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Úvod
Příručka je určena všem žadatelům o některou z plateb sdružených na Jednotné žádosti
(dále též JŽ):













SAPS
Greening (Ozelenění)
Mladý zemědělec (MZ)
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)

Produkce konzumních brambor (Konzumní brambory)

Produkce brambor určených pro výrobu škrobu (Škrobové brambory)

Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností (Ovoce VVP)

Produkce ovocných druhů s vysokou pracností (Ovoce VP)

Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností (Zelenina VVP)

Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností (Zelenina VP)

Produkce cukrové řepy

Produkce chmele

Produkce bílkovinných plodin

Chov telete masného typu

Chov krávy chované v systému chovu s TPM (Dojnice)

Chov bahnice nebo chov kozy
LFA
NATURA 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)
Agroenvironmentální opatření 2007 – 2013 (AEO)
Agroenvironmentálně-klimatická opatření 2014 – 2020 (AEKO)
Ekologické zemědělství 2014 - 2020 (EZ)
Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

Zlepšení životních podmínek prasat
pro prasničky
pro prasnice

Zvětšení plochy v chovu odstavených selat

Obsahuje základní podmínky a případné sankce za jejich nedodržení, důležité termíny.
Součástí je také popis využití Portálu farmáře SZIF (dále též PF SZIF), který umožňuje
mimo jiné vytvoření předtištěného formuláře žádosti a následně její elektronické
podání.
Pokud se žadatel přesto rozhodne vyplnit papírový formulář, je třeba, aby použil černou nebo
modrou barvu. Všechna pole musí být vyplněna čitelně a je v zájmu žadatele provést
po vyplnění alespoň jednu důslednou kontrolu zapsaného textu a číselných údajů.
Nejzazší datum podání Jednotné žádosti je 15. květen 2015.
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Upozornění:
V těchto pokynech jsou zahrnuta a vyložena ustanovení níže uvedených právních norem.
Právní nárok lze proto odvozovat pouze z příslušných právních norem a nikoli z textu těchto
pokynů!

V případě jakýchkoliv dotazů je možné kontaktovat infolinku SZIF na telefonním
čísle: +420 222 871 871.
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Společné podmínky
1

Deklarace veškeré zemědělské půdy

Každý žadatel o platby v rámci JŽ, ale také žadatelé o platbu na opatření Zalesňování
zemědělské půdy - dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby,
Natura 2000 v lesích, LESO_ENVI a Restrukturalizace a přeměna vinic musí na formuláři JŽ
vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má k dispozici. K tomu použije Deklaraci
zemědělské půdy a SAPS. Jestliže tak neučiní, bude mu udělena sankce až do výše 3 %
z celkové platby. Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenou
v LPIS (podle § 3a zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), je
nutné, aby ji do LPIS nahlásil, a to bez ohledu na to, zda na ni bude žádat
o poskytnutí některé z podpor či nikoliv.

2

Deklarace biomasy

Součástí JŽ je Deklarace cíleně pěstované biomasy, kterou je povinen vyplnit každý, kdo
plánuje v daném roce dodávat k energetickému využití biomasu, která bude dle „Prohlášení
výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy“ deklarována jako cíleně pěstovaná (myšleno
pěstovaná cíleně pro energetické využití). Tato deklarace nezakládá žádný nárok na dotaci
a zároveň žádným způsobem neovlivňuje nárok na čerpání zemědělských dotací, o které je
v rámci JŽ žádáno.
Deklarace bude sloužit Státní energetické inspekci jako relevantní podklad pro ověření, že
producent biomasy, která byla dodána k energetickému využití, skutečně disponuje takovou
rozlohou půdy, určenou pro produkci cíleně pěstované biomasy, která odpovídá množství
reálně dodané biomasy za konkrétní časový úsek.
Jakékoli změny v deklaraci biomasy po podání JŽ je nutné hlásit Ministerstvu průmyslu
a obchodu (dále jen „MPO“), neboť Fond takto získané informace následně pouze předá MPO.
Jakékoli provádění změn v deklaracích proto není ze strany Fondu možné.

3

Aktivní zemědělec

Aktivní zemědělec je definován v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013. Nastavení této podmínky v ČR od roku 2015 znamená, že žadatelé zabývající
se vybranými činnostmi v rámci provozování letišť, vodáren, stálých sportovních
a rekreačních areálů, železničních služeb a služeb v oblasti nemovitostí, musí
prokázat, že roční částka přímých plateb, na které měli nárok v předcházejícím roce (před
udělením sankcí) odpovídá alespoň 5 % jejich příjmů z nezemědělské činnosti za poslední
uzavřené účetní období, nebo že jejich příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3
celkových příjmů za poslední uzavřené účetní období.
Tato podmínka bude u žadatelů kontrolována. Nevztahuje se pouze opatření Natura 2000,
AEKO a závazky z AEO uzavřené v rámci dobíhajícího programového období.
Podrobně je aktivní zemědělec rozepsán v následující kapitole Aktivní zemědělec.
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4

Zemědělský podnikatel

Subjekt, který v rámci JŽ žádá na opatření či titul, musí být ke dni podání JŽ zemědělským
podnikatelem dle § 2e až 2ha zákona o zemědělství nebo organizační složkou státu podle
zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Touto podmínkou nejsou omezena v rámci JŽ pouze nová AEKO a závazky AEO uzavřené
v rámci dobíhajícího programového období.
Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly IČ žadatele
v Evidenci zemědělského podnikatele a žadatel tak nebude povinen dokládat při podání
JŽ Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Evidence zemědělského podnikatele je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností
a jejím správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Údaje evidence je možno
si ověřit na webových stránkách:
http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Pokud žadatel nebude evidován jako zemědělský podnikatel (a nebude se jednat o organizační
složku státu), bude jeho žádost o podporu dotčených opatření v rámci JŽ zamítnuta. Pokud
bude mít žadatel ke dni podání JŽ přerušenou zemědělskou činnost, Fond bude toto posuzovat
také jako nesplnění podmínky zemědělského podnikatele.

5

Zákres do mapy DPB

Žadatel je povinen zakreslit veškeré díly půdních bloků (dále jen DPB), které jsou na něj
vedené v evidenci LPIS, tj. ty, které vykazuje v rámci Deklarace veškeré zemědělské půdy.
Tento zákres provede na mapě DPB v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším v rámci přípravy
JŽ a to elektronicky přímo v prostředí LPIS. Číslo mapy bude následně automaticky vyplněno
do formuláře JŽ (mapa zůstane uložena v elektronické podobě v aplikaci LPIS).
Více podrobností k zakreslování do mapy DPB v rámci AEO a AEKO je uvedeno v samostatné
kapitole Mapy.

6

Podmíněnost plateb

V České republice je vyplácení přímých plateb a podpor z programu Rozvoje venkova
podmíněno plněním podmínek tzv. dobrého zemědělského a environmentálního stavu
zemědělské půdy (DZES) a dodržováním povinných požadavků na hospodaření (PPH).
V případě, že žadatel tyto podmínky nedodrží, může mu být podpora snížena nebo, v krajním
případě, neposkytnuta. Plnění těchto povinností je ověřováno pomocí tzv. kontrolovaných
požadavků.
Od roku 2015 dochází v rámci Cross Compliance k významným změnám, které bylo nutné
provést s ohledem na změny související evropské legislativy a dotýkají se zejména odlišného
uspořádání požadavků a standardů. Některé požadavky a standardy nejsou již
v nadcházejícím období uplatňovány a v rámci standardů dobrého zemědělského
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a environmentálního stavu byly doplněny některé podmínky v souladu s již zmíněnou úpravou
evropské legislativy.
V rámci Cross Compliance jsou kontrolovány tyto skupiny požadavků:

standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES),

Povinné požadavky na hospodaření (PPH).
Podrobný popis jednotlivých požadavků a změn je uveden v Příloze č. 1 a Příloze č. 2.
Po provedení každé kontroly a jejím uzavření na úrovni kontrolního orgánu (po ukončení
případného řízení o námitkách) je zpracována zpráva o kontrole (ZoK). ZoK obsahuje popis
zjištěných skutečností ve vztahu k jednotlivým kontrolovaným standardům/požadavkům
(DZES a PPH) a bylo-li zjištěno jejich porušení, pak hodnocení míry porušení. Toto hodnocení
je poté odesláno do tzv. „meziskladu zpráv o kontrole“, který je součástí společného
informačního
systému
Ministerstva
zemědělství.
Současně
je
ZoK
zpřístupněna
kontrolovanému subjektu na Portálu farmáře. SZIF pak provede vyhodnocení ZoK a stanoví
procentuální snížení (sankci) za porušení požadavků.
Více podrobností obsahuje příručka „Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti“, kterou
vydává Ministerstvo zemědělství a je dostupná na webových stránkách MZe v sekci
Dotace/Kontroly podmíněnosti/Dokumenty ke stažení:
http://eagri.cz/public/web/file/365514/IV_Prirucka_CC_vlastni_material_web.pdf
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Aktivní zemědělec
Statut aktivního zemědělce automaticky splňují žadatelé:




jejichž celková částka přímých plateb, na které měli nárok (před uplatněním snížení
nebo sankcí) v roce 2014 byla menší než 5 000 EUR. Pokud žadatel v roce 2014
nepožádal na dotaci v rámci přímých plateb, bude nároková dotace vypočítána
na základě podané žádosti o přímé platby v roce 2015.
Tato částka (včetně přepočtu na EUR) bude vypočítána v rámci přípravy formuláře JŽ
na Portálu Farmáře.
kteří prokáží, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jejich dalších činností
v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hospodaření a správy
majetku ČR. Prakticky se bude jednat například o školy, vzdělávací zařízení, zkušební
ústavy atd. Fond bude v tomto případě vyžadovat doložení dokumentu o založení
subjektu (např. zřizovací listinu).

Tito žadatelé budou tak automaticky považováni za aktivního zemědělce a nebudou u nich
probíhat kontroly „zakázaných činností“ ani nebudou vyžadovány údaje o celkových, resp.
zemědělských příjmech/výnosech.
Žadatelé, kteří nepatří do výše uvedených skupin, budou podléhat kontrole evidovaných
činností, resp. kontrole finančních ukazatelů.
Kontrolu statutu aktivního zemědělce bude SZIF provádět jak administrativně (prostřednictvím
kontrol databází a rejstříků), tak u vybraného vzoru žadatelů také kontrolou na místě.

1

Kontrola evidovaných činností

Základním zdrojem pro kontrolu činností je databáze NACE, což je statistická klasifikace
ekonomických činností Evropské unie a její používání je povinné pro všechny členské státy.
Klasifikaci ekonomických činností v České republice (CZ NACE) spravuje Český statistický
úřad. Dalšími zdroji jsou Živnostenský a Obchodní rejstřík a kontrola činností tedy bude
probíhat i vůči těmto zdrojům. Je žádoucí, aby tyto zdroje byly v souladu s údaji v CZ NACE.
Údaje v databázi CZ NACE je možno si ověřit na místně příslušném pracovišti Českého
statistického úřadu nebo na webové adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Kontrola zakázaných činností bude probíhat v rámci přípravy formuláře JŽ na Portálu Farmáře,
kde budou žadateli předvyplněny údaje na základě výstupů z databáze CZ NACE.
Pokud nemá žadatel v databázi CZ NACE své činnosti v rozlišení třídy (čtyřmístný kód), ale
pouze v rozlišení skupiny (trojmístný kód) nebo oddílu (dvojmístný kód), bude to bráno tak,
že žadatel provozuje VŠECHNY činnosti ve skupinách a třídách, které náleží k tomuto kódu.
Př. Pokud má žadatel v CZ NACE evidován například kód oddílu 55 – Ubytování, bude
považováno, že provozuje i činnosti 55.10, 55.20, 55.30 a 55.90 (přičemž 55.10 a 55.20 jsou
považovány za negativní).

13

Jako „zakázané“ byly stanoveny tyto činnosti:
Činnosti podle
čl. 9 odst. 2 nařízení
Evropského
parlamentu a Rady
(EU)
č. 1307/2013
Provozování letiště
Provozování železniční
služby
Provozování vodáren
Služby v oblasti
nemovitostí

Provozování stálých
sportovních a
rekreačních areálů

2

Třída CZ NACE podle sdělení Českého statistického úřadu
č. 244/2007 Sb.
52.23 Činnosti související s leteckou dopravou
49.10 Železniční osobní doprava meziměstská
49.20 Železniční nákladní doprava
36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody
68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých
nemovitostí
68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy
93.11 Provozování sportovních zařízení
93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené
55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích
zařízeních

Výjimky negativních činností

S ohledem na některé činnosti úzce spojené se zemědělskou činností, avšak spadající mezi
negativní činnosti, stanovila Evropská komise výjimky. V takových případech činnost, ač se
zařazuje do negativní CZ NACE kategorie, nebude posouzena jako negativní, tzn. žadatel
nemusí prokazovat splnění dalších podmínek a je za aktivního zemědělce považován, jako by
negativní činnosti neprovozoval.
Jedná se o tyto výjimky:
•
Shromažďování, úprava a rozvod vody (kód CZ NACE 36.00) - žadatel provozuje
pouze zavlažovací zařízení, které je určené pro zemědělské účely,
•
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (kód CZ NACE 68.20)
- žadatel pronajímá pouze budovy nebo plochy, které se nachází v místě provozování
zemědělské činnosti, nebo pronajímá zemědělskou půdu:

v případě budov/ploch nerozhoduje účel pronájmu – budova může být tedy
pronajímaná např. jako truhlárna, sklad atd.,

pronájem lesnické půdy není považován za výjimku

za místo provozování zemědělské činnosti se považuje místo, kde žadatel
vykonává zemědělskou činnost (areál zemědělského podniku). Pokud se
pronajímaná budova nebo plocha nachází v těsné blízkosti DPB, na kterých
žadatel hospodaří, bude to taktéž považováno za výjimku. Za výjimku se naopak
nepovažuje, pokud se pronajímaný objekt nenachází v těsné blízkosti DPB – např.
se nachází na jiném konci obci nebo přímo v jiné obci (byť se jedná o stejné
katastrální území).
•
Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené (kód CZ NACE 93.29) žadatel provozuje pouze živé sportovní nebo umělecké (např. divadelní, cirkusové)
akce bez poskytnutí zařízení, případně rekreační a sportovní činnosti, ke kterým nejsou
využívány stálé plochy s pevnými prvky, či půjčování potřeb pro volný čas a zábavu
jako nedílnou součást služeb rekreačních zařízení.
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Za plochy s pevnými prvky jsou považována např. volejbalová, fotbalová,
tenisová, golfová hřiště, závodní dráhy, kolbiště pro koně atd.
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (kód CZ NACE 55.20), Ubytování
v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (kód CZ NACE 55.10) - žadatel
provozuje v rámci agroturistiky pouze malokapacitní (celkem do 60 lůžek) ubytovací
zařízení, které se nachází v místě provozování zemědělské činnosti:

ubytování zaměstnanců nebo brigádníků není považováno za výjimku z negativní
činnosti 55.10 nebo 55.20, neboť v klasifikaci CZ NACE má svou vlastní třídu a to
55.90,

za místo provozování zemědělské činnosti se považuje místo, kde žadatel
vykonává zemědělskou činnost (areál zemědělského podniku). Pokud se
ubytovací zařízení nachází v těsné blízkosti DPB, na kterých žadatel hospodaří,
bude to taktéž považováno za výjimku. Za výjimku se naopak nepovažuje,
pokud se ubytovací zařízení nenachází v těsné blízkosti DPB – např. se nachází na
jiném konci obci nebo přímo v jiné obci (byť se jedná o stejné katastrální území).


•

Žadatelé, provozující činnost, která spadá do výše vyjmenovaných výjimek, označí tuto
skutečnost do formuláře JŽ, listu „Aktivní zemědělec“ v rámci tzv. doplňujících otázek.
Pravdivým vyplněním těchto doplňujících otázek se žadatelé mohou vyvázat z povinnosti
deklarovat celkové/zemědělské příjmy/výnosy i dokládat Zprávu auditora, a budou považováni
za aktivní zemědělce.

