• Biopás 6 – 24 m široký, min. 30 m dlouhý, max. 40 % z výměry DBP, ve směru orby,
50 m od dálnice a silnice I. a II. třídy, 50 m mezi biopásy
• Nehnojit, nestříkat, nejezdit!
• Jednoleté biopásy – založit do 15.6., ponechat min. do 15.3. násl. roku, bez pojezdů
mechanizací
• Víceleté biopásy – založit do 15.6., ponechat min. 2 roky, max. 3 roky 15.3., seč s
odklizem od 1.7. do 15.9.

CC – omezení plochy nad 30 ha – jak vyřešit?

Plodiny způsobilé pro pás 22 m.
a) hořčice,

i) štírovník,

b) hrách,

j) tolice,

c) jetel,

k) vikev,

d) komonice,

l) kopr,

e) pohanka,

m) koriandr,

f) proso,

n) len,

g) ředkev,

o) řeřicha,

h) svazenka,

p) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin,
nebo
q) směs výše uvedených plodin.

Díly půdních bloků s výměrou větší než 30 ha
s místní příslušností pracoviště OPŽL

DOMAŽLICE
KLATOVY
PLZEŇ
ROKYCANY
TACHOV
Celkem

MEO
212
126
458
90
127
1013

SEO
20
26
47
20
4
117

CELKEM
232
152
505
110
131
1130

CC – omezení plochy nad 30 ha - od roku 2020
Hodnocení DZES 7 d

Slučování DPB - zejména kultura R a T
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství § 3a
(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu
půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a
a) na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou
činnost32) fyzická nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a
b) je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i,
popřípadě se na ní nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.
Proč slučovat?

•

•
•

A60 = podezření na umělé vytváření podmínek rozdělením DPB v LPIS–
týká se FKNM a/nebo DPZ
NV 75/2015 Sb. § 18 Ponechávání nepokosených ploch
DZES 7d – monoplodiny nad 30 ha

JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2019

Jednotná žádost 2019 – přehled opatření












SAPS
Greening
Mladý zemědělec
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
ANC/PPO
NATURA 2000 na z. p.
AEKO 2014 – 2020 ( IPO, IPZ, OTP, Biopásy, Zatravňování)
Ekologické zemědělství 2014 - 2020
Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

Struktura dotací pro 2019 obdobná jako 2018

Jednotná žádost 2019 – KROKY PŘED PODÁNÍM JŽ 2019
OBECNĚ:
 být zemědělským podnikatelem,
 mít zaevidovanou veškerou zemědělskou půdu v LPIS,
 dodržovat pravidla cross compliance,
 doporučujeme všem žadatelům zřídit si přístup na Portál farmáře.
LPIS:
 před založením sady JŽ mít účinné (zelené) všechny DPB, nesmí běžet žádné
řízení,
 minimálně 1 ha ZP,
 dle § 3g zákona o zemědělství mohou právní účinky ohlášené změny v LPIS
nastat až pátý den od doručení ohlášení. Toto se týká zejména změn
ohlášených v posledním týdnu příjmu žádostí a kolizních řízení s lhůtami SŘ,
 zkontrolovat v LPIS veškeré údaje, a to vrstvy ENVIRO a EZ.

Jednotná žádost 2019 – KROKY PŘED PODÁNÍM JŽ 2019
Ústřední evidence zvířat:
 včasná a bezchybná evidence HZ, kdy údaje plní některé druhy podpor JŽ.
Přímé platby:
 greening – vědět plodiny na DPB, na kterých DPB mám EFA jednotlivé typy
EFA prvků, letos nově znát průběh hranic plodin.
AEKO:
 OTP – ÚZ 1 : 1 DPB x Enviro management (týká se „chráněnek“),
 OTP – lze zařadit pouze DPB s kulturou T, kultura G nelze,
 vědět do jakých nových opatření chci zařadit,
 v posledním pátém roce závazku vědět, zda využít případnou možnost
prodloužit na nové pětileté období.

