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Nejčastěji kladené dotazy pro opatření VCS
V Praze dne 5. dubna 2022

1.

Ne, kombinace obou opatření je možná, bez vzájemné podmíněnosti. Pro každé
opatření jsou vydefinovány samostatné podmínky, pokud dojnice splňuje
Existuje souvislost a vzájemná podmíněnost podpory na chov
podmínky obou opatření, může žadatel takovou dojnici deklarovat u obou
krav s tržní produkcí mléka a podpory na welfare?
opatření a při splnění všech podmínek mu může být poskytnuta dotace na obě
opatření.

2.

Většina zeleniny se sází až po termínu podání žádosti o
dotace, skutečně osázená plocha se zpravidla řídí množstvím
dodané sadby. Tj. nelze předem odhadnout přesnou osázenou
plochu zeleniny. Pokud bude žadatel žádat o podporu na
produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností, do
žádosti například vykáže 2 ha osázené plochy, ve skutečnosti
však kontrola zjistí vyšší výměru, nebude postihován za
nedodržení výměry? Pozdější výsadba může mít vliv i na
diverzifikaci plodin a deklarované výměry?

3.

Lze žádat dotaci na bílkovinné plodiny na porost ječmene Ano, pokud krycí plodina bude sklizena v mléčné zralosti a podsev bude na
s podsevem vojtěšky sklizený na senáž do 30.6. Zastoupení deklarované ploše přítomen v obd. 1. 6. až 15. 7. Zastoupení plodin ve směsi
vojtěšky (nad 50%) bude zjišťováno z počtu jedinců?
bude sledováno kontrolou na místě dle počtu jedinců.

4.

Ovoce - Bude poškození úrody např. mráz, kroupy, dlouho Nepřízeň počasí je vyšší moc, ovšem každý případ se bude posuzovat
trvající deště, považováno za vyšší moc a nesplnění minimální samostatně dle závažnosti a dodaných dokladů prokazujících tuto nepřízeň. S
produkce tolerováno?
žádnou plošnou či automatickou tolerancí nelze počítat.
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V rámci opatření produkce zeleninových druhů nebude žadatel postihován za to,
zjistí-li kontrola na místě, že plocha zeleniny je větší, než jakou deklaroval.
Nicméně dojde k přepočítání podílu jednotlivých plodin a žadateli se tak může
stát, že se tento podíl plodin posune do hodnot, ve kterých nebude plnit
diverzifikaci plodin.
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5.

Ano, minimální výměra 1 ha platí celkově za opatření. Tzn. např. u vysoce
Ovoce - Minimální plocha pro dotaci 1 ha může být tvořena
pracného ovoce může mít 0,5 ha sadů s ov. keři a 0,5 ha orné s jahodníky a je
sady s různými ovocnými druhy (např. jablka 0,75 ha, hrušky
to v pořádku. V uvedeném případě je také vše v pořádku. Součet ovocných
0,75 ha - celkem 1,5 ha). Bude tato plocha sadů způsobilá pro
druhů s VVP musí být min. 1 ha a stejně tak součet ovocných druhů s VP musí
dotaci?
být min. 1 ha.

6.

Pokud je podnik množitelem vyšších stupňů a použije sadbu Bylo by vhodné použít vnitřní účetní doklad např. výdejku, skladovou kartu. V
brambor, případně zeleniny z vlastní produkce, jaký účetní případě brambor ještě musí předložit uznávací list, tzn., že žadatel je povinen
doklad za dodanou sadbou má předložit?
si tuto vlastní sadbu nechat uznat ÚZKÚZ.

7.

Ovoce - Jak se bude prokazovat minimální produkce? Za Produkce se prokazuje za každý druh zvlášť, přičemž se bere v úvahu celková
každý ovocný druh samostatně nebo za celou plochu (možná plocha druhu, pro každý druh jsou také stanovené jiné minimální hodnoty. Nelze
kompenzace hrušky za jablka apod.)?
kompenzovat jeden ovocný druh jiným.