3

Kontrola
poměru
příjmů/výnosů

celkových

a

zemědělských

Pokud bude mít žadatel zjištěnu „zakázanou činnost“ (a netýká se ho některá z výjimek
zakázaných činností), bude povinen na formuláři JŽ uvést údaje o příjmech/výnosech
v závislosti na typu jím vedené účetní soustavy. Příjmy/výnosy budou uvedeny za poslední
uzavřené účetní období. Za uzavření účetního období se považuje sestavení účetní závěrky.
Pokud žadatel nemá ještě uzavřené účetní období za rok 2014, uvede údaje za předchozí rok
(2013).
Na formuláři JŽ (list „Aktivní zemědělec“) tedy žadatel uvede:

specifikaci deklarovaného údaje dle typu jím vedené účetní soustavy, tj. zda deklaruje
příjmy nebo výnosy,

celkové příjmy/výnosy,

příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti

rok účetního období, za které údaje deklaruje.
Za příjmy/výnosy ze zemědělské činnosti se považují příjmy/výnosy, které zemědělec získal
ze zemědělské činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013,
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby.
Zdrojem pro určení těchto finančních ukazatelů je Výkaz zisků a ztrát (pro žadatele, kteří
vedou účetnictví) nebo Výkaz příjmů a výdajů (pro žadatele, kteří vedou daňovou evidenci).
Specifikace celkových/zemědělských příjmů z Výkazu příjmů a výdajů je uvedena v Příloze 3.
Specifikace celkových/zemědělských výnosů z Výkazu zisků a ztrát je uvedena v Příloze 4.
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4

Zemědělské činnosti pro účely aktivního zemědělce

Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce zahrnuje:

rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny,
hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních
nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,

živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských
zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez
současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,

prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování
vlastního masa, mléka apod.),

výrobu školkařských výpěstků,

produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,

výrobu osiv a sadby,

poskytování příležitostných prací nebo výkonů za účelem údržby zemědělských ploch,
při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě
Zemědělská činnost pro účely aktivního zemědělce nezahrnuje:

prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce,

poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo
zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, s výjimkou údržby zemědělských ploch,

hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním
hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů,

chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše,

chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře
a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat pro
laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi
(včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata,
lovná zvěř a zoologická zvířata,

provoz bioplynových stanic.
Do příjmů/výnosů ze zemědělské činnosti je nutno započítat také podpory Unie v rámci
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV) a veškeré vnitrostátní podpory poskytnuté na zemědělské
činnosti.
V případě, že byl žadatel v roce, za který uvádí příjmy/výnosy, plátcem DPH, uvede jeho
příjmy/výnosy bez DPH. V případě, že nebyl žadatel plátcem DPH, uvede jeho příjmy/výnosy
s DPH

5

Zpráva auditora (Zpráva o věcných zjištěních)

V případě, že žadatel vyplňuje příjmy/výnosy ze zem. činnosti a celkové
příjmy/výnosy, je povinen k JŽ doložit Zprávu auditora (tzv. Zprávu o věcných
zjištěních), která prokáže soulad uváděných částek s údaji v jeho relevantních
účetních záznamech. Ve Zprávě auditora tedy nebude uváděn ani výpočet poměru přímých
plateb vůči příjmům/výnosům z nezemědělské činnosti ani výpočet poměru příjmů/výnosů ze
zemědělské činnosti a celkových příjmů/výnosů. Tyto výpočty bude Fond provádět sám na
základě ověřených částek příjmů/výnosů!
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Zprávu auditora vyhotovuje auditor, který splňuje příslušné kvalifikační předpoklady a je
zapsán jako aktivní v seznamu auditorů, vedeném komorou auditorů České republiky. Seznam
jednotlivých auditorů je k dispozici na webových stránkách http://www.kacr.cz/vyber-auditora
Vzhledem k tomu, že vyhotovení požadované Zprávy bude z pohledu auditora
vyžadovat určitý časový prostor, SZIF doporučuje žadatelům, aby auditora oslovili
v dostatečném časovém předstihu!
Pro tyto účely je možné si v předstihu na webových stránkách SZIF stáhnout dokument
„Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu
aktivního zemědělce“, kde žadatel vyplní své identifikační údaje a dále částky celkových
a zemědělských příjmů a výnosů.
Tento dokument žadatel předloží zvolenému auditorovi a požádá o ověření souladu s účetními
záznamy. Auditor vyhotoví Zprávu o věcných zjištěních, jejíž nedílnou součástí bude dokument
„Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu
aktivního zemědělce“.
Zprávu o věcných zjištěních a její přílohu žadatel přiloží k podávané JŽ a zároveň
údaje o celkových a zemědělských příjmech a výnosech doplní do formuláře JŽ
do listu Aktivní zemědělec.
Pokud žadatel nesplní výše definované podmínky statutu aktivního zemědělce, bude
jeho žádost o podporu dotčených opatření v rámci JŽ zamítnuta.
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Greening (Ozelenění)
1

Podmínky opatření

Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí („greening“) je nedílnou
součástí dotačního opatření SAPS. Pokud tedy žadatel požádá o jednotnou platbu
na plochu (SAPS) je povinen dodržovat na všech svých způsobilých hektarech zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní prostředí.
Zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
 Diverzifikace plodin
 Zachování stávajících trvalých travních porostů
 Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu

1.1

Diverzifikace plodin

Žadatel má povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné půdy v LPIS.
Ornou půdou se rozumí standardní orná půda (R), úhor (U) a travní porost na orné půdě (G).
Plnění podmínek diverzifikace se bude posuzovat za období od 1. června až 31. srpna
daného roku – v tomto období se musí na daném půdním bloku buď nacházet plodina, nebo
prokazatelné posklizňové zbytky plodiny, kterou žadatel deklaroval v žádosti.
Pokud má žadatel v LPIS:
 10 – 30 ha orné půdy:
 musí pěstovat min. 2 plodiny a zároveň,
 hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy;
 více než 30 ha orné půdy:
 musí pěstovat minimálně 3 plodiny,
 hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň,
 dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy.
Za plodinu je považována jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice botanického
systému klasifikace plodin, kultura kteréhokoliv druhu brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých,
dále také trávy, bylinné pícniny a půda ponechaná ladem. Ozim a jařina se započítávají jako
2 plodiny (tj. ječmen jarní a ječmen ozimý se započítávají jako 2 plodiny).
K plodině lze přičíst krajinný prvek, pokud je součástí plochy, na které se plodina nachází.
Pokud krajinný prvek zasahuje do 2 plodin, započítá se k plodinám poměrově.
Povinnost Diverzifikace plodin se nevztahuje na žadatele:
 jehož plocha orné půdy v LPIS činí méně než 10 ha,
 pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny, případně
jde o půdu ponechanou ladem, nebo jsou tyto způsoby kombinovány a zbývající plocha
orné půdy nepřesáhne 30 ha,
 pokud trvalé travní porosty v kombinaci s travami a bylinnými pícninami představují
více než 75 % zemědělské plochy, nebo jsou tyto způsoby kombinovány a zbývající
plocha orné půdy nepřesáhne 30 ha,
 pokud plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství,
 tj. pokud má žadatel také plochy s konvenčním způsobem hospodaření, týkají
se ho na těchto plochách podmínky diverzifikace.
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V rámci deklarace Diverzifikace plodin žadatel uvede plodinu a její výměru, která bude
ve sledovaném období přítomna na půdním bloku, nebo se na něm budou ve sledovaném
období nacházet prokazatelné posklizňové zbytky této plodiny.
Pokud žadateli nevzejde hlavní plodina, kterou deklaroval na žádosti, má možnost podat
změnovou žádost, kde uvede novou plodinu.

1.2

Zachování poměru trvalých travních porostů

Tato podmínka zahrnuje udržení poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše
a úplný zákaz změny kultury trvalý travní porost na environmentálně citlivých plochách.
Udržení poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše:
Poměr nesmí v rámci celé ČR klesnout o více než 5 % v porovnání s referenčním poměrem. Za
změnu trvalého travního porostu se považuje nejen rozorání (tj. změna z kultury T
na kulturu R), ale jakákoliv jiná změna kultury T na jinou kulturu (S, V, C, …).
Úplný zákaz změny kultury trvalý travní porost na environmentálně citlivých
plochách:
Na území České republiky byly stanoveny environmentálně cenné plochy, na nichž je
znemožněna změna trvalých travních porostů na jakoukoliv jinou kulturu. Jedná se o plochy,
které se nachází:
 v oblasti Natura 2000,
 1. zóna CHKO a NP,
 národních přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací
a přírodních památek,
 ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru,
 silně erozně ohrožené,
 podmáčenné a rašelinné louky,
 v III. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí.
Zákaz platí jen pro kulturu T (trvalé travní porosty). Pokud je na DPB jiná kultura (G, S, V
aj.), zákaz změny kultury neplatí.
Podmínka bude kontrolována po celý kalendářní rok počínaje 1. lednem, pro rok 2015 bude
kontrolována od 1. 4. 2015, tj. změny provedené před tímto datem nebudou sankcionovány.

1.3

Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA)

Pokud má žadatel v LPIS více než 15 ha orné půdy, musí být alespoň 5 % z jeho
výměry uvedené na deklaraci veškeré zemědělské půdy vyčleněno jako plocha
v ekologickém zájmu (tzv. plocha EFA). Všechny prvky EFA musí být zakresleny v mapě,
kterou žadatel podává jako součást Jednotné žádosti.
V roce 2015 lze jako EFA vyčlenit tyto plochy/prvky:
 úhor využívaný v ekologickém zájmu,
 krajinné prvky v ekologickém zájmu,
 souvrať,
 plochy s rychle rostoucími dřevinami,
 zalesněné plochy,
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plochy s meziplodinami,
plochy s plodinami, které vážou dusík.

Aby bylo možné plochu/prvek deklarovat jako EFA, musí mít minimální výměru 0,01 ha.
Pro přepočet ploch využívaných v ekologickém zájmu se použijí váhové koeficienty:
Plocha EFA

Váhový koeficient

KP – mez

1,0

KP – terasa

1,0

KP – travnatá údolnice

1,0

KP – skupina dřevin

1,5

KP – stromořadí

2,0

KP – solitérní dřevina

1,5

KP – příkop

2,0

Souvrať

1,5

Plocha s RRD

0,3

Zalesněná plocha

1,0

Plocha s meziplodinami

0,3

Plocha s plodinami, které vážou dusík

0,7

Úhor – půda ponechaná ladem

1,0

Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na žadatele:
 kteří mají v LPIS méně než 15 ha orné půdy,
 kteří plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství
 (pokud má „ekolog“ také konvenční plochy, vztahují se na něj podmínky EFA),
 jejichž DPB s trvalými travní porosty a travními porosty představují více než 75 %
zemědělské plochy, a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha,
 kteří na více než 75 % orné půdy pěstují trávu nebo jiné bylinné pícniny nebo
luskoviny, případně jde o půdu ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto
využití orné půdy), a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha.
Úhor využívaný v ekologickém zájmu:
 zemědělsky obhospodařovaná orná půda vedená v LPIS jako zemědělská kultura úhor
(U), přičemž změna kultury na U musí proběhnout minimálně 1 den před dnem podání
JŽ a kultura se musí nacházet na celém DPB (nelze vyčlenit jen část), ležící ladem
po dobu nejvýše 3 let,
 podmínky pro zemědělskou kulturu úhor a úhor jako plochu použitou v ekologickém
zájmu nejsou totožné – pro vyčlenění úhoru jako EFA je nutné splnit přísnější
podmínky,
 plocha musí být zemědělsky udržována od 1. 1. prvního kalendářního roku úhoru
(pro 2015 bylo datum posunuto – od data podání žádosti) do 15. 7. posledního
kalendářního roku úhoru, a do 31. 10. posledního kalendářního roku úhoru musí být
založen porost ozimé plodiny,
 lze vyčlenit úhor s porostem (zelený úhor) nebo bez porostu (černý úhor),
 úhor bez porostu nelze založit na silně nebo mírně erozně ohrožených plochách,
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v době trvání úhoru (v roce 2015 od data podání žádosti do zahájení předseťové
přípravy ozimé plodiny):

je na něm zakázána zemědělská produkce (pěstované plodiny nesmí být
sklizeny, spaseny ani odstraněny. Lze mulčovat nebo zapravit pro zelené
hnojení),

musí být zabráněno šíření plevelů v souladu s požadavky zákona
o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.),

je zakázána aplikace hnojiv (u černého i zeleného úhoru), u zeleného úhoru je
zakázaná i aplikace POR. Za účelem kontroly dodržení tohoto zákazu je vedena
evidence o použití hnojiv a POR, v souladu se zákonem o hnojivech (č. 156/1998
Sb.) a zákonem o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.),
mulčování nebo zapravení porostu na zelené hnojení se nepovažuje za porušení
zákazu hnojení, ale musí být tyto činnosti zaznamenány do evidence hnojení bez
uvedení množství hmoty a živin. Pro víceletý zelený úhor je vhodné zvolit plodinu
snášející opakované mulčování, např. jetel inkarnát.

Na deklaraci EFA bude v případě úhoru uvedeno:
 číslo DPB, kde je vyčleněn úhor,
 výměru DPB,
 druh úhoru - s porostem nebo bez porostu.
Deklarovaný typ úhoru lze změnit – nebude se jednat o porušení podmínky, je však nutno
podat změnovou žádost!.
Krajinné prvky využívané v ekologickém zájmu:
 za EFA se považují KP: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin,
stromořadí, solitér a příkop,
 KP pro EFA musí být součástí DPB s kulturou orná půda (zahrnuje kultury
standardní orná půda (R), úhor (U), tráva na orné půdě (G)), který je evidován na
žadatele od data podání žádosti minimálně do 31.8.,
 do žádosti lze jako EFA deklarovat KP, které jsou evidovány v LPIS jako součást DPB
s kulturou orná půda nebo k tomuto DPB přiléhají. Plocha přiléhajících KP nebo jejich
část musí být v LPIS evidována jako DPB s kulturou mimoprodukční plocha (M),
čímž je zároveň prokázán právní důvod k užívání těchto KP,
 výměra KP pro EFA musí být větší než 0,01 ha,
 ničení/rušení KP bude posuzováno jako porušení podmínek cross-compliance.
Mez je souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo
větrné eroze, zpravidla vymezující hranici DPB. Součástí meze může být dřevinná vegetace,
kamenná zídka nebo travnatá plocha.
Terasa je souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící
ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu DPB, zpravidla
vymezující hranici DPB. Součástí terasy může být dřevinná vegetace nebo kamenná zídka.
Travnatá údolnice je členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné
eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z DPB, se zemědělskou kulturou orná
půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.
Skupina dřevin je samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné
vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná
vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, ani dřevinná vegetace, která
plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.
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Stromořadí je útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla
s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je
součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, ani dřevinná vegetace, která plní funkci lesa
podle § 3 lesního zákona.
Solitérní dřevina je izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m 2 vyskytující se
v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná
vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice.
Příkop je útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky
svahu zachycením vody, s jejím odvedením nebo zasáknutím.
Pravidla pro „přiléhání“ KP k DPB s kulturou orná půda:
 travnatá údolnice, skupina dřevin nebo solitérní dřevina musí mít s hranicí
přilehlého DPB alespoň jeden společný bod dotyku,
 příkop, mez, stromořadí nebo terasa musí k hranici DPB přiléhat svojí delší
stranou a za přilehlé lze tyto KP považovat pouze v části, která má společnou
hranici s přiléhajícím DPB, tedy mezi DPB a KP se nesmí nacházet plocha, která je
nezpůsobilá pro jednotnou platbu (např. cesta, vodní tok, plot atd.),
 mez, stromořadí nebo terasu - lze vyhradit jako EFA pouze v části, která přiléhá k
DPB a to v maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice DPB, ke kterému
přiléhá.
Na deklaraci EFA bude v případě krajinných prvků uvedeno:
 číslo DPB, kde se krajinný prvek nachází,
 typ krajinného prvku,
 výměra krajinného prvku.
Deklarovaný druh KP na DPB není možné změnit - jedná se o porušení podmínky, nebude
umožněno podat změnovou žádost!
Souvrať:
 jedná se o pás o šíři 1 až 20 metrů od hranice DPB se standardní ornou půdou. Plocha
souvratí nesmí přesáhnout 20 % výměry plochy tohoto DPB,
 musí být zemědělsky udržována od doby založení porostu hlavní plodiny (uvnitř DPB)
min. do 15. 7.,
 musí na ní být pěstovány pouze jiné plodiny, než je hlavní plodina a tyto jiné plodiny
nesmí být využity za účelem produkce, sklizeny, odstraněny z DPB, ani paseny,
 do doby sklizně hlavní plodiny se nesmí aplikovat hnojiva (za účelem kontroly
nepoužití hnojiv musí žadatel vést evidenci o použití hnojiv v souladu se zákonem
o hnojivech č. 156/1998 Sb.).
Mulčování se nepovažuje za porušení zákazu hnojení, ale dle § 9 odst. 2 vyhlášky č.
377/2013 Sb., musí být tyto činnosti zaznamenány do evidence bez uvedení množství
hmoty a živin.
Na deklaraci EFA bude v případě souvratě uvedeno:
 číslo DPB, kde se souvrať nachází,
 výměra souvrati.
Nesoulad mezi deklarovanou výměrou souvrati a zjištěnou výměrou bude řešen započtením
této zjištěné výměry pro splnění EFA. Avšak překročení povolené šíře souvrati (20 m), není
přípustné, tato souvrať nebude započtena pro plnění EFA.
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Plochy s rychle rostoucími dřevinami:
 jako EFA plocha může být vyčleněna zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou
kulturou D, která je rovnoměrně a souvisle osázená dřevinami a to v minimálním počtu
1 000 životaschopných jedinců na 1 hektar. V omezené míře se započítává
i manipulační prostor.
 pro účely EFA, musí být založeny vybranými druhy RRD s určenou dobou obmýtí, které
splňují podmínku ekologické vhodnosti. Seznam druhů RRD vhodných pro plochy EFA je
uveden v Příloze č. 8.
 platí zákaz aplikace minerálních hnojiv a prostředků na ochranu rostlin (žadatel musí
vést evidenci o použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin).
Na deklaraci EFA bude v případě RRD uvedeno:
 číslo DPB, kde se RRD nachází,
 výměra porostu RRD,
 rod a druh RRD,
 rok založení porostu,
 rok posledního obmýtí (pokud už proběhlo).
Deklarovaný druh RRD lze změnit - nejedná se o porušení podmínky, je však nutno podat
změnovou žádost!
Zalesněné plochy:
 lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa
a která byla v evidenci půdy LPIS před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou,
 započítávají se i neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako
rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty
 musí se jednat o lesní porosty založené výsadbou v rámci dotačního titulu Zalesňování
zemědělské půdy dle Programu rozvoje venkova (od roku 2008), jejichž plocha byla
způsobilá pro platbu SAPS k roku 2008.
Na deklaraci EFA bude v případě zalesněných ploch uvedeno:
 číslo DPB a výměra, která byla zalesněna,
 rok zalesnění.
Plocha s meziplodinami:
 aby bylo možné využít plochu meziplodin jako EFA, musí být tyto plodiny využity na
zelené hnojení nebo pro zajištění pokryvu půdy,
 meziplodiny lze založit výsevem směsi plodin různých druhů nebo podsevem trávy
do hlavní plodiny. Porost směsi meziplodin může obsahovat nejvýše 90 % rostlin
jedné plodiny,