Jednotná žádost 2019 – KROKY PŘED PODÁNÍM JŽ 2019
Ekologické zemědělství
 není přípustný souběh konvenčního a ekologického zemědělství –
zkontrolovat LPIS,
 v posledním pátém roce závazku vědět, zda využít případnou možnost
prodloužit na nové pětileté období.

Způsoby podání Jednotné žádosti

podává se do 15.května,

+ 25 dní za 1% za pracovní den- neplatí pro
zařazení AEKO, EZ, nelze podat později)

Jednotnou žádost 2019 a žádosti o (změnu) zařazení AEO, AEKO EZ
lze včetně příloh (!) podat:
o Portálem farmáře bez elektronického podpisu přihlášen pod svým
jedinečným přístupovým oprávněním (!)
o Portálem farmáře bez elektronického podpisu (Potvrzení do pěti
dnů podat na OPŽL
o Portálem farmáře s elektronickým podpisem
o Datovou schránkou
o
o

V papírové formě / poštou
E-mailem na adresu: podatelna@szif.cz

Jednotná žádost 2019

SAPS
•

Platí povinnost seče/pastvy s odklizením biomasy/nedopasků do
31.7., není-li NV určeno jinak, nebo do 31.8., pokud se alespoň
50 % DPB nachází v oblasti H1.

Deklarace veškeré ZP

• Povinnost deklarovat veškerou obhospodařovanou ZP
– Pokud obhospodařujete ZP a nemáte PDÚ lze ji uvést jako zbytkovou plochu Zxxxx

– Pozor na zradu u greeningu ! Mám-li uživanou neevidovanou plochu v kultuře R,
tak si ji musím brát v potaz při výpočtu 5%, hraniční jsou výměry 10 a 15 ha.
– U větších subjektů riziko minimální.
• Sankce – záleží na rozdílu mezi skutečně obhospodařovanou plochou (zjištěná
plocha kontrolou SZIF) a plochou v žádosti
– rozdíl 3 až 4 % - sankce 1 % ze všech plošných dotací
– rozdíl 4 až 5 % - sankce 2 % ze všech plošných dotací
– rozdíl nad 5 % - sankce 3 % ze všech plošných dotací
• Administrativní sankce – 2,5% z částky greeningu za neuvedení
0,10 ha TTP se zákazem rozorání do jednotné žádosti

Standardní
zbytková
plocha
Z7801/3

Evidence POR,
hnojení a
pastvy,
dodržování
legislativních
požadavků, na
PF lze evidovat
EPH –
Skladové karty
- vlastní
sklady“

Neohlášená plocha typu „sousední blok“
bez viditelných hranic

Aplikace LPIS - Změny u zbytkových ploch
U zbytkové plochy bude nutné v tomto roce:
-

deklarovat kulturu (v některých případech již bude určena)
na kultuře R určit plodinu

Po zadání kultury R a určení plodiny se mohou změnit semafory
platné pro DP a EFA!!
Pokud takovou ZP nepožaduji, je třeba odeklarovat ze sady

Aplikace LPIS - Změny u zbytkových ploch
Pokud má zbytková plocha kulturu, natáhne se pod příslušnou záložku kultury do
podzáložky „Zbytková plocha“.
V opačném případě je v záložce „Uživ. půda bez žádosti“

Zbytkové plochy – doporučení pro JŽ a hospodaření

• Deklarujte všechny přilehlé zbytkové plochy s kulturou T, které
užíváte – nic tím nepokazíte
• U orné půdy se soustřeďte na to, aby byly deklarované ZPB, které
byly odkresleny z důvodu neexistence PDU
• V případě zakresleného sousedního DPB mající charakter
virtuálního užívání, označte hranici kolíky
V předtiskové aplikaci JŽ jsou zbytkové plochy na záložce Užívaná půda
bez dotace – přidávají se poklikem v mapě nebo prostým vepsáním.

