Jednotná žádost
2019
Příjem žádostí bude probíhat od 10.4.do 15.5.2019.

Od 16.5.2019 do 10.6.2019 – sankce (+ 25 dní pro pozdní podání)
Směnný kurz pro přepočet výše dotace pro rok 2019 – 25,724
Kč/EUR

Jednotná žádost 2019
Jednotná platba na plochu (SAPS)
Greening
Platba pro mladé zemědělce
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
Produkce konzumních brambor
Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
Produkce chmele Produkce cukrové řepy
Produkce bílkovinných plodin
Chov telete masného typu
Chov krávy chované v systému chovu s TPM
Chov bahnice nebo chov kozy
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)
Platby v rámci sítě Natura 2000
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
Ekologické zemědělství (EZ)
Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Podmínky žadatele - Zemědělský podnikatel
žadatel musí být:
zemědělský podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství nebo
organizační složka státu dle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.
základní podmínka pro všechna opatření Jednotné žádosti (vyjma AEKO)
ověřování IČ v Evidenci zemědělského podnikatele (probíhá systémově)
žadatel nemusí dokládat Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
po celé kontrolní období nesmí žadatel přerušit zemědělskou činnost

Podmínky žadatele - Zemědělský podnikatel - kontrolní období
kontrola od data podání žádosti do konce období způsobilosti příslušného opatření (tj. do
konečného data pro plnění dotačních podmínek – viz tabulka níže)
po celé kontrolní období nesmí žadatel přerušit zemědělskou činnost

Deklarace veškeré zemědělské půdy
žadatel musí vykázat na formuláři JŽ veškerou zemědělskou půdu,
kterou má k dispozici
pokud užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenou v LPIS (§ 3a
zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství) je nutné, aby ji do LPIS nahlásil
jako zbytkovou plochu a to bez ohledu na to, zda bude na ni žádat
některou z podpor
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Jednotná platba na plochu zemědělské půdy SAPS
SAPS se bude poskytovat na zemědělskou půdu, která
evidována v LPIS na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti
SZIF do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

a)bude

b)bude žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním
roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele
c)bude mít minimální způsobilou výměru 1 ha
c)bude udržována v souladu s pravidly podmíněnosti (tzv. crosscompliance) po celý příslušný kalendářní rok
•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.
•Aktualizován

seznam povolených odrůd konopí

případě trvalých travních porostů a travních porostů se zemědělským
obhospodařováním rozumí provedení pastvy včetně likvidace nedopasků nebo
provedení seče včetně odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července
příslušného kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak
agroenvironmentálně-klimatickým opatřením
- nestačí pouze mulčovat
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Jednotná žádost 2019
Mladý zemědělec

•žadatel zahájil zemědělskou činnost nejpozději 5 let před podáním první
žádosti na Mladého zemědělce
Nárok na platbu v roce podání žádosti
Mladý zemědělec

Příklad č. 1

Příklad č. 2

Zřízení podniku

2010

Předložení první žádosti o platbu pro MZ
– max. 40 let
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•Platba pro mladé zemědělce:

•V rámci tzv. nařízení Omnibus ČR využila možnost od roku
2018 navýšit tuto platbu z 25 % SAPS na 50 %
•Sazba platby pro mladé zemědělce pak činí 50 % z částky
SAPS

Přímé platby
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.
•Aktualizován

seznam povolených odrůd konopí

PVP
•Období

chovu a evidence pro OVKO a KBTPM: 15.6. – 15.8.