plodinou pro směs meziplodin je: bér vlašský, bojínek luční, čirok zrnový,
festulolia sp., hořčice bílá, jetel nachový (inkarnát), jílek mnohokvětý, jílek
vytrvalý, koriandr setý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá,
krambe habešská, lesknice kanárská, lnička setá, lupina žlutá, mastňák habešský,
peluška (hrách setý rolní), pohanka obecná, proso seté, ředkev olejná, sléz
krmný, slunečnice roční, srha laločnatá, svazenka vratičolistá, světlice barvířská
(saflor), vikev panonská nebo žito trsnaté (lesní),

trávou do podsevu je: bojínek luční, festulolia sp., jílek mnohokvětý, jílek
vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, srha laločnatá.
 plochu s meziplodinami lze založit:

s letní variantou meziplodin, které jsou vysety do 31. července a na DPB
ponechány do 20. září, přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny
mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu, nebo
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s ozimou variantou meziplodin, které jsou vysety do 20. září a na DPB
ponechány do 31. října, přičemž v tomto období nemůže být porost
meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu
(s ohledem na smysl těchto plodin, kterým je prostřednictvím pokryvu zejména v
mimovegetačním období zamezit ztrátám půdy a půdní vlhkosti, doporučujeme
zasít meziplodiny co nejdříve a ponechat tento porost minimálně do 15. 2.
následujícího roku).
Trávy v podsevu splňují požadavky na obě varianty meziplodin, protože budou
zasety např. v dubnu a pak záleží na tom, jestli bude založen porost ozimé
plodiny či nikoliv. Podle toho se trávy zařadí do jedné z variant.
vzhledem k dobíhajícím závazkům AEO – titul pěstování meziplodin (dle § 11 nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření), na
které je podána žádost o poskytnutí dotace, nelze tyto plochy současně započítat
do plnění EFA
pro osiva platí zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, kde je přesně
stanovena povinnost používat certifikovaná osiva registrovaných odrůd a jsou
stanoveny výjimky pro vybrané druhy, u kterých je možno použít farmářské osivo. Typ
osiva nebude předmětem kontroly Fondu pro plnění podmínek EFA, nicméně
může být předmětem kontroly a sankce jiné dozorové organizace.







Na deklaraci EFA bude v případě meziplodin uvedeno:
 číslo DPB a výměra, kde jsou meziplodiny založeny,
 názvy meziplodin určených do směsí meziplodin nebo názvy trav k podsevu,
 využití (letní nebo ozimá).
Změna jednotlivých plodin po podání žádosti je možná - nejedná se o porušení podmínky, je
však nutno podat změnovou žádost!
Plocha s plodinami, které vážou dusík:
 aby bylo možné využít plodiny, které vážou dusík jako EFA, musí být zajištěn pokryv
půdy danými plodinami nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků
minimálně od 1. června do 15. července daného kalendářního roku,
 po sklizni jednoletých plodin nebo zapravení víceletých plodin musí být do 31. října
založen porost ozimé plodiny. V případě, že porost víceletých plodin bude zapraven až
po 31. říjnu, nemusí být splněna podmínka založení porostu ozimé plodiny,
 plodinou, která váže dusík, je: cizrna, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), jetel,
komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob nebo vičenec.
Pro splnění podmínky EFA lze využít i směs uvedených plodin s ostatními
plodinami, za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu
této směsi více než 50 %.
Porost s dusík vázající plodinou lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny. Takový
podsev může být deklarován jako hlavní plodina pouze v případě, že krycí plodina bude
sklizena ve stavu mléčné zralosti. Bude-li krycí plodina sklizena v plné zralosti,
deklaruje se tato krycí plodina jako hlavní plodina.
 pro osiva platí zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, kde je přesně
stanovena povinnost používat certifikovaná osiva registrovaných odrůd a jsou
stanoveny výjimky pro vybrané druhy, u kterých je možno použít farmářské osivo. Typ
osiva nebude předmětem kontroly Fondu pro plnění podmínek EFA, nicméně může být
předmětem kontroly a sankce jiné dozorové organizace.
 plochy s plodinami, které vážou dusík, v rámci EFA jsou zároveň kombinovatelné
s podporou na produkci bílkovinných plodin.
Na deklaraci EFA bude v případě plodin vázajících dusík uvedeno:
 číslo DPB a výměra, kde je plodina vázající dusíku pěstována,
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názvy plodiny, které se pěstují samostatně nebo ve směsích
zda je plodiny využita jako jednoletá nebo víceletá,
výměru zaorání.

Změna deklarovaných druhů plodin po podání je možná - nejedná se o porušení podmínky, je
však nutno podat změnovou žádost!

Podání žádosti

1.4

Žádost o platbu na Greening (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději
15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).
V rámci Jednotné žádosti je deklarace Diverzifikace plodin součástí deklarace SAPS, deklarace
EFA je samostatnou deklarací.

2

Platba – výpočet a možné sankce

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha pro greening
Sazbu zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu na svých internetových stránkách www.szif.cz
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Snížení platby v greeningu a sankční systém:
 V prvních dvou letech zavedení platby na greening (r. 2015 a 2016) budou zemědělci
oproštěni od správních sankcí, tedy při legislativou stanoveném nedodržení podmínek
neobdrží platbu na greening a současně nebudou kráceny ostatní platby. Toto
znamená, že způsobilými pro platbu za jednotlivé podmínky greeningu budou moci být
jen plochy plně vyhovující podmínkám vyplývajícím z evropské i národní legislativy.
Pokud tedy dojde k nesplnění jedné z podmínek greeningu, bude se o tyto hektary
snižovat celková výměra plochy, na kterou by byla platba plně vyplacena.
 Při porušení podmínek plnění greeningu budou žadatelům uděleny sankce až od roku
2017. Nesplnění podmínek greeningu bude v letech 2015 - 2016 na úrovni 0 %, v roce
2017 na úrovni 20 % a od roku 2018 dále na úrovni 25 % platby nárokové platby
na greening. Plnění podmínek greeningu je ale zároveň provázáno na způsobilost
platby na SAPS a tedy od roku 2017 bude i tato platba následně krácena.
Snížení platby v rámci diverzifikace plodin:
Snížení platby za nedodržení poměru plodin závisí na počtu porušených podmínek.
Porušená podmínka č. 1: hlavní plodina se pěstuje na více než 75 % orné půdy
Snížení: plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby se sníží o 50 % celkové
zjištěné plochy orné půdy vynásobené poměrem rozdílu.
Poměr rozdílu - podíl plochy s hlavní plodinou převyšující 75 % celkové zjištěné plochy orné
půdy na celkové ploše vyžadované pro ostatní plodiny.
Porušená podmínka č. 2: dvě hlavní plodiny se pěstují na více než 95 % orné půdy,
Snížení: plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby, se sníží o 50 % celkové
zjištěné plochy orné půdy vynásobené poměrem rozdílu.
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Poměr rozdílu je podíl plochy s dvěma hlavními plodinami převyšující 95 % celkové zjištěné
plochy orné půdy na celkové ploše vyžadované pro ostatní plodiny.
Porušená podmínka č. 3: plocha, která byla zjištěna pro hlavní skupiny plodin, pokrývá více
než 75 % a plocha, která byla zjištěna pro dvě hlavní skupiny plodin, pokrývá více než 95 %
Snížení: plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby se sníží o 50 % celkové
zjištěné plochy orné půdy vynásobené poměrem rozdílu.
Poměrem rozdílu uvedeným se rozumí součet poměrů rozdílu porušených podmínek 1 a 2.
Snížení platby a náprava stavu v rámci dodržení poměru trvaných travních porostů:
Pokud klesne poměr TTP/zem. ploše v rámci ČR o více jak 5 %:
 Fond do 31.12 vyzve žadatele, aby do podání JŽ pro další rok zatravnili a to v míře,
v jaké žadatel přispěl ke změně stanoveného poměru,
 v případě překročení 5 % v roce 2015 mohou být vyzváni zemědělci tři roky zpětně,
tedy i ti, kteří drží půdu rozoranou nejpozději v roce 2013.
Pokud dojde ke změně kultury u environmentálně cenných ploch s TTP:
 plocha k výpočtu za greening se sníží o plochu, na které byla zjištěna změna kultury,
 žadatel má povinnost zajistit u všech těchto ploch obnovu travního porostu do podání
JŽ 2016.
Snížení platby v rámci ploch v ekologickém zájmu (EFA):
Pokud je požadovaná plocha EFA větší než plocha EFA zjištěná, pak se plocha, která má být
použita k výpočtu greeningové platby, sníží o 50 % celkové zjištěné plochy orné půdy,
vynásobené poměrem rozdílu.
Poměr rozdílu: podíl rozdílu mezi požadovanou plochou EFA a zjištěnou plochou EFA na
požadované ploše EFA.
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SAPS
Jednotná platba na plochu zemědělské
půdy

SAPS

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít na sebe evidovanou zem. půdu v LPIS nejméně od data doručení žádosti
do 31. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celé období její evidence na žadatele v LPIS,
f) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci),
g) zakreslit DPB v mapě,
h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
O poskytnutí podpory je možné žádat na následující zemědělské kultury a podkultury, přičemž
výše podpory není závislá na konkrétním druhu kultury:

standardní orná půda (R)

úhor (U)

travní porost (G)

trvalý travní porost (T)

vinice (V)

chmelnice (C)

sad (S)

školka (K)

rychle rostoucí dřeviny (D)

jiná trvalá kultura (J)

zalesněná půda (nyní pod závazkem, způsobilá pro platbu SAPS k roku 2008) (L)

jiná kultura oprávněná pro dotace (např. alej ovocných stromů, chmelnice bez opěrné
konstrukce) (O)
Podpora bude poskytnuta i na zem. půdu, která k 30. červnu 2003 nebyla uchována
v dobrém zemědělském stavu, a nebylo možné na ni do roku 2013 žádat.
Součástí
ve které
(výměra
(výměra

1.1

žádosti je „Deklarace zemědělské půdy a SAPS“ (dále Deklarace zem. půdy),
musí být uvedeny všechny DPB vedené na žadatele v LPIS v odpovídající výměře
LPIS) a současně výměra, na kterou je požadována jednotná platba na plochu
SAPS).

Doplňkové podmínky pro pěstitele rychle rostoucích dřevin
(RRD)

Nárok na SAPS na DPB s kulturou D (rychle rostoucí dřeviny) má žadatel pouze pokud zde
pěstuje druhy dřevin, které jsou vhodné jako rychle rostoucí dřeviny pěstované ve
výmladkových plantážích. Seznam těchto dřevin včetně maximálního povoleného cyklu sklizně
je uveden v Příloze č. 5.
Žadatel, který pěstuje rychle rostoucí dřeviny, musí vyplnit Deklaraci RRD, kde uvede DPB
včetně výměry, na které tuto rychle rostoucí dřevinu pěstuje, dále pak rod a druh rychle
rostoucí dřeviny, rok výsadby a rok posledního předchozího obmýtí.
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SAPS
Doplňkové podmínky pro pěstitele konopí setého

1.2

Pokud žadatel pěstuje konopí, uvede v Deklaraci zem. půdy u konkrétního DPB výměru
pěstovaného konopí a k JŽ připojí uznávací list o uznání osiva konopí včetně návěsek z obalů.
Pěstitel konopí se na žádosti zavazuje, že neprodleně oznámí Fondu začátek kvetení konopí
na některém z DPB a že bude pěstovat konopí za běžných vegetačních podmínek v souladu
s místní praxí nejméně po dobu 10 dnů ode dne skončení květu.
Počátek kvetení oznámí písemně oddělení finanční podpory příslušného RO SZIF a to ve chvíli,
kdy je schopen tak učinit, tj. i s určitým předstihem, pokud si je tím jist. Nejpozději však musí
žadatel splnit tuto podmínku ihned po začátku kvetení plodiny.
Podpora bude poskytnuta pouze na pěstování uznaných odrůd konopí setého vyjmenovaných
ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a uvedených v Příloze č. 6.

Podání žádosti

1.3

Žádost o jednotnou platbu na plochu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2
2.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výpočet platby

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha (v ha)
Sazbu zveřejní Fond nejpozději 30. listopadu na svých stránkách www.szif.cz a v jednom
deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha splňující všechny stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
Přiznání platby SAPS má vliv na udělení Přechodných vnitrostátních podpor (PVP) a platby
na Mladého zemědělce, na které nelze poskytnout finanční podporu, pokud žadateli není
v daném roce přiznána platba SAPS.

2.2

Snížení nebo zamítnutí platby

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou a
plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
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SAPS
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby SAPS,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

2)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

3)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:

4)

2.3

a)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,

b)

větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,

c)

větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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PVP
Přechodné vnitrostátní podpory

PVP

1

Podmínky opatření

Přechodné vnitrostátní podpory - dříve TOP-UP - se poskytují k platbě SAPS v následujících
oblastech:
 Platba na zemědělskou půdu
 Platba na chmel
 Platba na brambory pro výrobu škrobu
 Platba na přežvýkavce
 Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz
 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

Podání žádosti

1.1

Žádost o přechodné vnitrostátní platby (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2
2.1

Podmínky jednotlivých plateb
Platba na zemědělskou půdu

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu o výměře
nejméně 1 ha, která je na ni vedena v LPIS jako způsobilá zemědělská půda nejméně
od data podání žádosti do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém žádá o podporu, a která
v příslušném kalendářním roce podala žádost o SAPS.

2.2

Platba na chmel

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, na kterou byla k 31. březnu 2007 evidována
v LPIS chmelnice, na níž byl pěstován chmel. Minimální výměra pro poskytnutí platby je 1 ha
chmelnic.
Žádost nebude obsahovat výčet konkrétních DPB ani jejich dílčí výměry. Celkový počet
hektarů pro tuto platbu bude žadatelům předtištěn na základě žádostí z minulých let.
Úprava počtu hektarů je nutná pouze v případě tzv. právního nástupnictví (viz níže).

2.3

Platba na brambory pro výrobu škrobu

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která pro hospodářský rok 2011/2012 uzavřela
do 31. března 2011 se zpracovatelem brambor smlouvu o pěstování brambor pro výrobu
škrobu.
Žadatel v žádosti uvede počet tun škrobu, dle údajů uvedených na výše zmiňované smlouvě.
Žadatel musí společně s vyplněnou JŽ předložit Smlouvu o pěstování brambor pro výrobu
škrobu, uzavřenou pro hospodářský rok 2011/2012. Pokud Fond poskytl žadateli platbu na
brambory pro výrobu škrobu (v rámci TOP-UP resp. PVP) v letech 2012 - 2014, žadatel tyto
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doklady Fondu znovu nepředkládá. V případě, že by tak učinil, nevezme je Fond na zřetel a
bude při rozhodování o platbě vycházet z dokumentů doložených žadatelem v minulých letech.
Počet tun pro tuto platbu bude žadatelům předtištěn na základě žádostí z minulých let.
Pro tuto platbu platí kapitola o právním nástupnictví (viz níže).

2.4

Platba na přežvýkavce

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která k 31. březnu 2007 chovala přežvýkavce
na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci v množství nejméně 2 VDJ. Berani a kozli
se do počtu VDJ nezahrnují. Mezi přežvýkavce se nepočítají koně, osli ani jejich kříženci.
V případě, že v období od 1. 8. 2006 do 31. 3. 2007 nařídila příslušná krajská veterinární
správa utracení nebo porážku chovaných přežvýkavců, může žadatel podat žádost na stav
chovaných přežvýkavců k 31. červenci 2006.
Žadatel je povinen současně s žádostí doložit stav jím chovaných přežvýkavců k 31. březnu
2007 a nápočet VDJ těchto zvířat. Tyto doklady obdrží na žádost od Českomoravské
společnosti chovatelů, a. s. (dále jen ČMSCH).
Pokud Fond poskytl žadateli platbu na přežvýkavce (v rámci TOP-UP, resp. PVP) v letech 2007
- 2014, žadatel tyto doklady znovu nepředkládá. V případě, že by tak učinil, nevezme je Fond
na zřetel a bude při rozhodování o platbě vycházet z dokumentů doložených v minulých
letech.
Počet VDJ pro tuto platbu bude žadatelům předtištěn na základě žádostí z minulých let.
Úprava počtu VDJ je nutná pouze v případě tzv. právního nástupnictví (viz níže).

2.5

Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která chová na hospodářství registrovaném
v ústřední evidenci ovce, popřípadě kozy, a to nejméně od 1. do 31. července 2015
v množství 2 VDJ a více. Berani a kozli se do počtu VDJ nezahrnují.
Žadatel doručí na příslušný RO SZIF do 30. září 2015 doklady z ústřední evidence prokazující
stav chovaných ovcí, popřípadě koz, včetně identifikačních čísel a data narození přežvýkavců
(popř. data zaevidování do ústřední evidence) a nápočet VDJ. Tyto doklady obdrží žadatel od
ČMSCH.