Greening od roku 2019

EFA - plocha využívaná v ekologickém zájmu

UPOZORNĚNÍ: orná půda pro stanovení 5 % plochy EFA zahrnuje kultury
R, U, G + navíc L (zalesněná plocha způsobilá pro SAPS), M, D

EFA – přepočítávací koeficienty

Váhové faktory EFA:









N-vázající plodiny - VF 1
RRD - VF 0,5
Ochranný pás (dříve Souvrať) – VF 1,5
Úhor s porostem – VF 1
Medonosný úhor – VF 1,5
Meziplodiny – VF 0,3
EVP – VF 1-2
Zalesněná plocha – VF 1

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. – přímé platby pro rok 2019

§ 12a: nová plocha v ekologickém zájmu – medonosný
úhor
Příloha č. 3: úprava váhového koeficientu pro medonosný
úhor
§ 12: úprava úhoru standardního v souvislosti se
zavedením úhoru medonosného
zjednodušení textace u N-vázajících plodin

povinné zákresy plodin
výzvy – výsledek auditu EK

NOVÉ
Greening od roku 2019 -

MEDONOSNÝ ÚHOR VYUŽÍVANÝ
V EKOLOGICKÉM ZÁJMU

• Rozšíření nabídky možností jak plnit 5 % EFA - zavedení medonosného
úhoru – koeficient 1,5
• Souvislý porost směsi min. 3 vyjmenovaných plodin (max. zastoupení
jedné plodiny 80 %) od 1.6. do 15.7.
• Nesklízet, nepást, nestříkat, nehnojit. Lze zelené hnojení a mulčovat.
• Plodiny: čičorka, hořčice, jestřabina, jetel, jitrocel, kmín, komonice, kopr, koriandr,
kozinec, karambe, len, lnička, lupina, mastňák, mrkev, pastinák, pohanka, ředkev,
řeřicha, sléz, slunečnice, svazenka, světlice, štírovník, tolice, úročník, vičenec, vikev,
trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin.

• Do LPISu kulturu U nejméně od 1.1.2019
• Udržování a založení úhoru stejné jako zelený úhor

Greening od roku 2019 -

ÚHOR S POROSTEM VYUŽÍVANÝ
V EKOLOGICKÉM ZÁJMU

• Změna plodin u klasického úhoru – vyhozen hrách, jetel, vojtěška,
pohanka, proso, ředkev, kmín, kopr, len, mrkev, pastiňák.
• Udržování úhoru od 01.01. do 15.07. - založení porostu od 01.06. do
15.07. roku podání žádosti
• Změna podmínek u klasického úhoru – po zrušení nemusí být zaset
ozim
• Evidence v LPIS (U) 01.01. - 31.10. příslušného kalendářního roku.

Greening od roku 2019 -

N-VÁZAJÍCÍ PLODINY

 Upraven text odst.1: „Na DPB s N-vázající plodinou je

do 31. 10. příslušného kalendářního roku založen
porost ozimé plodiny nebo ponechán porost víceleté
plodiny vázající dusík.“

Znamená to, že u PVN byla zrušena fakticky
možnost zaorat plodinu po 31.10.

Greening od roku 2019

Povinné zákresy plodin!
• § 9 – nově zavedena povinnost připojit k
žádosti o poskytnutí PP zákres plochy plodiny
na DPB
• Platí pouze pro žadatele, kteří mají povinnost
plnit diverzifikaci plodin

• Doposud se zakreslovaly jen plodiny „dotované“
nebo „greening“
• Nyní každé agrotechnické dělení DPB

Greening od roku 2019

Povinné zákresy plodin!
• Zákresy budou stále orientační – toto ale NEPLATÍ
pro VCS citlivé komodity – administrace „zelené“
nafty §57 odst. 8 zákona 353/2003 Sb. o
spotřebních daních,
• Nelze obejít – podmínky tzv. geoprostorové žádosti
ČR nyní splňuje jen napůl,
• Plynulý přechod na SZP 2020+

Greening od roku 2019

Povinné zákresy plodin – LPIS x PF
• V případě více plodin na DPB v rámci deklarace plodin bude jako
tvrdá chyba vyžadován zákres, přičemž se může lišit deklarovaná a
zakreslená výměra.
• Tolerance deklarované a zakreslené výměry budou následující:
a. Do 1 ha včetně deklarované výměry - 0,05 ha
b. Od 1 do 10 ha včetně – 5%
c. Nad 10 ha – 0,5 ha
• Systém provede kontrolu na toleranci a případnou absenci zákresu
• Tolerance zákresu se vždy počítá vůči výměře deklarovaného
pozemku !

