JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2019

KONTAKTY
Oddělení přímých plateb a ostatních opatření

Zezulová Jana Ing.

vedoucí OPP

739 322 953

Jana.Zezulova@szif.cz

Svoboda Marcel Ing.

zástupce OPP, vratky

724 619 272

Marcel.Svoboda@szif.cz

Hloušková Miroslava Ing.

Třebíč

703 197 287

Miroslava.Hlouskova@szif.cz

Indrová Jana Ing.

Pelhřimov

703 186 958

Jana.Indrova@szif.cz

Kedron Kateřina Ph.D.

Havlíčkův Brod

735 762 784

Katerina.Kedron@szif.cz

Kremláčková Šárka Ing. Ph.D.

Jihlava, vratky

703 197 208

Sarka.Kremlackova@szif.cz

Mátlová Daniela Ing.

Blansko, Znojmo

703 197 442

Daniela.Matlova@szif.cz

Nováková Silvie Ing.

Žďár n.S.

703 197 210

Silvie.Novakova@szif.cz

Štenclová Hana Ing.

Brno

703 186 943

Hana.Stenclova@szif.cz

Ungermanová Alexandra Ing.

Hodonín, Vyškov

703 197 448

Alexandra.Ungermanova@szif.cz

Zajdová Lucie Ing.

Břeclav

602 748 810

Lucie.Zajdova@szif.cz

Pokoj František Ing.

PUZČ,HRDP,EAFRD

703 197 285

Frantisek.Pokoj@szif.cz

Gąszczyková Pavla Ing.

vinaři

703 197 214

Pavla.Gaszczykova@szif.cz

Řezáč Zdeněk Ing.

vinaři

703 197 215

Zdenek.Rezac@szif.cz

Určení Faremního systému Podniku - 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 vynění
z evidence půdy (§ 3g zákona č.
252/1997 Sb.).
–

0,3 VDJ
/HA Z.P.
 Převažující

živočišná
výroba, pokud
rovno nebo více

 Převažující

rostlinná
výroba, pokud
méně

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)

Určení Faremního systému Podniku - ANC
reakce na sucho 2018


upraven postup SZIF při posuzování faremního systému v roce 2019 a roce
2020 – zkrácení období pro stanovení hodnoty intenzity chovu hospodářských
zvířat za předchozí kalendářní rok



žádosti podané v roce 2019 - kontrolní období od 1.1. do 30.9.2018



žádosti podané v roce 2020 - kontrolní období od 1.5. do 31.12.2019







Tj. uvede-li žadatel v žádosti o poskytnutí platby ANC pro rok 2019, že došlo ke snížení
stavu hospodářských zvířat v důsledku sucha v roce 2018, stanoví se jako kontrolní
období pro výpočet průměrné hodnoty intenzit chovu hospodářských zvířat období
od 1. ledna do 30. září 2018

nutnost „zaškrtnout“ v JŽ, jinak kontrolní období standardní délky od
1.1. do 31.12. roku předcházejícího roku podání žádosti
Pro „zaškrtnutí“ sucha není vyžadován žádný doklad (ČHMÚ, intersucho atd.)

Aplikace LPIS - Zákresy
Diverzifikace plodin
•
Povinnost zakreslovat plodiny, pokud se na jednom DPB s kulturou R nachází více než 1 plodina
•
Pokud bude zákres chybět, datová sada nepůjde odeslat!
Povolená tolerance zákresů vůči deklarované výměře:
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
V případě zákresu, který nebude v toleranci, nepůjde žádost odeslat.
POZOR – u prvku EFA
•
U ochranného pásu bude i nadále vyžadován přesný zákres, tj. deklarovaná výměra bude
odpovídat výměře zákresu.