•Zrušení

nápočtů VDJ OVKO a KBTPM

Greening – základní podmínky

Složky greeningu:
diverzifikace plodin (od 10 ha)
zachování trvalých travních porostů (bez velikostního
omezení)
plocha využívaná v ekolog. zájmu – EFA (od 15 ha)
Výjimka z plnění – pěstování alespoň 75 % trav:
zahrnuje T, G, a dále na R trávy jako jílek, kostřava, srha,
lipnicovité (bez obilovin), dále luskoviny (bob, hrách, jetel,
lupina, vojtěška atd.)
Výjimky = kdy plní diverzifikaci a EFA automaticky
100 % ekolog a žadatel s RUG < 10 ha
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PŘEPOČET PLOCH POUŽÍVANÝCH V EKOLOGICKÉM ZÁJMU
PLOCHA EFA
KP – mez
KP - terasa
KP – travnatá údolnice
KP – skupina dřevin
KP - stromořadí
KP – solitérní dřevina
KP - příkop
KP - mokřad
Ochranný pás
Plocha s RRD
Zalesněná plocha
Plocha s meziplodinami
Plocha s plodinami, které váží dusík
Úhor s porostem
Medonosný úhor

VÁHOVÝ KOEFICIENT
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,0
1,5
0,5
1,0
0,3
1,0
1,0
1,5

Jednotná žádost 2019 - změny Greening
EFA prvky

ÚHOR s porostem
•změna

v povolených plodinách pro úhor s porostem – viz § 12 NV
50/2015
•zrušena

podmínka založení ozimu do 31.10. v případě posledního
roku úhoru
•DPB,

na kterém bude deklarován EFA prvek úhor s porostem,
musí být v LPIS evidován na žadatele od 1.1. do 31.8.
příslušného kalendářního roku
•kultura

U musí být v LPIS od 1.1. do 15.7. kalendářního roku –
toto stále platí

ZMĚNY GREENING 2019
MEDONOSNÝ ÚHOR VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM
ZÁJMU
Váhový faktor 1,5.
Seznam plodin vhodných pro opylovače (svazenka, jitrocel,
lnička, koriandr aj.).
Zajištění porostu plodin uvedených seznamu od 1. 6. do 15.
7. kalendářního roku, Musí se jednat o směs povolených plodin
– min. 3 druhy, ale žádná z plodiny nesmí překročit 80 %
zastoupení v porostu, kromě plodin úročník, vičenec, vikev a tráva
čeledi lipnicovité s výjimkou obilovin – tyto nesmí překročit 30 %

Zákaz hnojení a použití POR.
DPB s medonosným úhorem zemědělsky
od 1. 1. do 15. 7. kalendářního roku.

udržován
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Seznam plodin

(2) Plodinou pro medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu je

a) čičorka, b) hořčice, c) jestřabina, d) jetel, e) jitrocel, f) kmín, g)
komonice, h) kopr, i) koriandr, j) kozinec, k) krambe, l) len, m)
lnička, n) lupina, o) mastňák, p) mrkev, q) pastinák, r) pohanka, s)
ředkev, t) řeřicha, u) sléz, v) slunečnice, w) ) světlice , y) štírovník,
z) tolice.
Plodinou pro medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu je dále
a) úročník, b) vičenec, c) vikev, d) tráva čeledi lipnicovité s výjimkou
obilnin.

ZMĚNY GREENING 2019
ÚHOR S POROSTEM VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM
ZÁJMU - § 12
Úprava seznamu plodin: nektarodárné plodiny přesunuty
do medonosného úhoru, vypuštěny vojtěška a jetel – lze
uplatnit pro N-vázající plodiny.
Vypuštěna podmínka založení ozimu posledního roku
úhoru.
N-VÁZAJÍCÍ PLODINY - § 18
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.“
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Kontrolní období pro EFA prvky

ochranný pás: od 1.6. (souvislý porost)
meziplodiny: letní – 31.7. (vysetí)
ozimá – 6.9. (vysetí)
plodiny vážící dusík: 1.6. (pokryv)
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Diverzifikace plodin
POVINNÉ ZÁKRESY PLODIN

nově zavedena povinnost připojit k žádosti o poskytnutí PP
zákres plochy plodiny na DPB
Platí pouze pro žadatele, kteří mají povinnost plnit diverzifikaci
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!
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Aplikace LPIS - Zákresy
• Povinnost zakreslovat plodiny, pokud se na jednom DPB s kulturou R nachází
více než 1 plodina
• Pokud bude zákres chybět, datová sada nepůjde odeslat!