Greening od roku 2019

Povinné zákresy plodin – LPIS x PF
• Importy dat z PF:
1. Současně s importem osevu ze zemědělských parcel budou
převzaty i zákresy jejich hranic a navázány na plodinu,
2. Hromadný import SHP polygonů, z nichž se nagenerují
zákresy k DPB, s nimiž mají překryv (automaticky dojde k
ořezu vnějšího překryvu mimo DPB; v případě překryvu s více
DPB, se zákres přičlení k DPB s největším překryvem, zbytek
se ořízne)

Greening od roku 2019

Povinné zákresy plodin – LPIS x PF

Greening od roku 2019

Povinné zákresy plodin – LPIS x PF

• Zemědělské parcely vč. zákresů se při aktualizaci DPB dědí
na nové DPB (pokud jde o změnu 1:1 a nedojde ke změně kódu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------• VEPy (pracovní zákresy) se nyní při ukončení DPB pouze

ukončují (stávají se z nich „archivované“ pracovní zákresy) a na
nové DPB se nedědí.
• Nyní archivované pracovní zákresy mají ve stromečku žárovku. Je
možné zobrazit si ukončené VEPy v mapě a zkopírovat je na nové
DPB, při uložení se nový VEP automaticky ořízne podle hranic
účinného DPB a udělá se na něj vazba.
Jinak v připravovaném PZ už je zahrnuto další vylepšení – VEPy se budou na
nové DPB kopírovat automaticky. Termín dokončení údajně 05/2019.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci VCS

Jednotná žádost 2019
Společné požadavky pro konzumní i škrobové brambory

•

v případě použití dodané sadby z členského státu Evropské unie je možné nahradit
uznávací list úřední návěskou nebo kopií oznámení o dovozu

•

v nařízení vlády není striktně uvedeno, které odrůdy smí žadatel pěstovat jako
konzumní, a které pro výrobu škrobu

•

NOVÉ: označit viditelně v terénu na příslušném DPB
plochy určené k pěstování brambor určených pro výrobu
škrobu a k pěstování brambor, na které žadatel o
podporu nežádá; stejně tak v případě konzumních
brambor

VÝZVY K JŽ – VÝSLEDEK AUDITU EK :
 Již nebude možné aplikovat vyzývání žadatelů k doplnění

žádosti o podporu a dalších podkladů, které zakládají
způsobilost pro podporu,
 Např. chybějící deklarace EFA, chybějící přílohy prokazující splnění
minimální úrovně produkce, nákup sadby brambor apod.
 Závěr auditu EK – SZIF nemůže vyzývat v případě zjištění
nedostatku, žadatelé jsou povinni plnit podmínky způsobilosti
sami, a to ve lhůtě stanovené v souladu s pravidly nastavenými EK
a národní legislativou
 Doporučení: zvýšená pozornost a pečlivost při podávání JŽ
a doručování všech navazujících podkladů, kterými žadatelé
plní dotační podmínky

Aplikace LPIS - Upozornění na přílohy
Upozornění na nutnost doložit vybrané přílohy k některým dotačním titulům:
VCS - zelenina
VCS - cukrová řepa
VCS - škrobové a konzumní brambory
Jestliže povinné přílohy nebudou součástí JŽ, bude na žádost nahlíženo jako na
podanou po termínu!!!

