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Nejčastěji kladené dotazy pro opatření ANC
V Praze dne 5. dubna 2022
číslo OTÁZKA

ODPOVĚĎ

1.

JŽ zákresy - Bude nutné provádět zákres map pro ANC?

2.

JŽ zákresy - Co dělat v případě, že se na DPB automaticky
poníží deklarovaná výměra jedné oblasti ANC na 0,00 ha.
Předtisk hlásí tvrdou chybu.

3.

JŽ zákresy - Jak můžu na DPB s ANC snížit výměru zákresu
oblasti ANC?

4.

Převody - Jakým způsobem je třeba ohlásit na SZIF převod
pozemků nebo zvířat při převodu podniku?

Nebude, Předtisková sada zákresy oblastí ANC na dílčích DPB automaticky
dogeneruje po jejím odeslání na Portál Farmáře. Zákresy jsou třeba pouze v
případě, že je požadováno snížení výměry konkrétní oblasti ANC na DPB.
Ponížení se děje v případě DPB s více oblastmi ANC, jejichž součet po
zaokrouhlení na dvě desetinná místa, je vyšší než výměra celého DPB
(automaticky se poníží výměra o 0,01 ha na nejnižší platební skupině od S po
H1).
V případě ANC není možné deklarovat výměru 0,00 ha na DPB. V takovém
případě je třeba danou "nulovou oblast" z DPB oddeklarovat. Oddeklarování
oblasti ANC na konkrétním DPB je možné označením konkrétního DPB
(zaškrtnutí check boxu daného DPB vlevo) a vpravé části stromečku u
konkrétní oblasti ANC stisknout na mínus ("oddeklarovat").
Je třeba kreslit pozitivní zákres, tj. výměru DPB, kterou chci deklarovat.
Zákres na DPB opatření ANC je vázaný na pozitivní zákres na DPB opatření SAPS.
V případě, že kreslím a připojuji k SAPS pozitivní zákres, který snižuje
deklarovanou výměru DPB oproti výměře DPB v LPIS, objeví se v detailu DPB
tlačítko „Převzít zákres SAPS pro ANC/NAT“. Po stisknutí tlačítka se pro každou
oblast ANC (na DPB), případně NAT, automaticky vygeneruje a připojí zákres
snížené plochy. Výměru automaticky vygenerovaného zákresu ANC/NAT je třeba
ověřit, zda souhlasí s požadovanou deklarovanou výměrou DPB.
Nabyvatel je povinen ohlásit Fondu převod obchodního závodu, např. převod,
ukončení zemědělské činnosti apod. Pokud tuto informaci nepředá nabyvatel
Fondu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků
v LPIS z původního žadatele na nabyvatele, nebude převod uznaný a platba
nebude poskytnuta.
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5.

Převody - Je třeba podávat na SZIF převod žádosti ANC,
když byla JŽ ANC 2021 vyplacena původnímu žadateli a
původní žadatel převedl DPB v LPIS a zvířata v IZR na
nabyvatele? JŽ 2022 již podává nabyvatel.

6.

Intenzita chovu - Jak se počítá intenzita chovu
hospodářských zvířat v jednotlivých oblastech ANC?

7.

Intenzita chovu - Nesplnění podmínky minimální intenzity
chovu nevede na neposkytnutí dotace?

8.

Intenzita chovu - Jaké jsou podmínky sazby pro
převládající živočišnou produkci?

V takovém případě je doporučeno ohlídat, zda nabyvatel byl/nebyl k 1.1.2021 v
IZR nebo v LPIS. Pokud nebyl ani v jednom z registrů, převod na SZIF není nutné
podávat. Na nabyvatele v JŽ ANC 2022 budeme pohlížet jako na prvožadatele a
budeme mu posuzovat sazbu (rostlinnou/živočišnou) pouze na základě plnění
intenzity chovu za každý den sledovaného období 1.6.-30.9.2022.
Pokud z nějakého důvodu nabyvatel byl k 1.1.2021 v IZR nebo v LPIS, je dobré
podání převodu na SZIF zvážit. V případě, že by měl žadatel zájem o sazbu za
živočišnou produkci, je třeba ohlídat plnění průměrné intenzity chovu za období
1.1.-31.12.2021.
Intenzita chovu (dále jen ICH) se vypočítává ve všech oblastech ANC shodným
způsobem. Tedy, jako podíl mezi počtem žadatelem chovaných zvířat
přepočtených na VDJ a výměrou zemědělské půdy v ha vedené v LPIS
a obhospodařované žadatelem.
Platba ANC je rozdělena na dvě sazby – rostlinná a živočišná. Rozlišení sazby
podle výrobního zaměření žadatele se určuje na základě stanovení intenzity
chovu. Intenzita chovu se sleduje ve dvou obdobích:
·
Průměrná ICH za rok 2021 (stanoví se jedna průměrná hodnota ze 365
hodnot ICH v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)
·
Denní ICH v období 1. 6. – 30. 9. 2022
Průměrná ICH za rok 2021 musí být rovna nebo větší než 0,3 VDJ/ha z. p.
Denní ICH musí být každý den kontrolního období 1. 6. – 30. 9. 2022 větší
nebo rovna 0,3 VDJ/ha z. p. – pokud ICH klesne pod hodnotu 0,3 VDJ/ha
maximálně 4x, nejedná se o porušení podmínky.