2.6

Platba na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM)

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která chová na hospodářství registrovaném
v ústřední evidenci krávy bez tržní produkce mléka, a to nejméně od 1. do
31. července 2015 v množství 2 VDJ a více.
Platba se poskytuje na krávy, tzn. pro stanovení platby je rozhodující nejméně jedno otelení
resp. evidované zmetání od započatého 7. měsíce březosti ke dni 1. července 2015.
Platbu nelze poskytnout na zvířata označená symbolem „D“ (tj. dojnice). Fond může
poskytnout v daném roce na daný kus skotu vždy jen jeden druh platby.
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Žadatel doručí na příslušný RO SZIF do 30. září 2015 doklady z ústřední evidence prokazující
stav chovaných krav bez tržní produkce mléka, včetně identifikačních čísel a data narození
přežvýkavců a nápočet VDJ. Tyto doklady obdrží žadatel od ČMSCH.

2.7

Nápočty VDJ pro PVP

Pro platby na přežvýkavce, na chov ovcí, popřípadě chov koz a na chov KBTPM:
Do nápočtu VDJ pro potřeby platby budou zahrnuta pouze zvířata, která nemají v „souhrnném
stavu živých zvířat“ příznak. Význam příznaků:
 „ * “ nahlášen odsun z předchozího hospodářství, avšak hospodářství žadatele dosud
přísun zvířete neohlásilo;
 „ x “ nahlášen odsun z žadatelova hospodářství, avšak následné hospodářství přísun
zvířete dosud neohlásilo;
 „ + “ nenahlášen odsun z žadatelova hospodářství, avšak následné hospodářství
přísun zvířete již ohlásilo;
 „ # “ nahlášen přísun na žadatelovo hospodářství, avšak předchozí hospodářství
dosud odsun zvířete neohlásilo.
Přepočtové koeficienty pro stanovení VDJ pro přežvýkavce:
Věková kategorie

Přepočítávací koeficienty na VDJ

Skot nad 2 roky

1,0

Skot nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,6

Skot nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně

0,2

Ovce a kozy nad 1 rok

0,15

Přepočtové koeficienty pro stanovení VDJ pro KBTPM a ovce a kozy:
Věková kategorie

Přepočítávací koeficienty na VDJ

Skot nad 2 roky

1,0

Skot nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,6

Skot do 6 měsíců včetně

0,4

Ovce a kozy nad 1 rok

0,15

Příslušné seznamy zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby a nápočty VDJ budou
ve druhé polovině měsíce srpna 2015 zaslány ČMSCH.
Žadatel dokumenty podepíše a do 30. září 2015 doručí na příslušný RO SZIF. Svým podpisem
stvrzuje, že údaje na těchto dokladech odpovídají skutečnosti. Na dokumentech není
dovoleno provádět úpravy. Pokud žadatel nebude s uvedenými údaji souhlasit, musí zajistit
dohlášení údajů ČMSCH standardním hlášením a současně požádat ČMSCH o vydání nových
aktualizovaných dokumentů, které podepíše a do 30. září 2015 doručí na příslušný RO SZIF.
V případě, že zvířata žadatele jsou označená příznaky v důsledku chybného nebo
nedostatečného hlášení předchozího nebo následujícího chovatele, kontaktuje žadatel tohoto
chovatele, aby zajistil dohlášení údajů ČMSCH. V případě, že tento chovatel dohlášení údajů
neprovede, oznámí žadatel tuto skutečnost na příslušný RO SZIF, který zajistí nápravu. Poté
žadatel požádá ČMSCH o vydání aktualizovaného seznamu zvířat splňujících podmínky
a nápočtu VDJ. Doklady podepíše a do 30. září 2015 doručí na příslušný RO SZIF.
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Všechny dokumenty předkládané žadatelem musí mít podobu originálu nebo úředně
ověřené kopie.

3

Právní nástupnictví

Platí pouze pro:

Platbu na přežvýkavce

Platbu na chmel

Platbu na brambory pro výrobu škrobu
Žádost o PVP může podat také osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil
podmínky poskytnutí platby podle NV č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
na niž přešla práva a povinnosti v důsledku převodu podniku nebo nájmu podniku.
Smlouva o převodu podniku se musí řídit těmito paragrafy Obchodního zákoníku:

v případě prodeje podniku: § 476 – 486 obchodního zákoníku;

v případě darování podniku: §269 odst. 2 obchodního zákoníku;

v případě nájmu podniku: § 488b - 488h obchodního zákoníku.
Pozn. v případě převodu i nájmu podniku se musí jednat o celý podnik (tzn. nelze převést,
pronajmout část podniku).
V případě, že platby žádá tzv. právní nástupce, není oprávněna podat žádost Fondu osoba,
která by jinak mohla být žadatelem o tuto platbu.
Skutečnosti týkající se právního nástupnictví doloží žadatel Fondu současně s žádostí
o poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností
vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby.

4
4.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výpočet platby

Sazby pro PVP zveřejní Fond nejpozději 30. listopadu na svých stránkách www.szif.cz
a v jednom deníku s celostátní působností.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
Pokud celková částka plateb, která má být žadateli na základě jeho žádosti
poskytnuta je nižší než 500 Kč, Fond platbu tomuto žadateli neposkytne.
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4.2

Snížení nebo zamítnutí platby

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce. Sankce se liší v závislosti na druhu a závažnosti pochybení:
1)

V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu, bude žadateli o poskytnutí finanční
podpory udělena sankce ve výši 1 % za každý pracovní den. Přesáhne-li prodlení 25
kalendářních dnů, žádost bude zamítnuta a žadateli nebudou přiznány žádné platební
nároky.

2)

Jestliže žadateli nebude přiznána platba SAPS, žádost o PVP bude zamítnuta a platba
nebude žadateli poskytnuta. V případě nepřiznání platby SAPS na některý z DPB či jeho
část, nebude na tento DPB či jeho část poskytnuta ani platba PVP.

3)

Platí pro:
 Platbu na krávy bez tržní produkce mléka
 Platbu na chov ovcí, popřípadě chov koz
 Platbu na přežvýkavce
Jestliže bude zjištěno, že počet VDJ zvířat chovaných žadatelem byl nižší než počet VDJ
zvířat, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby PVP:
 rozdíl do 3 % včetně - poskytnutí platby na počet zjištěných VDJ zvířat,
 rozdíl od 3 % do 20 % včetně - snížení poskytnutí platby o dvojnásobek rozdílu
mezi počtem zjištěných VDJ zvířat a počtem VDJ zvířat, na něž žadatel požádal
o poskytnutí platby,
 více než 20 % - žádost o platbu bude zamítnuta, platba se žadateli neposkytne.

4)

Platí pro:
 Platbu na krávy bez tržní produkce mléka
 Platbu na chov ovcí, popřípadě chov koz
Doručí-li žadatel Fondu Doklad z Ústřední evidence po stanovené lhůtě (30. září 2015)
avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, Fond mu poskytne platbu
sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení
s předložením dokladu. Na nápočty doložené po 26. říjnu 2015 nebude brán
zřetel.

5)

4.3

Fond neposkytne platbu na krávu bez tržní produkce mléka, na kterou byla požadována
ve stejném kalendářním roce platba na dojnice.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Mladý zemědělec

1

Podmínky opatření

O platbu pro mladé zemědělce je možné žádat v rámci JŽ od roku 2015. Jejím účelem je
podpora zemědělců v začátcích jejich podnikání.
O platbu mohou žádat jak fyzické tak i právnické osoby (obchodní korporace), které splní
následující podmínky a zároveň jsou za daný rok žádosti příjemci platby SAPS.
Fyzická osoba:
 poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho vedoucí (nebo která již takový podnik
zřídila v průběhu pěti let před prvním předložením žádosti o platbu SAPS v novém
programovém období 2015 – 2020). Za zřízení zemědělského podniku se tedy
považuje zápis do Evidence zemědělského podnikatele (bude posuzován rok zápisu
do EZP) a zároveň,
 v roce, kdy předkládá první žádost o platbu SAPS v novém programovém období
2015 - 2020, jí není více než 40 let. Bude posuzován rok narození žadatele, nikoliv
den a měsíc.
Právnická osoba:
 ve které fyzická osoba (která splňuje výše uvedené podmínky pro mladého
zemědělce), vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud
jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik v prvním kalendářním roce
podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce. Takovou osobou se rozumí
většinový společník, nebo více fyzických osob splňujících podmínky mladého
zemědělce a zároveň držících dohromady většinový podíl na kapitálu obchodní
korporace. Za takovou osobu se naopak nepovažuje status tzv. tichého společníka.
Platba pro mladé zemědělce není poskytována fyzické osobě, která je vedle zřízení vlastního
zemědělského podniku, většinovým společníkem, nebo spolu s ostatními fyzickými osobami
drží většinový podíl na kapitálu obchodní korporace. Není tedy možné žádat o platbu pro
mladé zemědělce jako fyzická osoba a zároveň být většinovým společníkem
v obchodní korporaci, pokud tato obchodní korporace žádá také o platbu pro mladé
zemědělce.
Platba pro mladé zemědělce se poskytuje jednomu zemědělci na maximální výměru ve výši
90 ha po dobu nejvýše pěti let. Tato doba se zkracuje o počet let, která uplynula od zřízení
podniku „mladým zemědělcem“ do prvního podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce.
Příklady:
Rok 1.
podání
žádosti SAPS

Věk/rok narození
zemědělce při 1.
podání žádosti
SAPS

Rok zřízení
zemědělského
podniku/Rok
zápisu do EZP

Oprávněné roky pro podání
žádosti pro mladého zemědělce

2015
2015

18 let/1997
25 let/1990

2015
2009

2015, 2016, 2017, 2018,2019
není nárok na platbu = uplynulo
více
jak
5
let
od
zřízení
podniku/zápisu do EZP

2015

30 let/1985

2010

2015

2015

35 let/1980

2011

2015, 2016
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2015

39 let/1976

2012

2015, 2016, 2017

2015

40 let/1975

2013

2015, 2016,2017,2018

2015
2015

40 let/1975
41 let/1974

2014
2015

2015, 2016, 2017, 2018, 2019
není nárok na platbu = žadateli je
v 1. kalendářním roce podání
žádosti o platbu SAPS více než 40
let.

2016

19 let/1997

2015

2016, 2017, 2018, 2019, 2020

2017

19 let/1998

2015

2017, 2018, 2019, 2020

Podání žádosti

1.1

Žádost o platbu pro mladé zemědělce (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).
Vyplnění formuláře JŽ pro platbu pro mladé zemědělce:
Pokud je žadatel fyzickou osobou, na formuláři JŽ zaškrtne pouze, že o dané opatření žádá.
Pokud je žadatel obchodní korporací (právnickou osobou), musí dále vyplnit samostatnou
„deklaraci“ – Údaje o mladém zemědělci.
Žadatel uvede:
 datum vzniku společnosti,
 typ právní formy obchodní korporace,
 výši základního kapitálu,
 celkový počet hlasů,
 u s.r.o. dále hodnotu jednoho hlasu v Kč,
 údaje o jednotlivých společnících.
Pokud má obchodní korporace mezi společníky jinou/jiné obchodní korporace, žadatel tuto
skutečnosti označí a vyplní pro každou obchodní korporaci, které je společníkem, druhou
část deklarace Údaje o mladém zemědělci. Pro každou obchodní korporaci, která je
společníkem žadatele, tedy bude uvedeno:
 datum vzniku společnosti,
 IČ subjektu,
 výši základního kapitálu,
 celkový počet hlasů,
 u s. r. o. dále hodnotu jednoho hlasu v Kč,
 údaje o jednotlivých společnících.

2
2.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výpočet platby

Platba se vypočte vynásobením hodnoty, která odpovídá 25 % platby v rámci režimu SAPS
počtem způsobilých hektarů do maximální možné výše 90 ha.
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Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

2)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:
a)
b)
c)

3)

2.3

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,
větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,
větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na
to, zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS bílkovinné
plodiny
Podpora na produkci bílkovinných
plodin

VCS bílkovinné plodiny

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít na sebe v LPIS evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) nejméně od data doručení žádosti do 31. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celé období její evidence na žadatele v LPIS,
f) mít na sebe v ústřední evidenci evidována hospodářská zvířata podle plemenářského
zákona
g) pěstovat na uvedených DPB bílkovinné plodiny, tzn. půda musí mít prokazatelný
pokryv bílkovinných plodin a jejich směsí (nebo prokazatelný výskyt posklizňových
zbytků) v období minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního
roku. Na jednom DPB může být pěstováno více plodin,
h) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci),
i) zakreslit DPB v mapě,
j) splňovat min. intenzitu chovu hospodářských zvířat 3 VDJ/ha bílkovinných plodin, a to
každý den sledovaného období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
k) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Intenzita chovu hospodářských zvířat v příslušném dni se vypočte jako podíl počtu zjištěných
VDJ (přepočtených podle Přílohy č. 7) k danému dni a hodnoty zjištěné plochy bílkovinných
plodin. Zjištěná plocha je platná pro všechny dny kontrolního období.
Za bílkovinné plodiny pro účely dotace jsou považovány:

hrách (všechny druhy), včetně pelušky

bob

lupinu

sóju

vojtěšku

jetel

směs výše uvedených plodin s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí
v porostu těchto směsí více než 50 %.
Pozor! Pokud žadatel ve stejném roce nárokuje platbu na hrách zahradní v rámci podpory
na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností, nemůže mu být na tuto plodinu
poskytnuta podpora na produkci bílkovinných plodin.

Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na bílkovinné plodiny (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2
2.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výpočet platby
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= sazba (v Kč) x způsobilá plocha bílkovinných plodin (v ha).
Sazbu zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu na svých internetových stránkách
www.szif.cz a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha splňující všechny stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.

Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou a
plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

2)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

3)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ větší než 3 % deklarované plochy, bude platba krácena
o 1 až 3 %.

4)

V případě nedodržení intenzity chovu hospodářských zvířat na plochu Fond:
a)

b)

poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 10 %, zjistí-li, že
žadatel jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat a zároveň
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla
vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 VDJ na 1 ha zjištěné plochy
bílkovinných plodin,
poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 25 %, zjistí-li, že
žadatel dvakrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat a zároveň
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla
vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné
plochy bílkovinných plodin,
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c)

d)
e)

5)

2.3

poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 50 %, zjistí-li, že
žadatel třikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat a zároveň
Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla
vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné
plochy bílkovinných plodin,
pokud žadatel nesplní intenzitu chovu hospodářských zvířat 4x a více
za sledované období, žádost bude zamítnuta,
pokud intenzita chovu hospodářských zvířat klesne alespoň jednou v kontrolním
období pod 2,4 VDJ, Fond žádost zamítne.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS brambory
Podpora na produkci konzumních
brambor;
Podpora na produkci brambor na výrobu
škrobu

VCS brambory

1

Podmínky platby na škrobové brambory

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít na sebe v LPIS evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) nejméně od data doručení žádosti do 31. října daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celou dobu její evidence na žadatele v LPIS,
f) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci),
g) zakreslit DPB v mapě,
h) přiložit k žádosti smlouvu o pěstování brambor určených pro výrobu škrobu nebo její
kopii, uzavřené mezi žadatelem a výrobcem bramborového škrobu pro příslušný
hospodářský rok,
i) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Dále žadatel do 31. 1. 2016 doloží:
a) účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list prokazující použití uznané sadby
v množství nejméně 2 t sadby/ha a
b) potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu
ze sklizně pro hospodářský rok, které prokazuje dodávku brambor pro výrobu škrobu
výrobci bramborového škrobu v množství odpovídajícím v přepočtu nejméně 6 t
škrobu/ha.
Při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto
plochy viditelně označit v terénu.

Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na brambory pro výrobu škrobu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné
podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2

Podmínky platby na konzumní brambory

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít na sebe v LPIS evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) nejméně od data doručení žádosti do 31. října daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celou dobu její evidence na žadatele v LPIS,
f) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci),
g) zakreslit DPB v mapě,
h) přiložit k žádosti účetní doklad za dodanou sadbu a uznávací list prokazující použití
uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha. V případě, že žadatel má vlastní
sadbu, doloží interní účetní doklad (např. skladové karty),
i) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
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Při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto
plochy viditelně označit v terénu.

Podání žádosti

2.1

Žádost o podporu na konzumní brambory (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

Platba – výpočet a možné sankce

3

Výpočet platby

3.1

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha (v ha).
Sazbu zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu na svých internetových stránkách
www.szif.cz a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha splňující všechny stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016 na jeho
bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.