VCS Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy

 Min. počet zvířat 2 VDJ=14 bahnic a koz, Koeficient 0,15 VDJ

 Musí být paseny na pozemcích chovatele s kulturou T nebo G (ne na R, U,









v sadu, ne zbytkové plochy apod.) od 15.5. do 11.9.2017
Pase-li veškeré bahnice/kozy na stáji/hospodářství stačí uvést do
pastevního deníku číslo stáje/hospodářství
Nutnost hlásit změny stavu nikoliv jen do ÚE ale i SZIF , nedají se
nahrazovat zvířata.
Možnost z deklarace JŽ vyřadit bahnice a kozy co se „ plánovaně“
nedožijí konce sledovaného období.
vést pastevní deník a uchovat ho 5 let (i kdybyste pak už nežádali)

PVP (dříve TOP-UP)

TNA/PVP od 2014

PVP – Platba na :
PVP – Platba na chov ovcí/koz
PVP – Platba na chov krav bez tržní produkce (KBTPM)

NOVÉ společné podmínky:
• ruší se povinnost zasílat na SZIF nápočty
• retenční období je od loňska od 15. června do

15.srpna

ANC/PPO

• Otázka zní: Potřebuji teď nějaká zvířata?????

Intenzita zvířat ANC (LFA)
• Vyjmenované KÚ bez ohledu na kulturu v LPIS, Dvě sazby - Nižší RV a vyšší ŽV

• Pro ŽV sazbu – kontrola dvou intenzit:
– Roční průměr intenzit za předcházející rok (letos za rok 2018) nad 0,3 VDJ/ha
zemědělské půdy, pozn.: jedná se o průměr, nemusí být splněno každý den
– Každodenní intenzita v aktuálním roce v kontrolním období 1.6. – 30.9. nad 0,3
VDJ/ha zemědělské půdy
• Pro posouzení sazby 2019 – roční průměr intenzit zkrácen na 1.1.-30.9.2018
(sucho)
• Pro posouzení sazby 2020 – roční průměr intenzit zkrácen na 1.5.-31.12.2019
(sucho)
•

nutnost „zaškrtnout“ v JŽ, jinak kontrolní období standardní délky od
1.1. do 31.12. roku předcházejícího roku podání žádosti

Jednotná žádost 2019 – Novinky ANC

Jednotná žádost 2019 – Novinky ANC

Jednotná žádost 2019 – Novinky ANC

Jednotná žádost 2019 – časté chyby ANC
ROČNÍ INTENZITA:
–
výjimka pro podnik, který nebyl evidován k 1.1. předcházejícího
roku v LPIS a zároveň ani v IZR
Pozor – žadatel může být v LPIS zařazen z minulosti (např. v roce 2012
měl veden DPB v LPIS a od roku 2013 už nemá v LPIS žádný DPB).
Nutné podat žádost o vynětí z evidence půdy (§ 3g zákona č.
252/1997 Sb.).

ZAPOČÍTÁVANÁ ZVÍŘATA:
– skot, ovce, kozy, koně (dvojí deklarace chovu koní)
K 31.10. nutné podat a zaslat dvě DCHK (aktuální za 4 měsíční období
a za rok n-1)

Environmentální
opatření
PRV 2019

Environmentální opatření
PRV 2019
Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (N2000)
nařízení vlády č. 73/2015 Sb.

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (NV č. 59/2019 Sb.)
Ekologické zemědělství (EZ)
nařízení vlády č. 76/2015 Sb. (NV č. 57/2019 Sb.)
Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (NV č. 58/2019 Sb.)
Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA/ANC)
nařízení vlády č. 43/2018 Sb. (NV č. 197/2018 Sb.)
nařízení vlády č. 44/2018 Sb. (NV č. 57/2019 Sb.)

Environmentální opatření
PRV 2019

•

Příjem žádostí na environmentální opatření PRV v rámci
Jednotné žádosti bude probíhat nejpozději od 9.4.do
15.5.2019.

•

Pro rok 2019 je pro přepočet sazby stanoven směnný
kurz ke dni 31. prosince 2018 ve výši 25,724 CZK/EUR.