9.

Intenzita chovu - Musí žadatel plnit obě ICH vždy?
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Pokud žadatel neplní alespoň jednu z výše uvedených podmínek, spadá do
sazby pro převládající rostlinnou produkci.
V případě, že žadatel nebyl ke dni 1. 1. 2021 evidován v IZR ani v LPIS,
podmínka průměrné ICH za předcházející rok se u takového žadatele
neposuzuje, tj. sazba je rozlišena pouze na základě hodnot denní ICH v
kontrolním období 1. 6. – 30. 9. 2022.
(Pokud však žadatel byl alespoň v jednom z registrů k 1.1.2021, sazba je
rozlišena na základě hodnot obou ICH.)
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Intenzita chovu - Pokud mám část pozemků mimo ANC a
část v ANC, tak se intenzita počítá na celou výměru podniku
nebo jen na část výměry v ANC oblastech?
Intenzita chovu - Bude kultura G zahrnuta do výpočtu
intenzity chovu hospodářských zvířat?
Intenzita chovu - Intenzita chovu hospodářských zvířat
(0,3 VDJ/ha na z. p.) - postačí část hosp. zv. deklarovat jako
nepasené a ponechat je na krmišti, na které není žádáno do
intenzity? Na krmiště DPB tedy nedeklarovat v žádosti překročení dusíku.

Intenzita chovu obecně - Jaké jsou přepočítávací
koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
(VDJ)?

Intenzita chovu obecně - Započítávají se berani při
výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat?
Intenzita chovu obecně - Bude se intenzita chovu počítat
na výměru s plochami bez právního důvodu užívání (PDÚ)
nebo bez nich?
Deklarace chovu koní

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Intenzita se v případě opatření ANC počítá na hektar zemědělské půdy vedené
žadatelem v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda,
trvalý travní porost a trvalá kultura (R, U, G, T, V, C, S, J, D, K).
ANO, bude.
Podmínka minimální ICH hosp. zvířat v ANC je vztažena na všechny DPB s
kulturou, která je způsobilá k poskytnutí platby ANC – do výpočtu ICH se
započítává výměra zemědělské půdy, kterou má na sebe žadatel v LPIS s
kulturou R, U, G, T, V, C, S, J, D, K. Do výpočtu této intenzity se započítávají
veškerá hosp. zv., která má žadatel vedena na hospodářství v integrovaném
registru zvířat (IZR), bez ohledu na to, zda se nacházejí ve stáji, na krmišti
nebo na pastvě. Nepasená zvířata se deklarují pouze v případě podání žádosti
na AEKO/NAEKO-ošetřování travních porostů.
skot ve věku nad 2 roky = 1 VDJ
skot ve věku nad 6 měs. do 2 let vč. = 0,6 VDJ
skot ve věku do 6 měs. vč. = 0,4 VDJ
ovce ve věku nad 1 rok = 0,15 VDJ
kozy ve věku nad 1 rok = 0,15 VDJ
koně ve věku nad 6 měs. = 1 VDJ
koně ve věku do 6 měs. vč. = 0,4 VDJ
pozn.:
1 rok = 365 dní
1 měsíc = 30 dnů
1 rok ≠ 30 dnů x 12 měs.
ANO. Jedná se o samce druhu zvířete ovce.
Bude, plochy bez PDÚ se do výpočtu intenzity započítávají.

Od roku 2015 je povinností žadatele vést elektronický registr koní a také
podávat deklaraci chovu koní výhradně v elektronické podobě. Uvedeno v NV č.
43/2018.
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17.

18.

19.

20.