Jednotná žádost 2019 – Novinky EZ

-

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

-

intenzivní 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

-

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
Integrovaná produkce ovoce/zeleniny a jahodníku
-

povinnost odevzdávat výsledky rozborů vzorků ovoce/zeleniny a jahodníku resp. půdy na těžké kovy v termínu do 31.
ledna následujícího kalendářního roku

-

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

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

AEKO + EZ: 5. rok závazku
-

není relevantní kvóta navýšení 35 %


navýšení zařazené výměry přidáním zcela nového DPB = automaticky vzniká žádost o zařazení
do nového 5letého závazku



jakékoli navýšení kteréhokoli již zařazeného DPB = automaticky vzniká žádost o změnu
zařazení, nový pětiletý závazek nevzniká

Jednotná žádost 2019 - Novinky Welfare
WELFARE
Po schválení novely NV 74/2015 Sb. dochází v rámci opatření Welfare k následujícím
změnám:
•

posunutí období závazku pro všechna podopatření – nově závazek od 1.3. do
posledního únorového dne roku následujícího. 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
WELFARE
• 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

• 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
Nezapomenout, že květnové hlášení pro dotace welfare 2018
musí být zasláno do 10.6.2019

DŽPZ - nejčastější chyby
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)

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

PŘÍPUSTNÉ ZMĚNY JŽ 2019
Po uplynutí řádného termínu po podání Jednotné žádosti, tj. po 15.5.2019 může žadatel podat žádost o změnu JŽ 2019.
Do 31.5.2019 lze bez sankce:
 doplnit zcela nový DPB (DPB musí být užíván v LPIS od data podání žádosti)
 navýšit výměru deklarovaného DPB (výměra u DPB musí být v LPIS od data podání žádosti)
 doplnit zcela nové zvíře
 doplnit zcela nové hospodářství (DŽPZ)
V období od 1.6. do 10.6.2019 se sankcí 1% za každý pracovní den:
 Doplnit nový DPB či navýšit výměru deklarovaného DPB
(sankce je vztažena pouze k DPB, u kterého dochází ke změně, tzn. není sankcionováno celé opatření)

V období od 16.5.2019 do 10.6.2019 se sankcí 1% za každý pracovní den:
 Doplnit přílohu (např. množství osiva/sadby) k opatření brambory na škrob, konzumní brambory, konopí, zelenina
s VP a VVP
(sankce je vztažena k dané podpoře/opatření – v případě zeleniny VP a VVP vždy k druhu zeleniny)

NEPŘÍPUSTNÉ ZMĚNY JŽ 2019
NENÍ PŘÍPUSTNÉ:


doplnit celé opatření (případně podat další JŽ 2019 pouze na 1 opatření) (zdůvodnění: žadatel může podat

pouze 1 žádost ročně a pokud by přesto chtěl po řádném termínu doplnit do žádosti celé opatření, musí podat celou novou
JŽ 2019 s tím, že za pozdní podání žádosti v období od 16.5.2019 do 10.6.2019 mu bude uplatněna sankce na celou JŽ
2019 ve výši 1% za každý pracovní den.






Doplnění zvířete po 31.5.2019
Doplnění hospodářství po 31.5.2019
Navýšení počtu zvířat u opatření DŽPZ po 31.5.2019 v případě prasnic, prasniček a odstavených selat
Doplnění DPB/navýšení výměry po 10.6.2019
Dodatečné doložení přílohy po 10.6.2019 (platí pro opatření: brambory na škrob, konzumní brambory,
konopí, zelenina s VP a VVP)

DALŠÍ UMOŽNĚNÉ ZMĚNY JŽ 2019 (bez sankce)








Doplňovat DPB do DEKLARACE VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Zrušit (vymazat) DPB
Rozdělit DPB případně změnit identifikaci DPB (přečíslování)
Odebrat zvíře
Snížit výměru DPB či změnit kulturu DPB
Upravit vybraný parametr v deklaraci (např. u RRD (upravit rod, dřevinu, rok výsadby, rok posledního
obmýtí), u Greeningu, u Zeleniny (datum výsevu, datum výsadby), u bílkovinných plodin (změna plodiny),
u telat (identifikační číslo telete nebo matky, označení otce, systém chovu), u krav s tržní produkcí mléka
(identifikace dojnice, plemena, data narození, systém chovu), u bahnic a koz (identifikace zvířete, druh
zvířete, data narození), u AEKO (Přidat/odebrat nepasenou stáj, změnit údaj o založení nektarodárného
biopásu, změna produkční plochy a výměry v případě Integrované produkce ovoce (nesmí dojít k přesahu
výměry DPB), u EZ (změna deklarace zlepšujících netržních plodin apod.), u DŽPZ (přidat nebo odebrat
objekt, odebrat hospodářství, snížit počet zvířat (prasnic, prasniček, odstavených selat), změnit metodu,
identifikaci DPB)