8.

Platby jsou primárně mířené na podporu produkce, z čehož plyne, že
Je možné požádat o dotaci na plochy nově založených
neproduktivní (neplodící) sady nejsou podporovány. Ovšem na nově vysázené
(neplodících) sadů a vykázat produkci v odpovídající výši
jedince v plodícím sadu žádat lze a bude-li splněna podmínka min. produkce v
z jiných plodících porostů? V rámci ovocného druhu nebo i
rámci daného ovocného druhu (a splněny ostatní podmínky), bude podpora
v rámci druhů se stejnou pracností?
poskytnuta.

9.

Tyto kalkulace musí mít definovány každý výrobce/zpracovatel ve svých
Kde budou definovány „výrobní kalkulace pro jednotlivé interních dokumentech. Záleží, jaký podíl ovoce do výrobku přidává. Pro
plodiny ovocných druhů“ u produkce ovoce zpracované jednotlivé kategorie výrobků jsou závazné předpisy z oblasti potravinářské
podnikem na další výrobky?
výroby, např. vyhlášky MZe č. 335/1997 Sb., č. 157/2003 Sb. Tyto kalkulace
musí doložit, aby bylo možné vypočítat produkci jednotlivých ovocných druhů.

10.

11.

Vzhledem k tomu, že povinnost evidence v LPIS je stanovena do 31. 8. současně
K jakému dni, případně období, se bude u ovoce s VVP a ovoce by měla být plněna podmínka minimálního počtu životaschopných jedinců, tj. i
s VP kontrolovat splnění podmínky minimálního počtu jedinců? s možností kontrol do 31. 8. daného kalendářního roku.
NA DPB s plodinou jahodníky jsou pásy trávy. Započítávají se Ano, pokud je to nezbytná manipulační plocha. Vzhledem k tomu, že se
tyto pásy do plochy plodiny?
jahodníky pěstují podobně jako zeleniny, měl by být obdobný přístup i u této
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plodiny. Max. šířka meziřadí u zelenin je stanovena v návaznosti na zavedený
systém IPZ 4,5 m.

12.

13.

14.

Při plnění této podmínky obecně doporučujeme, aby byl použit účetní doklad za
aktuální či poslední účetní období. S ohledem na specifika jednotlivých plodin lze
akceptovat např. u osiv zelenin doklady až 2 účetní období zpět, za předpokladu,
že má osivo daného zeleninového druhu klíčivost 2 roky. Na druhou stranu v
Může žadatel použít sadbu pro brambory, zeleninu, případně
případě sadby zelenin lze akceptovat pouze doklady aktuálního účetního období,
cukrovou řepu z roku 2021, případně z dřívějších let? Může
vzhledem k tomu, že u sadby zelenin není možná skladovatelnost. Pouze v
tedy v tom případě předložit účetní doklady o nákupu sadby,
případě cibule a česneku lze uznat maximálně rok starou sadbu. Pokud jde o
osiva z těchto let?
sadbu brambor, účetní doklad za sadbu musí být vystavený v kalendářním roce
předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním roce
podání žádosti. U cukrové řepy může žadatel použít doklad z roku 2021 (ne
starší), musí ho však doložit spolu s JŽ 2022.

Může žadatel obdržet podporu na narozené masné tele,
pokud se tele narodí mrtvé?

Na mrtvě narozená telata žádat nelze. Dle §29 NV č. 50/2015 Sb. platí, že
"Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je seznam
telat, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození". Mrtvě narozená telata
se neoznačují, stejně tak úhyn telete mladšího 3 dnů (do 72 hodin od narození)
se bere jako mrtvě narozené mládě a nepodléhá povinnosti individuálního
značení.

Je pro opatření VCS - bahnice, kozy relevantní zbytková
plocha s kulturou T, případně G? Pomůže, když tuto plochu
žadatel deklaruje v Jednotné žádosti?