Pro ANC je nutné doložit dvě deklarace chovu koní (dva různé formuláře – dvě
období ICH).
Deklarace chovu koní obecně - Žadatelé, kteří chovají
Ano, elektronický registr koní je nutné zavést na Portálu farmáře tak, aby
koně, mají povinnost vést elektronický registr koní, znamená žadatel mohl podat elektronickou deklaraci chovu koní (spolu s opisem Registru
to vést registr na Portále farmáře?
koní na hospodářství) do 31. října 2022. Podmínka vedení elektronického
registru koní platí pro AEKO/NAEKO, Ekologické zemědělství/Navazující
Ekologické zemědělství, ANC.
Podmínka konkrétně zní takto:
Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října
příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období
a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním
systému ústřední evidence a
b) elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z
registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední
evidence; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní
přepočtených na velké dobytčí jednotky a kategorii chovaných koní.
Deklarace chovu koní - Jsem příjemce dotací SAPS.
Koně započítané do intenzity chovu zvířat ANC, nemusí být na konkrétních DPB
Vlastním cca 5 ha TTP v horské oblasti. Zvažuji požádat o
v ANC a nemusí být paseny. Koně se však musí fyzicky nacházet kdekoliv na
ANC, vlastním sportovní koně. Prosím o info, zda v
hospodářství (i ve stáji v jiném kraji, pokud je tato stáj evidována na žadatele)
kontrolním období musí koně být paseny a fyzicky na daných v daný den kontrolního období. Pro tyto účely musí být řádně veden registr koní
pozemcích nebo mohou být ustájeny jinde (stáj v jiném kraji) (přísuny, odsuny, i pro případnou kontrolu na místě) a následně SZIFu
a na TTP sklizeno seno.
doručena deklarace chovu koní. Zjistí-li kontrola na místě, že žadatel deklaruje
koně a přitom se na hospodářství nevyskytují, dojde k porušení podmínky min.
intenzity a poskytnutí sazby pro rostlinnou výrobu.
Podmínkou pro poskytnutí platby již není sečení nebo spasení travního porostu
ve stanoveném termínu, nicméně travní porost musí být obhospodařován dle
platného nařízení vlády č. 43/2018 Sb.
Kultura - Na jaké kultury lze žádat?
Pro všechny oblasti ANC jsou způsobilé kultury:
·
orná půda (R, U, G),
·
trvalý travní porost,
·
trvalá kultura (V, C, S, K, D, J).
Kultura - Je možné zařadit pouze DPB s kulturou T nebo je
V rámci všech oblastí ANC (H1-H5, O1-O3 a S) lze žádat na všechny kultury R,
možné i G?
U, G, T, V, C, S, K, J, D.
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21.

22.

Kultura - Je možné rozorat travní porosty v procesu obnovy? V ANC je možné provádět obnovu TTP podle § 3j zákona o zemědělství:
§ 3j
Obnova trvalého travního porostu
(1) Jestliže se uživatel dílu půdního bloku rozhodne obnovit trvalý travní porost
stanovený nařízením vlády podle § 3i,
a) ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení obnovy
trvalého travního porostu na dílu půdního bloku,
b) zajistí souvislý trvalý travní porost na dílu půdního bloku, nejpozději do 31.
srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu
byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do
30. června příslušného kalendářního roku, a
c) zajistí sklizení plodiny na dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího
trvalého travního porostu, byla-li vyseta na dílu půdního bloku, nejpozději do
31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního
porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního
roku do 30. června příslušného kalendářního roku.
Tímto ustanovením není dotčen postup podle zákona o ochraně přírody a
krajiny.
(2) Jestliže Fond na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu
veřejné správy zjistí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo
c), postupuje podle § 3g odst. 8.
Degresivita - Má-li uživatel pozemky v ANC v celkové
Ano, tento žadatel bude podléhat krácení. Oblasti ANC se sčítají a to od oblastí
výměře 550 ha. Z toho 290 ha v oblasti S a 260 ha v oblasti
s nejvyšší sazbou po oblast s nejnižší sazbou
H1. Vztahuje se na něj degresivita. Pokud ano, kterých
(H1+H2+H4+H3+H5+O1+O2+O3+S).
prvních 300 ha se bude počítat a proč?
Tomuto žadateli tedy bude na celou oblast H1 (260 ha) vyplacena dotace v plné
výši + na 40 ha z S taktéž v plné výši. Dalších 200 ha S bude kráceno 10 %,
tedy výměra nad 300 ha - do 500 ha vč. Zbylých 50 ha S (výměra nad 500 ha)
bude kráceno 18 %.
Uplatňování postupného snižování platby je uvedeno v patřičné legislativě nařízení vlády č. 43/2018 Sb.
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