•

V roce 2020 lze zařadit pouze Zatravňování OP
Zatravňování DSO, vstupy do jiných opatření nelze!

a

Environmentální opatření
PRV 2019
Změny týkající se více opatření

POSUZOVÁNÍ NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V PÁTÉM
ZÁVAZKU PRO OPATŘENÍ ZE SKUPINY AEKO/EZ

ROCE

•

zvýšení výměry DPB v pátém roce závazku není
považováno za navyšování zařazené výměry, které by
mělo za následek uzavření nového pětiletého závazku,
není kontrolována kvóta navýšení

•

zařazení nového DPB (ÚZ 0:1) i nadále považována za
navýšení zařazené výměry a povede v pátém roce
závazku k uzavření nového pětiletého závazku

•

v případě nového zařazení do AEKO zařazením
nového DPB nelze měnit management (vymezení) v
ENVIRu

Environmentální opatření
PRV 2019
Změny týkající se více opatření

POSUZOVÁNÍ NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V PÁTÉM
ZÁVAZKU PRO OPATŘENÍ ZE SKUPINY AEKO/EZ

ROCE

Environmentální opatření
PRV 2019
Změny týkající se více opatření

POSUZOVÁNÍ NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V PÁTÉM
ZÁVAZKU PRO OPATŘENÍ ZE SKUPINY AEKO/EZ

ROCE

Environmentální opatření
PRV 2019
Změny týkající se více opatření

POSUZOVÁNÍ NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V PÁTÉM
ZÁVAZKU PRO OPATŘENÍ ZE SKUPINY AEKO/EZ

ROCE

AEKO

Jednotná žádost 2019 – Novinky AEKO

Integrovaná produkce ovoce/zeleniny a jahodníku
předkládání výsledků rozborů: povinnost odevzdávat výsledky rozborů vzorků
ovoce/zeleniny a jahodníku resp. půdy na těžké kovy v termínu do 31. ledna
následujícího kalendářního roku
sledování výskytu škodlivých organizmů: možnost použití nejlepší dostupné
technologie při sledování a vyhodnocování výskytu škodlivých organismů
prostřednictvím meteorologických stanic vybavených systémem umožňujícím na
základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika

Jednotná žádost 2019 – Novinky AEKO

Ošetřování travních porostů
-

úprava postupů předkládání souhlasných stanovisek orgánu ochrany
přírody (umožňuje lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky)

Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy a Zatravňování
drah soustředěného odtoku
-

upřesnění postupu hodnocení likvidace nedopasků v případě, že
žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů
(pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní, nejedná se o
skončení pastvy)

Jednotná žádost 2019 – Novinky AEKO

Biopásy
-

změna parametrů biopásů - navýšení maximálního podílu biopásu
na dílu půdního bloku z 20 % na 40 % výměry dílu půdního bloku

-

nově povinnost pěstovat na zbytku DPB s biopásem plodinu
použitou v osevní směsi pro biopás pouze samostatně nebo jako
hlavní plodinu s podsevem

Jednotná žádost 2019 – časté chyby AEKO
Deklarace nepasené stáje/provozovny
Pokud žadatel chová hospodářská zvířata, která nejsou pasená, musí v rámci deklarace AEKO
uvést stáj nebo provozovnu, na které se tato nepasená hospodářská zvířata nacházejí.
Pokud bude
deklarace
nepasených
stájí/provozove
n prázdná, jsou
považována
všechna
hospodářská
zvířata
žadatele za
pasená!

AEKO OTP Intenzita chovu (VDJ)
VDJ jsou podle věku zvířete, nelze je upravovat
PP – skot, ovce, kozy (prasata pouze pro WELFARE)
PRV - skot, ovce, kozy a koně
Ke sledování využít PF – IZR, k použití různé typy výpočtů podle
dotace a k datu nebo období:

EKOLOGICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ

Jednotná žádost 2019 – Novinky EZ
-

Intenzivní ovocné sady: odstranění podmínky vyznačení umístění
technických zařízení pro sledování meteorologických prvků v žádosti o
dotaci (sjednocení podmínek s IP v rámci AEKO.