Dle §31 NV č. 50/2015 Sb. platí, že žadatelem o platbu na bahnice, kozy je
subjekt, který nejméně od 15. května do 11. září daného kalendářního roku
chová a pase bahnice, kozy na trvalých travních porostech nebo na
travních porostech EVIDOVANÝCH na žadatele v evidenci využití půdy.
Z této definice tedy vyplývá, že žadatel musí pást bahnice, kozy na
půdě, která je na něj v LPIS evidována. Zbytková plocha na žadatele
evidována není, nestačí tedy, že ji žadatel pro pasení užívá.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Existuje seznam odrůd brambor, které jsou určeny jako
konzumní a jako škrobové?

V nařízení vlády není striktně uvedeno, které odrůdy smí žadatel pěstovat jako
konzumní, a které pro výrobu škrobu. Pokud žadatel použije jednu odrůdu pro
konzumní i škrobové brambory, je třeba, aby doložil společně s fakturou a UL
čestné prohlášení, jaké množství sadby z doložených dokladů použil pro
konzumní a jaké množství pro škrobové brambory.

Nesmím ozimou pelušku podle bílkovinných plodin sklidit
nebo zapravit dříve než po 31.8.?

Pelušku je možné sklidit dříve než po 31.8. Pro dotační titul VCS Bílkovinné
plodiny je kontrolní období stanoveno minimálně od 1. června do 15.
července příslušného kalendářního roku. Po dobu kontrolního období je nutné
zajistit pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků.

Lze žádat dotaci na bílkovinné plodiny na štírovník růžkatý?

V rámci dotačního titulu VCS bílkovinné plodiny lze žádat pouze na
vyjmenované plodiny dle Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. (§28; odstavec 3).
V seznamu povolených plodin se štírovník růžkatý nevyskytuje.

Lze u opatření VCS - Bílkovinné plodiny v průběhu vegetace
použití POR?

Ano, u opatření VCS - Bílkovinné plodiny lze v průběhu vegetace použít POR.

Je možné bílkovinnou plodinu 10. září zaorat? A zasít
ječmen?

Pro VCS Bílkovinné plodiny je kontrolní období stanoveno minimálně od 1.
června do 15. července příslušného kalendářního roku. Po dobu kontrolního
období je nutné zajistit pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových
zbytků. Následující plodiny nejsou legislativně v rámci daného titulu nijak
specifikovány a omezeny.

Matkou telete, na které je podávána žádost o platbu na zvláštní podporu na
tele masného typu, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce
Je možné žádat na dotaci masného telete, když mám krávy s
mléka. Fond neposkytne zvláštní podporu na tele masného typu, jehož matkou
tržní produkcí?
je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována podpora na
chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.
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21.

22.

Mohu žádat o podporu na produkci konzumních brambor,
pokud nebudu mít Q CZ?

Označení Q CZ, které hodnotí potraviny na území České republiky, nemá vliv
na přiznání dotace VCS brambory. V případě použití dovezené sadby z
členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací list úřední návěskou
nebo kopií Oznámení o dovozu.

Žadatel o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor, který pěstuje
na dílu půdního bloku konzumní brambory a zároveň brambory, na které o tuto
podporu nežádá, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku
Je možné "vyjmout" část pronajaté orné půdy z LPIS a
plochy určené k pěstování konzumních brambor a k pěstování brambor, na
z dotací pro účely pěstování krmných brambor? Vztahuje se i
které o podporu nežádá. Podpora je vyplacena na přesně deklarovanou a
na toto povinnost uznané sadby?
označenou výměru v terénu, na níž se vztahuje podmínka splnění sadby o
minimální hmotnosti 2 t/ha. Tedy pokud nebude "vyjmutá" část zahrnuta do
deklarace, nevztahuje se na ni podmínka splnění množství sadby.
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