Snížení nebo zamítnutí platby

3.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

2)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou
a plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení.
Přesáhne-li
prodlení
25
kalendářních
dnů
(tj.
žádost
bude
podána
po
9. 6. 2015), žádost bude zamítnuta.
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3)

4)

5)

3.3

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:
a)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,

b)

větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,

c)

větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Při nedodání požadovaných dokladů/příloh v závislosti na typu žádosti – na škrobové
nebo konzumní brambory, bude žádost zamítnuta.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS ovoce
Podpora na produkci ovocných druhů
s velmi vysokou pracností;
Podpora na produkci ovocných druhů
s vysokou pracností

VCS ovoce VVP a VP

1

Podmínky platby na ovoce VVP

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít evidovanou zem. půdu – kultura ovocný sad (S) - v LPIS nejméně od data podání
žádosti do 31. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tyto sady po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS,
f) pěstovat v nich některý z níže uvedených druhů ovoce,
g) podat žádost na minimálně 1 ha ovocných sadů (zaškrtnout v žádosti a vyplnit
Deklaraci vč. uvedení plodiny),
h) zakreslit DPB sadů v mapě,
i) prokázat vlastní produkci (viz dále),
j) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Ovocnými druhy s velmi vysokou pracností jsou:
 jabloň,
 hrušeň,
 meruňka,
 třešeň.
Prokázání vlastní produkce:
Žadatel musí prokázat minimální výši vlastní produkce přepočtenou na ha ovocných sadů.
Ovocný druh
jabloň
hrušeň
meruňka
třešeň

Minimální výnos pro ovoce VVP
t/ha
10
8
1,5
1

K prokázání splnění této podmínky žadatel využije formulář, který bude ke stažení
na www.szif.cz, a který nejpozději 31. ledna 2016 doručí příslušnému RO SZIF s:
a) účetními a daňovými doklady za uskutečněný prodej vlastní produkce za kalendářní rok
2015 a
b) doklady prokazujícími objem vlastní produkce využitý při dalším zpracovaní (a to
včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé ovoce a jednotlivé výrobky) opět
za kalendářní rok 2015.
Platba bude poskytnuta pouze na sady:
a) vysázené v kal. roce 1995 a později,
b) evidované v evidenci ovocných sadů nebo nově vysázené plochy dle vyhlášky 88/2006
Sb.,
c) splňující podmínku minimálního počtu životaschopných jedinců ovocného druhu na ha:
- pro jabloně a hrušně minimálně 500 ks/ha,
- pro meruňky a třešně minimálně 200 ks/ha.
Minimální počet jedinců se bude kontrolovat dvěma způsoby – administrativně kontrolou
registru sadů k 31. 8. a jednorázově kontrolou na místě ke dni jejího provedení. Pokud bude
jedním či druhým způsobem nalezeno pochybení, bude žádost na danou plodinu zamítnuta.
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VCS ovoce VVP a VP
Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností (jako součást
Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání
Jednotné žádosti“).

2

Podmínky platby na ovoce VP

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít evidovanou zem. půdu – kultura ovocný sad (S), resp. kulturu standardní orná
půda (R) pro jahodníky - v LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného
roku,
e) obhospodařovat tyto sady, resp. ornou půdu po celé období jejich evidence na žadatele
v LPIS,
f) pěstovat v nich některý z níže uvedených druhů ovoce,
g) podat žádost na minimálně 1 ha ovocných sadů/orné půdy (zaškrtnout v žádosti
a vyplnit Deklaraci vč. uvedení plodiny,
h) zakreslit DPB sadů v mapě,
i) prokázat vlastní produkci (viz dále),
j) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Ovocnými druhy s vysokou pracností jsou:
 slivoň švestka (kromě myrobalánu),
 broskvoň,
 višeň,
 rybíz černý,
 rybíz červený,
 maliník,
 jahodník.
Prokázání vlastní produkce:
Žadatel musí prokázat minimální výši vlastní produkce přepočtenou na ha ovocných sadů.
Ovocný druh
slivoň švestka (kromě
myrobalánu)
broskvoň
višeň
rybíz černý
rybíz červený
maliník
jahodník

Minimální výnos pro ovoce VP
t/ha
3
2
3
1
1,5
0,5
3,5

K prokázání splnění této podmínky žadatel využije formulář, který bude ke stažení
na www.szif.cz, a který nejpozději 31. ledna 2016 doručí příslušnému RO SZIF s:
a) účetními a daňovými doklady za uskutečněný prodej vlastní produkce za kalendářní rok
2015 a

51

VCS ovoce VVP a VP
b) doklady prokazujícími objem vlastní produkce využitý při dalším zpracovaní (a to
včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé ovoce a jednotlivé výrobky) opět
za kalendářní rok 2015.
Platba bude poskytnuta pouze na sady:
a) vysázené v kal. roce 1995 a později,
b) evidované v evidenci ovocných sadů nebo nově vysázené plochy dle vyhlášky 88/2006
Sb.,
c) splňující podmínku minimálního počtu životaschopných jedinců ovocného druhu na ha:
pro slivoně, broskvoně a višně minimálně 200 ks/ha,
pro rybíz černý a červený a maliník minimálně 2 000 ks/ha,
pro jahodník minimálně 20 000 ks/ha.
Minimální počet jedinců se bude kontrolovat 2 způsoby – administrativně kontrolou registru
sadů k 31. 8. (netýká se jahodníků) a jednorázově kontrolou na místě ke dni jejího provedení.
Pokud bude jedním či druhým způsobem nalezeno pochybení, bude žádost na danou plodinu
zamítnuta.
Specifické podmínky pro platbu na jahodníky:
a) standardní orná půda osázená jahodníkem s maximálním stářím 3 let,
b) s minimálně 20 000 ks životaschopných jedinců na ha.

Podání žádosti

2.1

Žádost o podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností (jako součást Jednotné
žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné
žádosti“).

3

Doporučení společná pro obě opatření

Tato opatření jsou určena primárně na podporu intenzivního ovocnářství a obnovu sadů,
jejichž stáří je jedno z nejvyšší v Evropě.
Doporučený postup úprav před podáním žádosti
1) úprava LPIS – upravit DPB tak, aby zde pěstované druhy splňovaly podmínky (není
nezbytně nutné, pouze to může žadateli usnadnit přípravu JŽ a případnou KNM). Je
možné dělení na souvislé a ucelené celky s konkrétními a jasně zdůvodnitelnými
hranicemi (jiná kultura, evidentní starý sad apod. – v ideálním případě včetně změny
kultury oddělené části např. na kulturu jiná trvalá kultura (J)). Není povoleno účelové
podělování DPB či vyčleňování jednotlivých kusů (stromů či keřů) či jednotlivých řad
(sad stále musí dodržovat definované parametry = musí zůstat sadem – min. 2 řady,
počty jedinců na ha atd.). Není třeba oddělovat ovoce VVP a VP do samostatných DPB,
2) následně provést změny v registru sadů - přes PF MZe - a odeslat ke zpracování
na ÚKZÚZ, (lhůta na zpracování je 15 dní a úprava může být i zamítnuta => nečekat
až na poslední dny před podáním žádosti, tj. oddělit část sadu splňující podmínky
od části, která podmínky nesplňuje,
3) zkontrolovat provedené změny v registru sadů (mohou se lišit oproti žadatelem
navrhovaným) – opět v registru sadů přes PF MZe – pohlídat si vazbu sadů na LPIS
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(u každého sadu, o který chce žádat, musí být uvedeno číslo DPB a „vazba (x)“ –
např.: 740-1120 1520/2 (1)),
4) při přípravě žádosti v LPIS zkontrolovat a případně upravit, zda výměra DPB
deklarovaná odpovídá výměře LPIS. Veškeré údaje by se měly automaticky natáhnout
z registru sadů přímo do datové sady při přípravě předtisku. V LPIS se zobrazí výměry,
ovocné druhy a přepočtený počet jedinců na ha. Nezobrazuje se rok výsadby. Pokud se
žadateli automaticky nedeklarují některé sady, nejspíš nesplňují počet jedinců nebo rok
výsadby.
Kontroly plnění podmínek
KNM budou probíhat ve dvou fázích: po podání žádosti kontrola sadů (kontrola druhů, počtu a
životaschopnosti jedinců, stáří sadů) a po 31. 1. 2016 kontrola produkce (účetnictví a dokladů,
kalkulace).
Zároveň proběhne k 31. 8. administrativní kontrola =>žadatel tedy musí hlídat plnění všech
podmínek - zejména pak počty jedinců na ha a to jak celkově za každý ovocný druh (tj. např.
všechny hrušně celkem ze všech DPB), tak i za každý celý DPB (tj. počty jedinců přepočtené
na výměru celého DPB).

Platba – výpočet a možné sankce

4

Výpočet platby

4.1

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha (v ha).
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha sadů, resp. orné půdy, splňující všechny stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016 na jeho
bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.

Snížení nebo zamítnutí platby

4.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou a
plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby,
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d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

2)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

3)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:

4)

4.3

a)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,

b)

větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,

c)

větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS zelenina
Podpora na produkci zeleninových
druhů s velmi vysokou pracností;
Podpora na produkci zeleninových
druhů s vysokou pracností

VCS zelenina VVP a VP

1

Podmínky platby na zeleninu VVP

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R), resp. jiná trvalá kultura
(J) pro chřest - v LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS,
f) pěstovat na ní některý z níže uvedených druhů zeleniny,
g) podat žádost na minimálně 1 ha orné půdy, resp. jiné trvalé kultury (zaškrtnout
v žádosti a vyplnit Deklaraci vč. uvedení plodiny),
h) zakreslit DPB v mapě,
i) prokázat vlastní produkci (viz dále),
j) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Zeleninovými druhy s velmi vysokou pracností jsou:
 brokolice
 paprika
 celer bulvový
 pastinák
 celer řapíkatý
 pažitka
 cibule
 pekingské zelí
 čekanka salátová
 petržel kořenová
 česnek
 pór
 chřest
 rajče
 kapusta hlávková
 reveň
 kapusta růžičková
 ředkev
 kedluben
 ředkvička
 květák
 řepa salátová
 mrkev
 saláty
 okurky nakládačky
 šalotka
 okurky salátové
 zelí hlávkové
Pro poskytnutí podpory musí žadatel dodržet požadavky minimálního výsevu nebo
výsadby daného zeleninového druhu na 1 ha DPB, hmotnosti tisíce semen a minimální
délky vegetační doby od výsadby nebo výsevu podle Přílohy č. 9. (V případě cibule
a česneku je údaj v Příloze č. 9 uveden v kg na 1 hektar.)
Část pěstování musí probíhat v období po 1. červnu příslušného kalendářního roku, přičemž
minimální doba pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období
je 10 kalendářních dní.
Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na produkci zeleninových druhů s velmi
vysokou pracností je:
 uvedení zeleninového druhu pěstovaného v době podání žádosti nebo následně
na půdním DPB a termínu výsevu nebo výsadby,
 účetní doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství odpovídajícím
požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu zeleniny na 1 ha DPB
a hmotnosti tisíce semen, které jsou stanoveny v Příloze č. 9. Pokud žadatel využívá
vlastní produkci osiva nebo sadby, předloží interní účetní doklady.
Poskytnutí této podpory je podmíněno tím, že na stejnou plochu nebylo požádáno o poskytnutí
podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností.
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Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností (jako součást
Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání
Jednotné žádosti“).

2

Podmínky platby na zeleninu VP

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - v LPIS nejméně od
data podání žádosti do 31. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS,
f) pěstovat na ní některý z níže uvedených druhů zeleniny,
g) podat žádost na minimálně 1 ha orné půdy (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci vč.
uvedení plodiny),
h) zakreslit DPB v mapě,
i) prokázat vlastní produkci (viz dále),
k) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Zeleninovými druhy s vysokou pracností jsou:
 celer naťový
 fazol zahradní
 hrách zahradní
 kukuřice cukrová
 petržel naťová
 špenát
 tykev
Pro poskytnutí podpory musí žadatel dodržet požadavky minimálního výsevu nebo
výsadby daného zeleninového druhu na 1 ha DPB, hmotnosti tisíce semen a minimální
délky vegetační doby od výsadby nebo výsevu podle Přílohy č. 10.
Část pěstování musí probíhat v období po 1. červnu příslušného kalendářního roku, přičemž
minimální doba pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období
je 10 kalendářních dní.
Součástí žádosti o poskytnutí platby zvláštní podpory na produkci zeleninových druhů s velmi
vysokou pracností je:
 uvedení zeleninového druhu pěstovaného v době podání žádosti nebo následně
na DPB a termínu výsevu nebo výsadby,
 účetní doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství odpovídajícím
požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu zeleniny na 1 ha DPB a
hmotnosti tisíce semen, které jsou stanoveny v Příloze č. 10.
Poskytnutí této podpory je podmíněno tím, že na stejnou plochu nebylo požádáno o poskytnutí
podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností.
Pokud je žádáno na druh zeleniny s vysokou pracností - hrách zahradní, potom na tento druh
zeleniny nelze žádat podporu na produkci bílkovinných plodin.
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Podání žádosti

2.1

Žádost o podporu na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností (jako součást Jednotné
žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné
žádosti“).

Platba – výpočet a možné sankce

3

Výpočet platby

3.1

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha (v ha).
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha splňující všechny stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.

Snížení nebo zamítnutí platby

3.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou a
plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

2)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

3)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:
a)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,
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4)

3.3

b)

větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,

c)

větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS cukrová řepa
Podpora na produkci cukrové řepy

VCS cukrová řepa

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - v LPIS nejméně od
data podání žádosti do 31. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu po celé období její evidence na žadatele v LPIS,
f) pěstovat cukrovou řepu,
g) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha cukrové řepy (zaškrtnout v žádosti
a vyplnit Deklaraci cukrové řepy),
h) zakreslit DPB v mapě,
i) přiložit k žádosti účetní doklad prokazující nabytí osiva,
j) přiložit k žádosti kopii smlouvy s cukrovarem či lihovarem,
k) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Povinné doklady k žádosti:
Prokázání nabytí osiva - žadatel je povinen k žádosti doložit účetní doklad (kopii)
prokazující nabytí osiva odpovídající minimálnímu výsevu 0,8 výsevní jednotky na hektar
DPB s cukrovkou. Počet výsevních jednotek osiva by měl být přímo uveden na účetním
dokladu.
Smlouva se zpracovatelem – žadatel je povinen k žádosti doložit kopii smlouvy (včetně
případného dodatku) pro příslušný hospodářský rok na dodávku cukrové řepy ke zpracování
na cukr nebo kvasný líh.

Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na produkci cukrové řepy (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2
2.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výpočet platby

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha (v ha).
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha splňující všechny stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
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Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou a
plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

2)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

3)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:

4)

a)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,

b)

větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,

c)

větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.
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2.3

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS chmel
Podpora na produkci chmele

VCS chmel

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít evidovanou zem. půdu – kultura chmelnice v LPIS a v evidenci chmelnic nejméně
od data podání žádosti do 20. srpna daného roku,
e) obhospodařovat tyto chmelnice po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS a
v evidenci chmelnic,
f) pěstovat na nich chmel,
g) požádat o platbu na minimálně 1 ha chmelnic (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci
chmele),
h) zakreslit DPB chmelnic v mapě,
i) dodržovat podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).

Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na produkci chmele (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat
nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

Platba – výpočet a možné sankce

2

Výpočet platby

2.1

= sazba (v Kč) x způsobilá plocha (v ha).
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilá plocha = plocha chmelnice (plocha sklizňová + plocha pomocná) splňující všechny
stanovené podmínky.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.

Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

DPB povinně evidované v LPIS musí žadatel zemědělsky obhospodařovat. V případě
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou
a plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby
na skutečnou (zjištěnou) výměru,
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b)

rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy =
poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a stržení částky ve výši
zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto
částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce zjištění.

2)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

3)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:

4)

2.3

a)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 1 %,

b)

větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena
o 2 %,

c)

větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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VCS masná telata
Podpora na chov telete masného typu

VCS masná telata

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) vykázat na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci narození telete masného
typu v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března
příslušného kalendářního roku,
e) požádat o platbu na minimálně 1 tele (0,4 VDJ, zaškrtnout v žádosti a vyplnit
Deklaraci),
f) vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá, bez ohledu zda na ni žádá některou
plošnou platbu. (Pokud žádá o některou z plateb na plochu v rámci Jednotné žádosti,
splňuje tuto podmínku v rámci dané plošné platby),
g) zakreslit DPB v mapě,
h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
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 mléka. Zároveň otcem
telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru
plemeníků. Seznam těchto masných plemen je uveden v Příloze č. 11.
Žadatel musí společně s vyplněnou JŽ předložit následující dokumenty:
 Seznam telat masného typu, která žadatel na hospodářství registrovaném v ústřední
evidenci vykázal jako narozená v období od 1. dubna roku předcházejícího podání
žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat
narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní
produkce mléka, označení otce dle ústředního registru plemeníků a výpočet VDJ.
Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek
hospodářských zvířat je uvedena v Příloze č. 7.
Upozorňujeme žadatele, že pokud nebude zvíře včas nahlášeno do systému ústřední
evidence, nebude způsobilé pro platbu! Žadatel je povinen označit tele do 20 dnů ode dne
jeho narození a zároveň platí, že datum narození telete musí být nahlášeno nejpozději do 7
dnů ode dne označení telete.
7 denní lhůta pro nahlášení data narození zvířete se dále může prodloužit o tzv.
technickou toleranci podle toho, jakým způsobem žadatel nahlášení data narození
provedl:
 pokud žadatel podal ohlášení elektronicky, zůstává lhůta 7 denní,
 pokud žadatel podal hlášení papírově, případně prostřednictvím regionálního
pracovníka, přidává se ke lhůtě 7 dnů dalších 7 dnů na doručení,
 pokud žadatel zaslal hlášení prostřednictví emailu, záleží na tom, který den byl email
přijat. Pokud byl email přijat v úterý, středu nebo čtvrtek, přidává se k 7 denní lhůtě
1 den. Pokud byl email přijat v pátek, sobotu, neděli nebo pondělí, přidávají se k 7
denní lhůtě 4 dny.
Fond neposkytne zvláštní podporu na tele masného typu, jehož matkou 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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Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na chov telete masného typu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné
podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

Platba – výpočet a možné sankce

2

Výpočet platby

2.1

= sazba (v Kč) x počet způsobilých VDJ
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilé VDJ = celkový počet VDJ stanovený podle počtu masných telat narozených
v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného
kalendářního roku, splňujících podmínky udělení dotace.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
Fond platbu neposkytne, pokud celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno
v daném kalendářním roce, je nižší než 100 EUR.

Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

2)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ větší než 3 % deklarované plochy, bude platba krácena
o 1 až 3 %.

3)

Pokud Fond zjistí, že počet VDJ masných telat narozených v období od 1. dubna roku
předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku, která
splňují nárok na udělení podpory (zjištěná masná telata), je nižší než počet VDJ
masných telat uvedený v žádosti (deklarovaná masná telata), platbu sníží, popřípadě
žádost zamítne a to následovně:
a)

pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem masných telat nejvýše tři
telata, sníží se celková částka podpory o procentní podíl, který se vypočítá jako
podíl počtu telat, která nebyla zjištěna a celkového počtu zjištěných telat (dále jen
procentní podíl),
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b)

pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem masných telat větší než tři
telata:
-

c)
d)

sníží se celková částka podpory o procentní podíl, pokud tento podíl není větší
než 10 %,
sníží se celková částka podpory o dvojnásobek procentního podílu, pokud je
tento podíl větší než 10 %, ale není větší než 20 %,
pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne,
pokud je procentní podíl větší než 50 %, podpora se zamítne a kromě toho je
zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá
rozdílu mezi počtem deklarovaných masných telat a počtem zjištěných masných
telat. Tato částka může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou
uděluje SZIF, během až tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění.

Pokud rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem masných telat vyplývá z úmyslných
nesrovnalostí, podpora se zamítne. Pokud je takovýto rozdíl větší než 20 %, je
zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá rozdílu
mezi počtem deklarovaných masných telat a počtem zjištěných masných telat. Tato
částka může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje SZIF, během
až tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění.
4)

2.3

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Podpora na chov krávy chované
v systému s tržní produkcí mléka

VCS dojnice

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) chovat dojnice na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle
plemenářského zákona k 31. březnu roku, na který je platba požadována,
e) požádat o platbu na minimálně 2 VDJ (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci),
f) vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá, bez ohledu zda na ni žádá některou
plošnou platbu. (Pokud žádá o některou z plateb na plochu v rámci Jednotné žádosti,
splňuje tuto podmínku v rámci dané plošné platby),
g) zakreslit DPB v mapě,
h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Žadatel musí společně s vyplněnou JŽ předložit následující dokumenty:
 Seznam dojnic chovaných žadatelem k 31. březnu příslušného kalendářního
roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování
do ústřední evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet
VDJ. Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích
jednotek hospodářských zvířat je uvedena v Příloze č. 7.

Podání žádosti

1.1

Žádost o podporu na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (jako součást
Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola Podání
Jednotné žádosti).

2
2.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výpočet platby

= sazba (v Kč) x počet způsobilých VDJ
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu
a nejméně v jednom deníku s celostátní působností.
Způsobilé VDJ = celkový počet VDJ (min. 2 VDJ) dle věku dojnice k 31. 3. 2015:
 dojnice starší dvou let = 1 VDJ
 dojnice mladší dvou let = 0,6 VDJ
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
Fond neposkytne podporu na krávu:
a)
na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba na chov krav bez
tržní produkce mléka (v rámci PVP), nebo
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b)

na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na
tele masného typu.

Fond platbu neposkytne, pokud celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno
v daném kalendářním roce, je nižší než 100 EUR.

Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

2)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ větší než 3 % deklarované plochy, bude platba krácena
o 1 až 3 %.

3)

Pokud Fond zjistí, že počet VDJ dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března
příslušného kalendářního roku, které splňují nárok na udělení podpory (zjištěné dojnice),
je nižší než počet VDJ dojnic uvedený v žádosti (deklarované dojnice), platbu sníží,
popřípadě žádost zamítne a to následovně:
a)

b)

c)
d)

pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem dojnic nejvýše tři dojnice,
sníží se celková částka podpory o procentní podíl, který se vypočítá jako podíl
počtu dojnic, které nebyly zjištěny a celkového počtu zjištěných dojnic (dále jen
procentní podíl),
pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem dojnic větší než tři dojnice:
sníží se celková částka podpory o procentní podíl, pokud tento podíl není větší
než 10 %,
sníží se celková částka podpory o dvojnásobek procentního podílu, pokud je
tento podíl větší než 10 %, ale není větší než 20 %,
pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne,
pokud je procentní podíl větší než 50 %, podpora se zamítne a kromě toho je
zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá
rozdílu mezi počtem deklarovaných dojnic a počtem zjištěných dojnic. Tato částka
může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje SZIF, během
až tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění.

Pokud rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem dojnic vyplývá z úmyslných
nesrovnalostí, podpora se zamítne. Pokud je takovýto rozdíl větší než 20 %, je
zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá rozdílu
mezi počtem deklarovaných dojnic a počtem zjištěných dojnic. Tato částka může být
odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou Fond žadateli poskytne během až tří
kalendářních let po kalendářním roce zjištění.
4)

Dodržování podmínek podmíněnosti, je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
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požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

2.3

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Podpora na bahnice nebo chov kozy

VCS bahnice a kozy

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) musí nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku chovat a pást
bahnice, popřípadě kozy na trvalých travních porostech (T) nebo na travních porostech
na orné půdě (G) evidovaných v evidenci využití půdy na hospodářství registrovaném
v ústřední evidenci podle plemenářského zákona,
e) podat žádost na minimálně 2 VDJ (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci) nejpozději
15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“),
f) vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá, bez ohledu zda na ni žádá některou
plošnou platbu. (Pokud žádá o některou z plateb na plochu v rámci Jednotné žádosti,
splňuje tuto podmínku v rámci dané plošné platby),
g) zakreslit DPB v mapě,
h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
Žadatel musí společně s vyplněnou JŽ předložit následující dokumenty:
 Seznam bahnic, popřípadě koz, pasených na travních porostech, včetně
identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence,
a výpočet VDJ. Za bahnici či kozu se považuje samice starší jednoho roku. Tabulka
přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek hospodářských
zvířat je uvedena v Příloze č. 7.
Žadatel je povinen v období nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku
vést denně a po dobu 5 let od data podání žádosti uchovávat záznam o pastvě obsahující
tyto informace:
 identifikační číslo pasené bahnice či kozy
 identifikační číslo DPB, popřípadě dílu, využívaného v příslušný kalendářní den
k pastvě, přičemž je-li bahnice nebo koza pasena v jeden kalendářní den na více
půdních blocích, uvedou se identifikační čísla všech těchto DPB,
 datum pastvy bahnic nebo koz pasených na trvalých travních porostech a na trávě
na orné půdě.
Pokud žadatel pase na daném půdním bloku veškeré bahnice, popř. kozy ze stáje nebo
hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do záznamu o pastvě k danému
půdnímu bloku místo identifikačních čísel bahnic či koz uvést číslo stáje nebo registrační číslo
hospodářství.

1.1

Podání žádosti

Žádost o podporu na chov bahnice nebo na chov kozy (jako součást Jednotné žádosti) je
nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).
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Platba – výpočet a možné sankce

2

Výpočet platby

2.1

= sazba (v Kč) x počet způsobilých VDJ
Sazba bude zveřejněna do 30. listopadu na internetových stránkách MZe nebo Fondu a nejméně
v jednom deníku s celostátní působností.

Způsobilé VDJ = celkový počet VDJ stanovený podle počtu bahnic a koz splňujících
podmínky. Minimální počet pro platbu je 2 VDJ. Přepočítací koeficient pro bahnice/kozy je 0,15
VDJ.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
Fond platbu neposkytne, pokud celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno
v daném kalendářním roce, je nižší než 100 EUR.

Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), bude žádost zamítnuta.

2)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ větší než 3 % deklarované plochy, bude platba krácena
o 1 až 3 %.

3)

Pokud Fond zjistí, že počet VDJ bahnic, koz pasených na travních porostech v období
nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku, které splňují nárok
na udělení podpory (zjištěné bahnice, kozy), je nižší než počet VDJ bahnic, koz
uvedený v žádosti (deklarované bahnice, kozy), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne
a to následovně:
a)

b)
c)
d)

pokud rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic, koz není větší než 10
% procentního podílu (procentní podíl se vypočítá jako podíl počtu bahnic, koz,
které nebyly zjištěny a celkového počtu zjištěných bahnic, koz), sníží se celková
podpora o procentní podíl,
pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic, koz větší než 10 %
procentního podílu, ale není větší než 20 %, sníží se celková částka podpory
o dvojnásobek procentního podílu,
pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic, koz větší než 20 %
procentního podílu, podpora se zamítne,
pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic, koz větší než 50 %
procentního podílu, podpora se zamítne a kromě toho je zemědělec vyloučen
z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá rozdílu mezi počtem
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deklarovaných bahnic, koz a počtem zjištěných bahnic, koz. Tato částka může být
odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje SZIF, během až tří
kalendářních let po kalendářním roce zjištění.
Pokud rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic, koz vyplývá z úmyslných
nesrovnalostí, podpora se zamítne. Pokud je takovýto rozdíl větší než 20 % procentního
podílu, je zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá
rozdílu mezi počtem deklarovaných bahnic, koz a počtem zjištěných bahnic, koz. Tato
částka může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje SZIF, během
až tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění.
4)

Pokud žadatel nepředloží v průběhu kontroly na místě záznam o pastvě bahnic, koz,
nebo předloží-li záznam o pastvě neúplný, Fond žadateli platbu neposkytne.

5)

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:

2.3

a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Platby v méně příznivých oblastech

LFA

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) mít na sebe evidovanou zem. půdu v oblastech LFA - některou z níže uvedených kultur
- v LPIS nejméně od data doručení žádosti do 30. září daného roku,
e) obhospodařovat tuto půdu v oblastech LFA po celé období její evidence na žadatele
v LPIS,
f) plnit intenzitu chovu hospodářských zvířat,
g) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha půdy v oblastech LFA (zaškrtnout
v žádosti a vyplnit Deklaraci),
h) pěstuje-li na některém z DPB RRD, připojí k žádosti Deklaraci RRD,
i) chová-li žadatel v období od 1. 6. do 30. 9. 2015 (= kontrolní období) koně, doručí
do 31. října 2015 Fondu elektronickou deklaraci chovu koní,
j) zakreslit DPB v mapě,
k) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb).
DPB, které se celou svou výměrou nenachází na území jednoho typu LFA žadatel v deklaraci
uvede výměry částí DPB nacházející se v příslušných oblastech LFA.
Podmínky platby LFA se řídí NV č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.
V případě převodu obchodního závodu musí být Fondu doručeno oznámení o převodu
na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převodu DPB
v evidenci využití půdy na nabyvatele. V případě jeho nedoručení nebude platba poskytnuta.
Platba LFA se poskytuje na území nacházející se v oblastech:
 Horské méně příznivé oblasti

dále členěné na typ H1, H2, H3, H4 a H5

s kulturou:
orná půda,
trvalý travní porost nebo
trvalá kultura (v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných
ve výmladkových plantážích pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich
kříženců uvedených v Příloze č. 5).
 Ostatní méně příznivé oblasti čelící značným přírodním omezením

dále členěné na typ OA a OB

s kulturou:
trvalý travní porost nebo
travní porost na orné půdě (půda, která byla k 30. září 2014 vedena
v evidenci využití půdy s kulturou travní porost).
 Méně příznivé oblasti čelící specifickým omezením (Specifické méně příznivé
oblasti)

typu S

s kulturou:
orná půda,
trvalý travní porost nebo
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-

trvalá kultura (v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných
ve výmladkových plantážích pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich
kříženců uvedených v Příloze č. 5).

Podrobné vymezení oblastí LFA je specifikováno v dokumentu Programu rozvoje venkova pro
období 2014 – 2020, které je dostupné na webu MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html
Kultury, na které lze žádat platbu v rámci opatření LFA:
Oblast

Zemědělská půda

Kultura

orná půda
trvalý travní porost
horské oblasti
trvalá kultura

ostatní oblasti

trvalý travní porost
orná půda
orná půda
trvalý travní porost

specifické oblasti
trvalá kultura

Zkratka

standardní orná půda

R

travní porost

G

úhor

U

trvalý travní porost

T

vinice

V

chmelnice

C

ovocný sad

S

školka

K

rychle rostoucí dřeviny

D

jiná trvalá kultura

J

trvalý travní porost
travní porost
(k 30. 9. 2014 kultura T)

T
G

standardní orná půda

R

travní porost

G

úhor

U

trvalý travní porost

T

vinice

V

chmelnice

C

ovocný sad

S

školka

K

rychle rostoucí dřeviny

D

jiná trvalá kultura

J

Nejpodstatnější je informace o nové kultuře „G“. Pro oblasti horské a specifické se počítá
jakýkoliv travní porost, tedy kultura G bez omezení. Avšak pro ostatní oblasti je způsobilý
pouze ten travní porost, jenž byl k 30. 9. 2014 evidován v evidenci využití půdy s kulturou
travní porost.
Za kulturu travní porost na orné půdě se považuje DPB, na kterém byla v evidenci využití
půdy vedena kultura travní porost ke dni 30. 9. 2014 z více než 50 %.
Výměru, jež se 30. 9. 2014 na příslušném DPB nacházela s kulturou „T“ lze najít na záložce
Podrobné – AEO info – Překryv s kulturou T k 30. 9. 2014:
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1.1

Bližší specifikace některých podmínek

Deklarace rychle rostoucích dřevin („RRD“)
Pěstuje-li žadatel na některém z DPB uvedených v žádosti rychle rostoucí dřeviny (způsobilé
druhy jsou uvedeny v Příloze č. 5), vyplní Deklaraci RRD, kde uvede:
 druhy RRD a jejich kříženců pěstovaných na kterých DPB, kalendářní rok založení
porostu s RRD a kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo.
Tato deklarace je společná s opatřením SAPS.
Povinnost dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat
Od letošního roku dochází k prodloužení tzv. kontrolního období (období, během kterého
je žadatel povinen dodržovat intenzitu chovu hosp. zvířat) na interval od 1. 6. do
30. 9. 2015.
Bude kontrolována pouze minimální intenzita chovu hospodářských zvířat, maximální intenzita
byla zrušena.
Intenzita musí být plněna v každý den kontrolního období ve výši:
 Nejméně 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy (vedené v LPIS a obhospodařované
žadatelem) s kulturou travní porost na orné půdě, která byla vedena v evidenci využití
půdy k 30. září 2014 s kulturou travní porost, nebo na kulturu trvalý travní porost. Na
jiné kultury v oblastech LFA se podmínka intenzity nevztahuje.

Do intenzity je započítáván chov skotu, ovcí, koz a koní, osli a jejich kříženci se
nezapočítávají.
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Přepočet jednotlivých kategorií hosp. zvířat na velké dobytčí jednotky pro rok 2015:
(pony, berani a kozli se do počtu VDJ započítávají)
Druh a kategorie hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na velké
dobytčí jednotky (VDJ)

skot ve věku nad 2 roky

1,00

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

ovce ve věku nad 1 rok

0,15

kozy ve věku nad 1 rok

0,15

koně ve věku nad 6 měsíců

1,00

koně ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.

Upozorňujeme žadatele, že 1 rok se nerovná 12 měsíců x 30 dnů!
Při fyzické kontrole
na hospodářství.

na

místě

budou

zjišťována

všechna

zvířata

aktuálně

přítomná

Deklarace chovu koní
Chová-li žadatel v kontrolním období koně, je povinen předat Fondu do 31. října 2015
(jelikož vychází 31. 10. 2015 na sobotu, posledním datem pro doručení požadovaných
dokumentů je pondělí 2. 11. 2015):
 elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence a
 elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru
koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence.
Nedoručí-li žadatel Fondu výše uvedené dokumenty do stanoveného termínu, tedy
do 31. 10. 2015, resp. 2. 11. 2015, koně se při výpočtu intenzity chovu
hospodářských zvířat nezohlední, pokud nebude kontrolou na místě zjištěno jinak.
Na deklaraci (viz Příloha č. 12) je stejně jako v loňském roce na úvodní stránce zobrazen rok
a kontrolní období, za které je deklarace podávána. A intervalové rozmezí kontrolního období
od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015 s počty koní a VDJ automaticky vypočtené dle Registru koní
na hospodářství vedeného podle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb. V úvahu se berou údaje jak
z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 –
Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství.
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Na straně druhé je výčet koní, jež má žadatel uvedené v elektronickém registru koní
na hospodářství, vč. životního čísla, jména a data narození koně.

Žadatel je povinen uvést počet a kategorii chovaných koní k 1. červnu 2015 a dále každou
další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období.
Jelikož je od roku 2015 povinností žadatele vést elektronický registr koní na hospodářství
bude i deklarace chovu koní podávána výhradně v elektronické podobě, čímž odpadá ruční
výpočet VDJ koní v jednotlivých intervalech kontrolního období.
Nicméně pro kontrolu si může každý žadatel přepočítat své koně na VDJ za celé kontrolní
období. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou v konkrétní deklarovaný den fyzicky přítomní
na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hospodářství.
Započítává se:
 Každý den, který se kůň nachází na hospodářství, byť jen chvíli.
Př. 1. Je-li kůň v jeden den odvezen i zpět přivezen na hospodářství, počítá se,
že tento den byl kůň na hospodářství přítomen a tedy se deklaruje.
Př. 2. Je-li kůň 1. den odvezen a 2. den přivezen zpět, počítají se oba dny, že byl kůň
přítomen na hospodářství a tedy se oba dny deklarují jako by kůň z hospodářství
neodjel. Záznam o přesunu bude v registru koní uveden, ale v deklaraci ke změně
nedojde.
Př. 3. Je-li kůň 1. den odvezen a přivezen zpět až 3. den, započítávají se 1. i 3. den
do přítomnosti na hospodářství, ale 2. den NE (tedy zmíněný 2. den bude na
hospodářství o koně méně, to musí být zaznamenáno v Deklaraci chovu koní
příslušnými intervaly). Obdobně se bude postupovat, bude-li kůň na hospodářství
nepřítomen 2 a více dnů (př. 8. 8. odvezen a zpět přivezen 13. 8. – v deklaraci bude
od 9. 8. do 12. 8. o odvezeného koně méně).
Př. 4. Jsou-li na hospodářství přítomni koně např. až od 15. 6. 2015 je potřeba, aby
v deklaraci bylo v intervalu 1. 6. - 14. 6. 2015 počet kusů, resp. VDJ 0!