-

Intenzivní ovocné sady: možnost použití nejlepší dostupné technologie při
sledování
a
vyhodnocování
výskytu
škodlivých
organismů
prostřednictvím meteorologických stanic vybavených systémem umožňujícím
na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika

-

OTP: upřesnění postupu hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel
pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů (pokud je pastva
přerušena nejdéle na 29 dní, nejedná se o skončení pastvy)

Jednotná žádost 2019 – časté chyby EZ
Intenzita chovu – nutno mít evidován ekologický statut pro hospodářství
a druh hospodářských zvířat!

Jednotná žádost 2019 – časté chyby EZ
DEKLARACE CHOVU KONÍ:
při deklaraci chovu koní (koně musí být chovány v systému EZ) je zapotřebí deklaraci
v příslušné aplikaci Portálu farmáře nejen vytvořit, ale i odeslat na SZIF v termínu OD
1.10. do 31.10.; pouhé vytvoření deklarace se nerovná splnění podmínky podání
deklarace chovu koní
V PŘÍPADĚ ZMĚNY KULTURY Z TRAVNÍ POROST NA ORNÉ PŮDĚ (G) NA KULTURU
TRVALÝ TRAVNÍ POROST (T) SE NEPODÁVÁ ZMĚNOVÁ ŽÁDOST
•
v § 9 odst. 3 dána výjimka – nejedná se o porušení povinnosti
obhospodařování kultury uvedené v žádosti o dotaci do 31.12. (nevstupuje
do předeklarace)
•
v případě změny kultury z G na T, je dotace poskytnuta se sazbou pro kulturu
G
•
v případě, že v souvislosti se změnou kultury z G na T je podána změnová
žádost, Fond rozhodne o neposkytnutí dotace a výměra je vyhodnocována v
rámci předeklarace

WELFARE DOBRÉ ŽIVOTNÍ
PODMÍNKY ZVÍŘAT

Jednotná žádost 2019 - Novinky Welfare
ÚPRAVA DOBY ZÁVAZKU
•

doba závazku pro všechna podopatření nově stanovena od 1.3. do posledního
únorového dne roku následujícího rok 2020 přechodný – 29 dnů). Po celou dobu
závazku na celém hospodářství plní následující podmínky:


deklarované hospodářství není zařazeno v systému EZ



dojnice chované ve stájích s technologií volného ustájení



dodržuje pravidla podmíněnosti



na všech svých hospodářstvích chová hospodářská zvířata tak, aby
nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem a v
souladu s vyjmenovanými požadavky na jejich ustájení uvedenými v příloze č.
8 k NV

Jednotná žádost 2019 - Novinky Welfare
ÚPRAVA DÉLKY RETENČNÍHO OBDOBÍ
• sjednocení retenčního období, tj. období pro stanovení způsobilých zvířat, pro

všechna podopatření – nově retenční období od 1.6 do posledního dne únorového
dne roku následujícího
•

•

v průběhu retenčního období žadatel na celém hospodářství deklarovaném v
žádosti plní:
- podmínky stanovené v NV pro jednotlivá podopatření resp. tituly
(navýšení prostoru, dezinsekce, vápnění, turnusový provoz,
termín zapouštění atd.)
- vede jednotlivé evidence (podle příloh č. 3 – 7 NV)
- chová minimální počty VDJ v rámci jednotlivých podopatření
- zasílá hlášení prasat v rámci DŽPZ do IZR
Byl zaslán direct mail – úprava závazku a retenčního období

Jednotná žádost 2019 - Novinky Welfare
• úprava sazeb dotace v souvislosti s úpravou délky retenčního období u

podopatření cíleného na suchostojné krávy (nově 42 EUR/VDJ) a titulu
cíleného na prasničky (nově 147 EUR/VDJ)