NOVĚ 2019 – doplnění přílohy po podání žádosti !!!
V souvislosti s nálezem auditu EK bylo zrušeno zasílání výzev k opravě žadatelům, kteří zapomněli při
podání žádosti k vybranému opatření doložit přílohu (např. množství osiva/sadby, vývěsky, smlouvy
apod.)
Akceptovat bude možné pouze doplnění přílohy do 10.6.2019, přičemž pozdní doložení (mezi 16.5.2019 –
10.6.2019) je sankcionováno % snížením podpory za každý pracovní den. Sankce bude vztažena na
podporu, které se doplnění přílohy týká, tzn. pouze na příslušné opatření. V případě zeleniny bude sankcí
dotčen příslušný druh zeleniny.
Po datu 10.6.2019 již není možné změnu (doplnění přílohy) akceptovat! Výjimku tvoří doložení přílohy
společně s přidání DPB (či navýšení výměry)!!!

Mapy jsou nedílnou součástí datové sady. Pokud i přesto mapa v žádosti u některého DPB chybí (například nebylo
možné pro DPB vytvořit ex-post datovou sadu a mapa doložena v listinné podobě nebyla), nebude žadatel upozorňován
výzvou na doložení mapy a vyhodnocení takto chybějícího dokladu bude posuzováno tak, že Fond nezařadí
plochu DPB do zjištěné plochy při stanovení dotace, ale současně nezapočte do rozdílu mezi deklarovanou a
zjištěnou plochou (obecně to znamená vyškrtnutí položky z deklarace bez následné sankce).

Portál farmáře – využití pro žádosti PP a neprojektové PRV
Záložky na Portálu farmáře, které je možné využívat u opatření
přímých plateb (PP) a neprojektových PRV v rámci příjmu žádostí
a dále v průběhu administrace žádostí jsou:







Změna identifikačních a kontaktních údajů
Jednotná žádost a žádosti AEKO a EZ
 JŽ včetně deklarace veškeré zemědělské půdy a žádosti AEKO a EZ 2019
 Změny deklarací plošných opatření
 Změny a vyšší moci u zvířat
 Deklarace chovu koní
 Prokázání produkce ovoce a jahod
Lesnictví
 Zalesňování zemědělské půdy
 LEO, NATURA, ZPTHS, GENOFOND
Doplňková podání

Změny plošných opatření





umožňuje podat žádost o změnu deklarace plošného opatření na základě vytvořené datové sady v LPIS
jedná se o preferované řešení podání změny na plochu a to z důvodu vytváření geoprostorových dat
v roce 2019 se předpokládá uvolnění generování změny na plochu nejdříve 3.6.2019

Změny a vyšší moci u zvířat





umožňuje podat vyšší moci na zvířata pro opatření DŽPZ
umožňuje podat vyřazení či ohlášení vyšší moci u zvířete pro Bahnice a kozy
v roce 2019 bude na PF uvolněno generování vyšší moci a změny na zvířata
až po uplynutí termínu pro řádný příjem žádostí, tj. nejdříve 16.5.2019

Změna identifikačních a kontaktních údajů
Na Portálu farmáře může žadatel, po přihlášení pod svým jedinečným přístupovým kódem, v části
Identifikační a kontaktní údaje přidávat v jednotlivých záložkách nové položky.
Uložit přidání nové položky prostřednictvím tlačítko

!

Přiřazení kontaktů k žádostem
Žadatel může nově zadané položky přiřadit ke svým žádostem

Zde je seznam všech podaných žádostí žadatele. Měnit či upravovat údaje v žádosti
je možné jen u žádostí, u kterých ještě probíhá administrace !!!
Bankovní účet či adresní údaje je možné tímto způsobem měnit pouze do okamžiku
předání rozhodnutí k podpisu!

Doplňková podání
Tlačítko „Online oznámení o změně“ se chová shodně jako změna v sekci Identifikační a kontaktní údaje a tyto
změny může provádět pouze žadatel, který je přihlášen pod svým přístupovým kódem!

Žadatel stiskne tlačítko
, které ho přesune na seznam žádostí, u kterých je možné generovat
„Vzdání se práva odvolání“. Tlačítkem „generovat“ se vytvoří formulář příslušného podání.
!!!! Je nezbytné, aby tento formulář byl generován a odesílán Fondu až v okamžiku, kdy je rozhodnutí
prokazatelně doručeno žadateli.