84

LFA


Věk koní:
 1 měsíc věku = 30 dnů
 Do 6 měsíců věku = do 180 dnů včetně
 Starší 6 měsíců věku = od 181. dne
 1 rok věku = 365 dnů

Změny v podmínkách od roku 2015

1.2

Již nevzniká závazek pětiletého hospodaření.
Žadateli, který požádal o platbu v oblastech LFA, poprvé v roce 2014 a platba mu byla
přiznána, závazek pětiletého hospodaření už nevzniká. Poslední možný vznik závazku byl
z dotační žádosti 2013, kdy byla žadateli platba přiznána, tedy závazek započal 1. 1. 2014
a bude ukončen 31. 12. 2018.
Již vzniklé závazky budou nadále kontrolovány podle stávajících podmínek NV č. 75/2007 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a bude zohledněna nově vzniklá kultura travní porost na orné
půdě (půda, jež byla k 30. 9. 2014 vedena s kulturou travní porost).
Upravená podmínka pastvy/seče.
Změna povinnosti 1x ročně spást nebo alespoň 2x ročně posekat trvalé travní porosty
v termínech do 31. července a do 31. října. Žadatel je stále povinen půdu zemědělsky
obhospodařovat, načež tato podmínka nyní není vázaná na pevně stanovené datum.
Došlo ke změně výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat, včetně úpravy
koeficientů (viz kapitola 1.1 Bližší specifikace některých podmínek).
Došlo ke změně deklarování chovu koní (viz kapitola 1.1 Bližší specifikace některých
podmínek).
Již není povinností žadatele dokládat výměru travního porostu užívanou
v 1. ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ) doložením potvrzení příslušného
vodoprávního úřadu. Tato výměra nebude při výpočtu intenzity zohledněna.
Nově bude platba LFA podléhat tzv. degresivitě (postupnému snížení platby dle zjištěné
výměry viz kapitola 2.2 Degresivita platby).

Podání žádosti

1.3

Žádost o platbu LFA (jako součást Jednotné žádosti) je
15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2

nutné

podat

nejpozději

Platba – výpočet a možné sankce

Pro rok 2015 je pro přepočet sazby stanoven směnný kurz ke dni 31. prosince 2014 ve výši
27,735 CZK/EUR.
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2.1

Výpočet platby

= sazba (v EUR) x zjištěná plocha zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout (v ha).
Sazba na 1 ha LFA:


v oblasti typu H1 = 137 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 3 799,7 Kč/ha,



v oblasti typu H2 = 129 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 3 577,82 Kč/ha,



v oblasti typu H3 = 91 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 2 523,89 Kč/ha,



v oblasti typu H4 = 110 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 3 050,85 Kč/ha,



v oblasti typu H5 = 83 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 2 302,01 Kč/ha,



v oblasti typu OA = 82 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 2 274,27 Kč/ha,



v oblasti typu OB = 57 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 1 580,9 Kč/ha,



v oblasti typu S = 83 EUR na 1 ha plochy způs. pro platbu, tj. 2 302,01 Kč/ha.

Nachází-li se DPB na území více oblastí LFA, poskytne se na každou část DPB příslušná sazba.
Obdobně, nachází-li se DPB jen z části v oblasti LFA a z části mimo oblast LFA, platba se
poskytne pouze na tu část DPB, která se v oblasti LFA nachází.
Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout činí 1 ha.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.

2.2

Degresivita platby

= postupné snížení platby na základě zjištěné výměry
Nově, od roku 2015, bude u žádostí LFA docházet k postupnému krácení platby na základě
zjištěné výměry zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, a to následovně.
Je-li celková zjištěná výměra na žádosti LFA:
 do 300 ha (včetně) – bude poskytnuta plná výše platby,
 nad 300 ha do 500 ha (včetně) – platba bude snížená o 10 %,
 nad 500 ha do 900 ha (včetně) – platba bude snížená o 18 %,
 nad 900 ha do 1800 ha (včetně) – platba bude snížená o 22 %,
 nad 1800 ha do 2500 ha (včetně) – platba bude snížená o 27 %,
 nad 2500 ha – platba bude snížená o 30 %.
Stanovení celkové výměry (ha) pro výpočet degresivity bude uskutečněno
v následujícím pořadí:
 Výměra v oblasti typu H1
 Výměra H1 + výměra v oblasti typu H2
 Výměra (H1 + H2) + výměra v oblasti typu H4
 Výměra (H1 + H2 + H4) + výměra v oblasti typu H3
 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3) + výměra v oblasti typu H5
 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3 + H5) + výměra v oblasti typu S
 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3 + H5 + S) + výměra v oblasti typu OA
 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3 + H5 + S + OA) + výměra v oblasti typu OB

86

LFA
Příklad:
Podnik má celkem 3 000 ha zemědělské půdy, kde:
 1 100 ha s kulturou T se nachází v LFA H2,
 600 ha s kulturou G2014 se nachází v LFA OB a
 100 ha standardní orné půdy se nachází v LFA OB,
 900 ha standardní orné půdy se nachází v LFA S,
 300 ha standardní orné půdy se nenachází v žádné oblasti LFA.
Celková výměra podniku v LFA je tedy 2 700 ha, z toho pouze 2 600 ha zemědělské půdy
je způsobilých pro poskytnutí platby LFA (v ostatních LFA není pro platbu způsobilá
zemědělská půda s kulturou standardní orná půda) a na těchto 2 600 ha se bude vztahovat
degresivita platby.
Při sčítání hektarů a následnému stanovení snížení platby se nejdříve řadí jednotlivé typy LFA
podle výše sazby, postupuje se od typu LFA s nejvyšší sazbou k typu LFA s nejnižší sazbou. V
případě uvedeného podniku bude degresivita uplatňována takto:
kategorie
degresivity
do 300 ha
nad 300-500 ha
nad 500-900 ha
nad 900-1800 ha

%
snížení
0
10
18
22

nad 1800-2500 ha

27

nad 2500ha

30

typ
LFA
H2
H2
H2
H2
S
S
OB
OB

sazba
(EUR/ha)
129
129
129
129
83
83
57
57

Výměra (ha), na kterou
dané snížení uplatněno
300
200
400
200
700
200
500
100

bude

Uvedený příklad slouží pouze jako informace pro žadatele, jakým způsobem se bude
degresivita platby uplatňovat, tento výpočet žadatel nemusí provádět.

Snížení nebo zamítnutí platby

2.3

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení.
1) Sankce za deklarování větší výměry. DPB s kulturou travní porost (na které je podána
žádost o poskytnutí platby) musí mít žadatel evidovány v LPIS minimálně ode dne
podání žádosti do 30. září příslušného kalendářního roku a současně musí tyto DPB
zemědělsky obhospodařovat. V případě nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi
celkovou deklarovanou plochou a plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce.
Je-li:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné výměry oblasti nebo do 2 ha (včetně)
= poskytnutí platby na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné výměry oblasti nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné
výměry dané oblasti = poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou
o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné výměry oblasti = zamítnutí platby v dané oblasti,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné výměry oblasti = zamítnutí platby v dané oblasti
a stržení částky ve výši zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude
mít žadatel nárok. Tuto částku lze vymáhat v průběhu třech kalendářních let
následujících po roce zjištění,
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2) Sankce za nedodržení intenzity chovu hospodářských zvířat v kontrolním období
od 1. 6. do 30. 9. 2015, a to minimálně 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy s kulturou
travní porost na orné půdě (G), která byla vedena v evidenci využití půdy k 30. září 2014
s kulturou travní porost (dále „G2014“), nebo na kulturu trvalý travní porost (T). Pokud
bude hodnota intenzity v kontrolním období:
a)

JEDENKRÁT nižší než 0,3 VDJ/ha a zároveň vyšší nebo rovno 0,2 VDJ/ha z.p.
s kulturou T či G2014, bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 10 %.

b)

DVAKRÁT nižší než 0,3 VDJ/ha a zároveň vyšší nebo rovno 0,2 VDJ/ha z.p.
s kulturou T či G2014, bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 25 %.

c)

TŘIKRÁT nižší než 0,3 VDJ/ha a zároveň vyšší nebo rovno 0,2 VDJ/ha z.p.
s kulturou T či G2014, bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 50 %.

d)

Nejméně ČTYŘIKRÁT nižší než 0,3 VDJ/ha a zároveň vyšší nebo rovno
0,2 VDJ/ha z.p. s kulturou T či G2014, bude žadateli platba v méně příznivé oblasti
zamítnuta.

e)

Alespoň JEDENKRÁT nižší než 0,2 VDJ/ha z.p. s kulturou T či G2014, bude žadateli
platba v méně příznivé oblasti zamítnuta.

3) Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:
a)
b)
c)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba
zkrácena o 1 %,
větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba
zkrácena o 2 %,
větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

4) Nebude-li žadatel mít v evidenci půdy na sebe vedeny DPB minimálně po dobu
od doručení žádosti Fondu do 30. 9. 2015 v méně příznivé oblasti a s kulturou způsobilou
pro platbu LFA, platba nebude žadateli poskytnuta.
5) Sankce za nedodržení min. výměry. V případě nedodržení min výměry 1 ha z. p.
způsobilé pro platbu LFA = neposkytnutí platby.
6) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána
po 9. 6. 2015), žádost bude zamítnuta.
7) Sankce za neohlášení převodu. Neohlásí-li žadatel Fondu nově nabytou výměru v rámci
převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři do 30 kalendářních dnů
od data převodu DPB v evidenci využití půdy, platba nebude poskytnuta.
8) Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,
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b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

9) Pětiletý závazek hospodaření. Pokud žadatel poruší podmínku pětiletého hospodaření,
nebude žadateli v tomto roce poskytnuta platba a již vyplacené platby v rámci tohoto
závazku musí být žadatelem vráceny. Platí pouze pro již vzniklé závazky.

2.4

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Natura 2000 na zemědělské půdě

Natura 2000

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být zemědělský podnikatel,
c) mít na sebe evidovanou zem. půdu v oblastech Natura 2000 – kulturu trvalý travní
porost (T) - v LPIS nejméně od data doručení žádosti do 30. září daného roku,
d) obhospodařovat tuto půdu v oblastech Natura 2000 po celé období její evidence na
žadatele v LPIS,
e) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha půdy v oblastech Natura 2000 (zaškrtnout
v žádosti a vyplnit Deklaraci),
f) zakreslit DPB v mapě,
g) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb),
h) dodržovat úplný zákaz používání hnojiv, vyjma pastvy hospodářských zvířat.
Na opatření Natura 2000 na z. p. se nevztahuje podmínka Aktivního zemědělce.
DPB, které se nenachází celou svojí výměrou na území oblasti Natura 2000, se uvedou
v žádosti jednotlivé výměry částí DPB, jenž se v oblasti Natura 2000 nachází.
Podmínky platby Natura 2000 na z. p. se řídí NV č. 73/2015 Sb. o podmínkách poskytování
plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
V případě převodu obchodního závodu musí být Fondu doručeno oznámení o převodu na
Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převodu DPB
v evidenci využití půdy na nabyvatele. V případě jeho nedoručení nebude platba poskytnuta.
Platba Natura 2000 se poskytuje pouze na trvalé travní porosty nacházející se na
území:
 ptačích oblastí (§ 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů) a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo
1. zóny chráněných krajinných oblastí (§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (§ 45a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nacházejících se na území 1.
zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí (§ 14 odst. 2
písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 oblastí s jinými environmentálními omezeními (Čl. 30 odst. 6 písm. b) nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 1305/2013, v platném znění), kterými jsou
území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí (§
14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
a které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné
lokality.

1.1

Změny v podmínkách od roku 2015

Nevzniká závazek pětiletého hospodaření.
Žadateli, který požádal o platbu v oblastech Natura 2000 na z. p. poprvé v roce 2014 a platba
mu byla přiznána, závazek pětiletého hospodaření už nevzniká. Poslední možný vznik závazku
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byl z dotační žádosti 2013, kdy byla žadateli platba přiznána, tedy závazek započal 1. 1. 2014
a bude ukončen 31. 12. 2018.
Již vzniklé závazky budou nadále kontrolovány podle stávajících podmínek NV č. 75/2007 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a bude zohledněna nově vzniklá kultura travní porost na orné
půdě (půda, jež byla k 30. 9. 2014 vedena s kulturou travní porost).
Upravená podmínka pastvy / seče.
Změna povinnosti 1× ročně spást nebo alespoň 2× ročně posekat trvalé travní porosty
v termínech do 31. července a do 31. října. Žadatel je stále povinen půdu zemědělsky
obhospodařovat, načež tato podmínka nyní není vázaná na pevně stanovené datum.
Zaniká kontrola dodržování maximálního povoleného množství dusíku, které nesmělo
přesáhnout v průměru 30 kg dusíku na ha pasených ploch. Nicméně platí úplný zákaz
používání hnojiv, vyjma pastvy hospodářských zvířat.

Podání žádosti

1.2

Žádost o Naturu 2000 (jako součást Jednotné žádosti) je
15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2

nutné

podat

nejpozději

Platba – výpočet a možné sankce

Pro rok 2015 je pro přepočet sazby stanoven směnný kurz ke dni 31. prosince 2014 ve výši
27,735 CZK/EUR.

2.1

Výpočet platby

= sazba na 1 ha z. p. s kulturou T (v EUR) x zjištěná plocha z. p. s kulturou T (v ha).
Sazba je stanovena ve výši 86 EUR na 1 ha travních porostů, tj. 2 385,21 Kč/ha.
Nachází-li se DPB na území ptačí oblasti i evropsky významné lokality, platba se nesčítá a je
udělena v rámci oblasti Natura 2000 jen jednou.
Nachází-li se DPB jen zčásti v oblasti Natura 2000 a zčásti mimo oblast Natura 2000, platba se
poskytne pouze na tu část DPB, která se nachází v oblasti Natura 2000 na z. p.
V případě, že se DPB bude nacházet v některé oblasti LFA a zároveň v oblasti Natura 2000,
poskytne se na DPB platba za méně příznivou oblast i za oblast Natura 2000.
Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2015 do 30. června 2016
na jeho bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.
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Snížení nebo zamítnutí platby

2.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení.
1) Sankce za deklarování větší výměry. DPB s kulturou travní porost (na které je podána
žádost o poskytnutí platby) musí mít žadatel evidovány v LPIS minimálně ode dne
podání žádosti do 30. září příslušného kalendářního roku a současně musí tyto PB
zemědělsky obhospodařovat. V případě nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi
celkovou deklarovanou plochou a plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce.
Je-li:
a)

rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné výměry oblasti nebo do 2 ha (včetně)
= poskytnutí platby na skutečnou (zjištěnou) výměru,

b)

rozdíl od 3 % zjištěné výměry oblasti nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné
výměry dané oblasti = poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou
o dvojnásobek rozdílu,

c)

rozdíl větší než 20 % zjištěné výměry oblasti = zamítnutí platby v dané oblasti,

d)

rozdíl větší než 50 % zjištěné výměry oblasti = zamítnutí platby v dané oblasti
a stržení částky ve výši zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude
mít žadatel nárok. Tuto částku lze vymáhat v průběhu třech kalendářních let
následujících po roce zjištění,

2) Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ:
a)
b)
c)

větší než 3 %, ale nižší nebo roven 4 % deklarované plochy, bude platba
zkrácena o 1 %,
větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba
zkrácena o 2 %,
větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 3 %.

3) Nebude-li žadatel mít v evidenci půdy na sebe vedeny DPB minimálně po dobu
od doručení žádosti Fondu do 30. 9. 2015 v oblastech Natura 2000 na z. p. s kulturou T,
platba nebude žadateli poskytnuta.
4) Sankce za nedodržení min. výměry. V případě nedodržení min výměry 1 ha z. p.
s kulturou T = neposkytnutí platby.
5) Sankce za porušení zákazu úplného používání hnojiv. V případě nedodržení podmínky
zákazu úplného používání hnojiv (vyjma pastvy hosp. zvířat) či nepředložení evidence
hnojení (příp. předložení nečitelných údajů) v průběhu kontroly na místě = neposkytnutí
platby.
6) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána
po 9. 6. 2015), žádost bude zamítnuta.
7) Sankce za neohlášení převodu. Neohlásí-li žadatel Fondu nově nabytou výměru, v rámci
převodu obchodního závodu, na Fondem vydaném formuláři, do 30 kalendářních dnů
od data převodu DPB v evidenci využití půdy, platba nebude poskytnuta.
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8) Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

9) Pětiletý závazek hospodaření. Pokud žadatel poruší podmínku pětiletého hospodaření,
nebude žadateli v tomto roce poskytnuta platba a již vyplacené platby v rámci tohoto
závazku musí být žadatelem vráceny. Platí pouze pro již vzniklé závazky.