Aplikace LPIS - Zákresy
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. Při pokusu o
odeslání sady se objeví tato chybová hláška:

Aplikace LPIS - Zákresy
Plnohodnotný soulad zákresu a deklarované výměry bude na přehledu DPB
označen zeleným symbolem „Z“.

Aplikace LPIS - Zákresy
Zákres v toleranci bude na přehledu DPB označen oranžovým symbolem „Z“.

Aplikace LPIS - Zákresy
Zákres mimo toleranci bude na přehledu DPB označen červeným symbolem „Z“.

Aplikace LPIS - Zákresy
POZOR – u prvku EFA
• U ochranného pásu bude i nadále vyžadován přesný zákres, tj. deklarovaná výměra
bude odpovídat výměře zákresu - systémový zákres

Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
• produkce brambor určených pro výrobu škrobu
• produkce konzumních brambory
• produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
• produkce ovocných druhů s vysokou pracností
• produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
• produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
• produkce chmele
• produkce cukrové řepy
• produkce bílkovinných plodin
• chov telete masného typu
• chov krávy chované v systému chovu s TPM
• chov bahnice nebo chov kozy

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

Jednotná žádost 2019

Chmel
v případě, že se výměra chmelnice v LPIS neshoduje s výměrou v Registru
chmelnic, do žádosti je nutné deklarovat nižší výměru a provést zákres (a to
i v případě jakéhokoliv rozdílu výměr).

-

-

před podáním žádosti ohlídat stav chmelnic v Registru chmelnic (ÚKZUZ) a
v LPIS – s dostatečným předstihem!!! V LPIS by neměla být evidovaná
chmelnice nebo její část, která není zem. obhospodařovaná a nepěstuje se
zde chmel!!!

VÝZVY – VÝSLEDEK AUDITU EK:
Již nebude možné aplikovat vyzývání žadatelů k doplnění
žádosti
o podporu a dalších podkladů, které zakládají způsobilost pro
podporu
Žadatelé jsou povinni plnit podmínky způsobilosti sami, a to ve
lhůtě stanovené v souladu s pravidly nastavenými EK a
národní legislativou
Doporučujeme zvýšenou pozornost a pečlivost při podávání
JŽ
a doručování všech navazujících podkladů, kterými žadatelé
plní dotační podmínky
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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

PVP
•Období

chovu a evidence pro OVKO a
KBTPM: 15.6. – 15.8.
•Zrušení nápočtů VDJ OVKO a KBTPM

Změny v CROSS COMPLIANCE
– DZES 5 (eroze), DZES 7d (velikost ploch plodin)

DZES 5
Od 1. 1.2019 bude protierozní ochrana půdy prostřednictvím
standardu DZES 5 výrazně zpřísněna – bude navýšeno
procento rozlohy ploch, na niž se podmínky standardu DZES 5
vztahují (z dnešních cca 10,5 % na cca 25 %).
Silně erozně ohrožených ploch (na nichž se erozně
nebezpečné plodiny nesmí vůbec pěstovat) bude cca 2,5 %.
Zároveň upraveny parametry půdoocchranných technologií
s jejichž využitím lze některé plodiny pěstovat na erozně
ohrožených půdách.
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CC – OMEZENÍ PLOCHY NA 30 HA – OD 2020
DZES 7 d – maximální plocha plodiny 30 ha
posuzovány budou 2 varianty