• NOVĚ bude zasílat žadatel hlášení za jednotlivé kategorie prasat do IZR

za měsíce červen 2019 – únor 2020. Vždy do 20. dne následujícího
měsíce s výjimkou hlášení za měsíc únor, které je nutné zaslat nejpozději
do 10.3.2020

Jednotná žádost 2019 - Novinky Welfare
ZMĚNA SAZEB DOTACE

• úprava sazeb dotace v souvislosti s úpravou délky retenčního období u podopatření

cíleného na suchostojné krávy (nově 42 EUR/VDJ) a titulu cíleného na prasničky
(nově 147 EUR/VDJ)

ZKRÁCENÍ KONEČNÉHO TERMÍNU PRO MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
PRASAT DO IZR

• NOVĚ bude zasílat žadatel hlášení za jednotlivé kategorie prasat do IZR za měsíce

červen 2019 – únor 2020. Vždy do 20. dne následujícího měsíce s výjimkou hlášení
za měsíc únor, které je nutné zaslat nejpozději do 10.3.2020

Jednotná žádost 2019 Welfare – jak podat vyšší moc?
•
•
•
•
•

V IZR nalezněte sestavu – seznam dojnic u chovatele po 1.6. (viz
obrázek)
Následně nalezněte pohyby typu úhyn (kód 50) – uplatním všechny
anebo jatka (kód 60) – uplatním jen nutky
Veterinář musí seznamy zvířat potvrdit
Dokládají se naskenované vážní lístky z jatek a kaf. Lístky
Technicky se zvířata k VM na seznamu označí, zmáčkne se vyšší moc,
následně se odešle na Portál SZIF, kde se přidají potvrzení veterináře +
skeny a podá se

Jednotná žádost 2019 – Nejčastější chyby Welfare
pozdní hlášení u dojnic
•
všechna hlášení doručena ke zpracování do ÚE počínaje 8. dnem ode dne
hlášené události
•
v případě, že bude u dojnice v průběhu retenčního období zjištěno pozdní
hlášení, bude tato dojnice považována za nezpůsobilou
nejsou deklarovány všechny objekty, kde jsou chovány dojnice
•
nutné v žádosti o dotaci deklarovat všechny trvalé objekty na deklarovaném
hospodářství, kde jsou chovány dojnice – hrozí nesplnění podmínky
maximální kapacity (rozměry z osvědčení SVS se srovnávají s denními počty
všech dojnic na deklarovaném hospodářství)

Jednotná žádost 2019 – Nejčastější chyby Welfare
hlášení prasat (IZR, ÚE )
•
hlášení prasat do IZR nenahrazuje zákonné hlášení do ÚE
•
nutné dbát na plnění lhůt pro podávání zákonných hlášení do ÚE (10 dní),
data jsou využívána pro validaci údajů z hlášení do IZR

suchostojky – 30 dní na suchostojném hospodářství
•
každá dojnice, která se v průběhu 60-ti dnů před otelením vyskytla na
deklarovaném suchostojném hospodářství, musí být na tomto hospodářství
evidována min. 30 dní v průběhu těchto 60-ti dní
•
není-li podmínka splněna – zamítnutí dotace na celé hospodářství

Příprava SZP 2020+






citlivé body jednání

zastropování



Pro všechny přímé platby



Postupné krácení po 25 % od částky 60 tis. do 100 tis. EUR



Možnost odpočtu mezd souvisejících se zemědělskou činností

rozpočet



přímé platby – 4 %, PRV – 16 %



VCS (citlivé komodity) 10 + 2 %

Skutečný zemědělec



Platby se neposkytnou subjektům, jejichž zemědělská činnost je nevýznamná



Porovnávání příjmů zemědělských a celkových

Příprava SZP 2020+






citlivé body jednání

Cílení na výsledky



Výkonnostní rámec



Odchylka od předpokládaných výsledků / cílů = riziko pozastavení plateb

Důraz na environmentální aspekty



Náročnější pravidla podmíněnosti



Dosavadní CC + greening, navíc některé povinnosti rozšířeny

Nové platby



ekoplatba



platba na první hektary

Děkuji za pozornost