Plochy s ochranným pásem o min. šíři 22 m (pícniny,
víceleté pícniny a trávy)
Nejbližší plocha stejné plodiny může být ve vzdálenosti od
110 m
Kontrolované období je vázáno na hlavní plodinu - vegetační období
od 1. června do 31. srpna (jako diverzifikace u greeningu)
Toto omezení se nevztahuje na N – vázající plodiny
Účinnost odložena od 1. ledna 2020.
Počet DPB větších než 30 ha je cca 20 000
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CC – OMEZENÍ PLOCHY NA 30 HA – OD 2020
Standard se vztahuje pouze na DPB s kulturou R, které jsou
v LPIS vymezeny jako erozně ohrožené – SEO i MEO
(záložka nová eroze od 1. 1. 2019)
vztahuje se k celé ploše DPB – tzn. díváme se na vrstvu, kde
jsou celé díly půdních bloků buď žluté nebo červené
kontrolním období je od 1. června do 31. srpna daného roku
(viz.
§ 9 NV 50/2015 Sb.), tj. posuzuje se hlavní
plodina
souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn.
nezapočítává
se plodina, která se nachází na jiném
DPB
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MOŽNOSTI PLNĚNÍ STANDARDU DZES 7 D)
Více různých plodin na DPB, přičemž se každá plodina
vyskytuje na DPB na jedné ploše do max. 30 ha.
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MOŽNOSTI PLNĚNÍ STANDARDU DZES 7 D)

plocha jedné plodiny se viditelně rozdělí ochranným pásem o
šířce minimálně 22 m (toto je minimální plocha ochranného
pásu) a na plochu pásu se umístí pícniny nebo plodiny pro
ochranný pás podle § 14 odst. 4 NV 50/2015 Sb.: hořčice,
hrách (a to včetně pelušky), jetel, komonice, pohanka, proso,
ředkev, svazenka, štírovník, tolice
(a to včetně
vojtěšky), vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi
lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše uvedených
plodin.
Ochranným
pásem
se
rozumí
přerušovací
pás
v monokulturách.
Ochranný pás musí být široký minimálně 22 m a je možné na
něm pěstovat výše uvedené plodiny. Souvislá plocha plodiny
tak může činit max. 30 ha.
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MOŽNOSTI PLNĚNÍ STANDARDU DZES 7 D)
Více různých plodin na DPB, přičemž jedna plodina se na
DPB vyskytuje na více plochách.
Plochy jedné plodiny jsou od sebe odděleny jinou plodinou,
přičemž 2 plochy stejné plodiny jsou od sebe vzdáleny
minimálně 110 m (nejbližší plocha stejné plodiny může být ve
vzdálenosti 110 m.).
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MOŽNOSTI PLNĚNÍ STANDARDU DZES 7 D)
Upřesnění ke krajinným prvkům
Do DPB bude zasahovat krajinný prvek, který není součástí
DPB.
Vzdálenost mezi plochami stejné plodiny se přes vnořený
krajinný prvek nevyhodnocuje.
Nejednalo by se o porušení DZES 7d).
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KDE SE PLNĚNÍ STANDARDU DZES 7 D) PLNIT NEMUSÍ?

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.
49

Agroenvironmentálně–klimatická opatření (AEKO)
• A podopatření integrovaná produkce ovoce

• B podopatření integrovaná produkce révy
vinné
•

B1 základní ochrana vinic

E podopatření zatravňování orné půdy

•

B2 nadstavbová ochrana vinic

E1 zatravňování orné půdy běžnou směsí

• C podopatření integrovaná produkce

E2 zatravňování orné půdy druhově bohatou směs

zeleniny

E3 zatravňování orné půdy regionální směsí

• a jahodníku
•

integrovaná produkce zeleniny

•

integrovaná produkce jahodníku

• D podopatření ošetřování travních porostů
• D1 obecná péče o extenzivní louky a pastviny

• D2 mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
• D3 mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
• D4 horské a suchomilné louky hnojené
• D5 horské a suchomilné louky nehnojené
• D6 trvale podmáčené a rašelinné louky
• D7 ochrana modrásků
• D8 ochrana chřástala polního
• D9 suché stepní trávníky a vřesoviště
• D10 druhově bohaté pastviny

E4 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
běžnou směsí
E5 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
druhově bohatou směsí
E6 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
regionální směsí

F podopatření biopásy
F1 krmné biopásy
F2 nektarodárné biopásy

G podopatření ochrana čejky chocholaté

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

Změny v 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

Biopásy

Krmné biopásy
Minimální plocha 0,5 ha, výsev definovanou směsí plodin
Do 31.5. Nehnojit, bez herbicidů, nesklízet, zapravit do 15.5.
následujícího roků , pás 6-24 m šířka, min. 30m délka na kraji
nebo uprostřed bloku, vzdálenost biopásů od sebe 50m,
Max plocha biopásů do 40% bloku, max. 1ha
Ne u dálnic a silnic I. a II.tř, minimální vzdálenost 50 m

Biopásy
Nektarodárné biopásy

Minimální plocha 0,5 ha, výsev definovanou směsí plodin (trávy aj)
Do 31.5. nehnojit, bez herbicidů, pás 6-24 m šířka, min. 30m délka na kraji nebo uprostřed bloku, vzdálenost od sebe 50m,
Max plocha biopásů do 40% bloku, max. 1ha
Ne u dálnic a silnic I. a II.tř, min vzdálenost 50 m
Seč s odklizem biomasy od 1.8 do31.8.
Porost ponechat bez likvidace do 2- 3. roky, pak orba a založení nového biopásu

Změny v 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)

Změny v AEKO

-

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 – 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/provozoven
prázdná,
jsou
považována všechna hospodářská
zvířata žadatele za pasená!

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/provozoven
prázdná,
jsou
považována všechna hospodářská
zvířata žadatele za pasená!

ANC - (PLATBA PRO HORSKÉ OBLASTI A
JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI
ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI
podle výrobního zaměření žadatele na:
ANC -převažující živočišnou výrobu nebo
ANC -převažující rostlinnou výrobu,

které bude determinovat výši sazby na 1 ha zemědělské půdy.
Žadatel neuvádí v žádosti, na který z obou režimů v daném roce žádá

ANC - (platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo
jinými zvláštními omezeními

O převažující živočišnou výrobu se jedná, pokud:
průměrná hodnota intenzit chovu za každý den kontrolního období od 1.
ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku,
na který žadatel žádost podává, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky
na hektar zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura) a
zároveň

nově bude žadatel, chovatel koní deklarovat koně pro:
období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází
kalendářnímu roku podání žádost
a)denní intenzita chovu v každém dni kontrolního období od 1. června do 30.
září kalendářního roku podání žádosti dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí
jednotky na hektar zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní porost a trvalá
kultura).
Porušení intenzity = nárok na sazby pro převažující rostlinnou výrobu,
nikoli zamítnutí žádosti.

Jednotná žádost 2019 – Novinky ANC

-novela

NV 43/2018 (§ 14a) umožňuje nově upravit (zkrátit) období
pro stanovení hodnoty intenzity chovu, pokud žadatel na deklaraci
ANC uvede, že došlo ke snížení stavu hospodářských zvířat v důsledku
sucha v roce 2018
-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

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ


Minimální vstupní výměra 0,5 ha zem půdy



Pouze žadatelé bez souběžné konvence, žadatel zemědělský podnikatel



Žadatel hospodaří podle zákona o ekologickém zemědělství, bez povinnosti plnit ozelenění

Podopatření na „konverzi konvenčního hospodaření na EZ“
2. Podopatření na udržení ekologického hospodaření
Kategorie:
Travní porosty
Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Orná půda ostatní
Odplevelení úhorem
Travní porosty na orné půdě
Trávy na semeno
Sady (intenzivní, ostatní, krajinotvorné)
Vinice
Chmelnice
1.

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

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE 2019
NA STRÁNKÁCH WWW.SZIF.CZ → JEDNOTNÁ ŽÁDOST → KE STAŽENÍ →
PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2019
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