2.3

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Agroenvironmentální opatření

AEO

1

Podmínky opatření

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni
vedena v LPIS (včetně nepodnikatelů majících právní subjektivitu jako např.: obce, školy,
nepodnikající fyzické osoby, apod.).
Dotace se poskytne, pokud je žadatel zařazen do příslušného agroenvironmentálního opatření.
Jednotlivé podmínky pro poskytnutí dotace v rámci AEO jsou podrobně uvedeny
v Metodice a nebudou proto rozebírány v této příručce. Tuto metodiku vydává Ministerstvo
zemědělství a je k dispozici na stránkách www.eagri.cz.

Podání žádosti

1.1

Žádost o AEO (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015
(více viz kapitola Podání Jednotné žádosti).

2
2.1

Platba - výpočet
Výše dotace

Dotace se vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného
AEO, a sazby stanovené pro příslušné AEO.
Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku
Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se dotace poskytuje. Pro rok 2015 je
platný směnný kurz 27,693 Kč/EUR.
Při kombinaci několika AEO na jednom DPB nesmí celková dotace na ha překročit maximální
limit stanovený předpisy EU. Maximální limity jsou následující:

600 EUR/ha, jde-li o ornou půdu,

450 EUR/ha, jde-li o travní porosty,

900 EUR/ha, jde-li o trvalé kultury.
(Pozn.: kurz pro přepočet maximální výše dotace je závislý na roku vydání rozhodnutí o dotaci
a je odlišný od kurzu pro stanovení sazeb.)
SZIF dotaci na DPB sníží tak, aby nedošlo k překročení těchto limitů.

Titul/management

Kód

Sazba dotace
(€/ha)

Podopatření postupy šetrné k životnímu prostřední
Ekologické zemědělství - travní porosty – pouze ekologické T

A1-T

89,00

Ekologické zemědělství - travní porosty

A1-T

71,00
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Ekologické zemědělství - ovocné sady - intenzivní

A1-SI

849,00

Ekologické zemědělství - ovocné sady - ostatní

A1-SO

510,00

Ekologické zemědělství - vinná réva

A1-V

849,00

Ekologické zemědělství - chmelnice

A1-C

849,00

Ekologické zemědělství - orná půda

A1-ROP

155,00

Ekologické zemědělství - speciální byliny

A1-RSB

564,00

Ekologické zemědělství - zelenina

A1-RZ

564,00

Integrovaná produkce ovoce

A2-O

435,00

Integrovaná produkce vinné révy

A2-V

507,00

Integrovaná produkce zeleniny

A2-Z

440,00

Louky*

B1-L

75,00

Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - do 31. 7. *

B2-HP-S1

100,00

Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč- do 30. 6. *

B2-HP-S2

100,00

Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-HP-S3

100,00

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - do 31. 7. *

B2-HN-S1

100,00

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč- do 30. 6. *

B2-HN-S2

100,00

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-HN-S3

100,00

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do 31. 7. *

B2-NN-S1

116,00

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do 30. 6. *

B2-NN-S2

116,00

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-NN-S3

116,00

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do 31. 7. *

B2-NN-PS1

135,00

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč- do 30. 6. *

B2-NN-PS2

135,00

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-NN-PS3

135,00

Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - do 31. 7. *

B3-HP-S1

120,00

Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-HP-S3

120,00

Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-HP-S4

120,00

Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - do 31. 7. *

B3-HN-S1

120,00

Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-HN-S3

120,00

Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-HN-S4

120,00

Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - do 31. 7. *

B3-NN-S1

130,00

Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-NN-S3

130,00

Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-NN-S4

130,00

Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do 31. 7. *

B3-NN-PS1

150,00

Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-NN-PS3

150,00

Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-NN-PS4

150,00

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 5. do 30. 6.

B4-S5

417,00

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 6. do 31. 7.

B4-S6

417,00

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 7. do 31. 8.

B4-S3

417,00

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 8. do 30. 9.

B4-S4

417,00

Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků*

B5

202,00

Podopatření ošetřování travních porostů
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Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního*

B6

183,00

Pastviny*

B7-P

112,00

Druhově bohaté pastviny*

B8

169,00

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 1. 5. do 31. 10. *

B9-P1

308,00

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15. 4. do 30. 6. *

B9-P2

308,00

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15. 7. do 30. 9. *

B9-P3

308,00

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 8. do
30. 9. *

B9-P4

308,00

Zatravňování orné půdy **

C1-A

270,00

Zatravňování orné půdy - vodní útvar **

C1-A-V

295,00

Zatravňování orné půdy - ZCHÚ **

C1-B

350,00

Zatravňování orné půdy - ZCHÚ vodní útvar **

C1-B-V

374,00

Pěstování meziplodin

C2

104,00

Biopásy

C3

401,00

Podopatření péče o krajinu

* snížení o 112 €/ha v 1. zóně ZCHÚ popř. ve zranitelné oblasti (Ošetřování travních porostů vyjma trvale
podmáčených a rašelinných luk)
** snížení o 89 €/ha v 1. zóně ZCHÚ (Zatravňování orné půdy)

Vydání rozhodnutí

2.2

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.

3

Žádost o zařazení v rámci AEO

V roce 2015 již není možné vstupovat do programu AEO, tzn., není možné podat žádost
o zařazení do AEO.

4

Žádost o změnu zařazení v rámci AEO

V průběhu pětiletého závazku má žadatel povinnost hlásit Fondu změny (přečíslování, změna
výměry apod.), které se udály v LPIS na DPB zařazených v rámci AEO. Toto se děje podáním
žádosti o změnu zařazení v následujících termínech:
 současně s žádostí o poskytnutí dotace, pokud ke změně došlo v období od 1. 1.
do data podání žádosti o poskytnutí dotace,
 do 10. 1. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti
o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendářního roku a nejde-li o titul pěstování meziplodin
a titul biopásy,
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do 30. 4. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti
o poskytnutí dotace do 31. 3. kalendářního roku a jde-li o titul pěstování meziplodin
a titul biopásy.

Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení:
Na titulní stránce žádosti o změnu zařazení AEO v oddíle 3, ve kterém žadatel zaškrtává
opatření určená ke změně, je nutné vyplnit registrační číslo relevantní žádosti o zařazení.

Deklarace jednotlivých opatření dělí na 5 základních částí:

část A – rekapitulace DPB z posledního právoplatného zařazení,

část B – změna identifikace DPB beze změny výměry,

část C – snížení výměry,

část D – zvýšení výměry,

část E – volná část pro vyplnění žadatelem.
Části A až D jsou needitovatelné s výjimkou zaškrtávacího políčka pro označení nesouhlasu
s územní změnou a možností přidat řádek (pomocí tlačítka „Přidat důvod žad.“) pro uvedení
žadatelova důvodu snížení výměry v případě uplatnění pardonovaného důvodu.

V případě, že žadatel s některou územní změnou nesouhlasí, zaškrtne políčko „Nesouhlas
s ÚZ“ a tuto změnu případně uvede na pravou míru v části E, která je plně editovatelná. Část
vyhodnocení územní změny žadatel vyplňuje pouze, došlo-li ke změně výměry.
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Pole deklarace jsou následující:
1)

Pořadové číslo. Každá územní změna je označena jedním číslem, v interaktivním
formuláři je pořadové číslo vyplňováno automaticky.

2)

Čtverec DPB. Žadatel zapíše kód příslušného čtverce DPB.

3)

Kód DPB. Žadatel zapíše kód DPB.

4)

Výměra (ha). V tomto sloupci žadatel zapíše u původního DPB výměru, na kterou je
zařazen, u nového DPB zapíše výměru, kterou pro požadovaný blok chce zařadit.

5)

LPIS. Důvod snížení evidovaný v LPIS. Žadatel toto pole nevyplňuje.

6)

Pardonovaný důvod žadatele. Pokud v rámci územní změny došlo ke snížení zařazené
výměry, tedy - nově zařazovaná výměra je nižší, než aktuálně zařazená výměra, bude
SZIF požadovat vrácení dotace poskytnuté na „ztracenou“ výměru. Žadatel však může
uplatnit pardonovaný důvod podle § 5 odst. 5 NV č. 79/2007 Sb. Do těchto důvodů
se počítá:
a) restituce (5A),
b) provedení pozemkové úpravy (5B),
c) zásah vyšší moci (5C),
d) provedení změny v LPIS podle § 3h nebo § 3p zákona o zemědělství č. 252/1997
Sb., jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého DPB o více než
5 % původní výměry tohoto DPB (MA/5D),
e) první zalesnění zemědělské půdy na DPB (5E),
f) zřízení stavby ve veřejném zájmu (5F),
g) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 15 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do daného opatření v případě zařazení žadatele do roku
2011 včetně, nebo 10 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do daného
opatření v případě zařazení žadatele počínaje rokem 2012 včetně (5G).

7)

MA v %. Tento přepočet je důležitý pro stanovení splnění podmínek pro pardonování
snížené výměry v případě mimořádné aktualizace. Proto se toto pole vyplňuje jen
v případě zapsaného důvodu MA/5D.

8)

Výměra snížení ÚZ. Výměra snížení je rozdíl mezi zařazenou výměrou a nově
požadovanou výměrou (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje jiný počet
DPB a jiný počet DPB vystupuje, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny DPB).

9)

Výměra zvýšení ÚZ. Výměra zvýšení je rozdíl mezi zařazenou výměrou a nově
požadovanou výměrou (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje jiný počet
bloků a jiný počet DPB vystupuje, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny DPB).

Body 6. až 8. jsou návodem pro zápis pardonovaných důvodů v případě snížené výměry.
Nepožaduje-li žadatel pardonování snížené výměry, nechá tato pole prázdná. V případě
uplatnění pardonovaného důvodu podle písm. a), c), e) a f) je žadatel povinen tento důvod
doložit.
V letošním roce již nebude možné využít pardonovaný důvod 5H a 5I, neboť všem žadatelům,
kteří si svůj závazek prodlužovali, již tento závazek skončil.
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Při zápisu územní změny (ÚZ) musí žadatel respektovat dvě základní pravidla:
1) ÚZ musí vždy vycházet z historie LPIS, tedy původní PB musí být historickým
předchůdcem nového DPB, který žadatel užívá v LPIS k datu podání žádosti.
2) Původní DPB musí mít žadatel zařazen k datu podání žádosti o zařazení v posledním
vydaném a právoplatném rozhodnutí o zařazení (není důležité, zda toto rozhodnutí bylo
vydáno na základě žádosti o zařazení či na základě žádosti o změnu zařazení).
Příklad vyplnění interaktivního formuláře:
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Agroenvironmentálně-klimatická
opatření

AEKO

1

Podmínky opatření

Žadatelem je fyzická osoba, právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je
na ni vedena v LPIS.
Dotace se poskytne, pokud je žadatel zařazen do příslušného agroenvironmentálněklimatického opatření.
Jednotlivé podmínky pro poskytnutí dotace v rámci AEKO budou podrobně uvedeny
v Metodice a nebudou proto rozebírány v této příručce. Tuto metodiku vydává Ministerstvo
zemědělství a bude k dispozici na stránkách www.eagri.cz.

Podání žádosti

1.1

Žádost o AEKO (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015
(více viz kapitola Podání Jednotné žádosti).

2
2.1

Platba - výpočet
Výše dotace

Dotace se vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného
AEKO a sazby stanovené pro příslušné AEKO.
Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu uveřejněného v posledním Úředním věstníku
Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace
poskytuje. Není-li k tomu datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející
směnný kurz. Pro rok 2015 je platný směnný kurz 27,735 Kč/EUR.

Sazby EUR/ha

Podopatření

Titul

A-Podopatření integrovaná produkce ovoce
B-Podopatření integrovaná produkce
révy vinné

Sazba
EUR/ha

404

B1-základní ochrana vinic

323

B2- nadstavbová ochrana vinic

675

C- Podopatření integrovaná produkce zeleniny

426
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sazba
v 1. zóně
ZCHÚ a
zranit.
oblasti
EUR/ha*

AEKO

D-Podopatření ošetřování travních
porostů

D1-obecná péče o extenzivní louky a
pastviny

96

D2-mezofilní a vlhkomilné louky
hnojené

166

D3-mezofilní a vlhkomilné louky
nehnojené

185

D4-horské a suchomilné louky hnojené

163

D5-horské a suchomilné louky
nehnojené

170

D6-trvale podmáčené a rašelinné louky

692

D7-ochrana modrásků

173

87

D8-ochrana chřástala polního

198

112

D9-suché stepní trávníky a vřesoviště

353

D10-druhově bohaté pastviny

213

127

E1-zatravňování orné půdy běžnou
směsí

310

224

E2-zatravňování orné půdy druhově
obohacenou směsí

346

260

E3-zatravňování orné půdy druhově
regionální směsí

400

314

337

251

E5-zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru druhově obohacenou
směsí

385

299

E6-zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru druhově regionální
směsí

428

342

F1-krmné biopásy

670

F2-nektarodárné biopásy

591

E-Podopatření zatravňování orné půdy E4-zatravňování orné půdy podél
vodního útvaru běžnou směsí

80
99
77
84

F-Podopatření biopásy
G-Podopatření ochrana čejky chocholaté

667

*sazba v 1. zóně ZCHÚ a zranit. oblasti EUR = sazba dotace na DPB nacházející se na území 1. zóny zvláště
chráněného území, popřípadě ve zranitelné oblasti dusičnany s BPEJ 65-76 (podle § 7 odst. 5 věty první nařízení
vlády č. 262/2012 Sb.)
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Vydání rozhodnutí

2.2

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.

3

Žádost o zařazení v rámci AEKO

Od roku 2015 je možné požádat o zařazení do následujících podopatření AEKO:
A podopatření integrovaná produkce ovoce,
B podopatření integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
B1 základní ochrana vinic,
B2 nadstavbová ochrana vinic,
C podopatření integrovaná produkce zeleniny,
D podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
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,
E podopatření zatravňování orné půdy, které se člení na tituly
E1 zatravňování orné půdy běžnou směsí,
E2 zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,
E3 zatravňování orné půdy regionální směsí,
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, které se člení na tituly
F1 krmné biopásy,
F2 nektarodárné biopásy,
G podopatření ochrana čejky chocholaté.
Žádost o zařazení do jednotlivých podopatření může podat fyzická osoba, právnická osoba
nebo organizační složka státu, jestliže obhospodařuje zem. půdu vedenou v LPIS a splňuje
další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření.
Žádost o zařazení podává žadatel na období závazku v délce 5 let na celý DPB s výjimkou
podopatření Biopásy.
Žádost o zařazení žadatel doručí Fondu do 15. května kalendářního roku, který je prvním
rokem pětiletého závazku žadatele. V období ode dne podání žádosti o zařazení nelze
do žádosti doplnit další DPB, v žádosti o zařazení zvýšit výměru DPB nebo změnit zvolené
podmínky vztahující se k danému DPB.
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4

Žádost o změnu zařazení v rámci AEKO

V průběhu pětiletého závazku má žadatel povinnost hlásit Fondu změny (přečíslování, změna
výměry apod.), které se udály v LPIS na půdních blocích zařazených v rámci AEKO. Toto se
děje podáním žádosti o změnu zařazení v následujících termínech:
 do 10. 1. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti
o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendářního roku a nejde-li o titul biopásy,
 do 30. 4. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti
o poskytnutí dotace do 31. 3. kalendářního roku a jde-li o titul biopásy.
V letošním roce bude možné podat ŽZZ pouze ručně. Nově bude moci žadatel použít
pardonovaný důvod V, který bude využíván pro snížení výměry z důvodu vyklučení a bude tak
nahrazovat oznámení o vyklučení. Obdobným způsobem bude žadatel oznamovat výsadbu
jako náhradu za vyklučení - v části navýšení.
Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení
Na titulní stránce žádosti o změnu zařazení AEKO v oddíle 3 žadatel zaškrtává opatření určená
ke změně.

Relevantní registrační číslo aktuálního zařazení je nutné vyplnit na příslušné stránce k danému
podopatření.
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Pole deklarace jsou následující:
1)

Pořadové číslo. Každá územní změna je označena jedním číslem, v interaktivním
formuláři je pořadové číslo vyplňováno automaticky.

2)

Čtverec DPB. Žadatel zapíše kód příslušného čtverce DPB.

3)

Kód DPB. Žadatel zapíše kód DPB.

4)

Výměra (ha). V tomto sloupci žadatel zapíše u původního DPB výměru, na kterou je
zařazen, u nového DPB zapíše výměru, kterou pro požadovaný blok chce zařadit.

5)

Výměra snížení ÚZ. Výměra snížení je rozdíl mezi zařazenou výměrou a nově
požadovanou výměrou (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje jiný počet
bloků a jiný počet DPB vystupuje, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny DPB).

6)

Výměra zvýšení ÚZ. Výměra zvýšení je rozdíl mezi zařazenou výměrou a nově
požadovanou výměrou (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje jiný počet
bloků a jiný počet DPB vystupuje, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny DPB).

7)

Důvod žadatele. Pokud v rámci územní změny došlo ke snížení zařazené výměry nebo
k vyřazení DPB, tedy - nově zařazovaná výměra je nižší, než aktuálně zařazená výměra,
žadatel uvede, zda k této změně došlo z důvodu:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
8)

restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (8A),
provedení pozemkové úpravy (8B),
zásahu vyšší moci (8C),
provedení změny v LPIS podle § 3h zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., jestliže
touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého DPB o více než 5 % původní
výměry tohoto DPB (MA/8D), pozn.: tento důvod nelze uplatnit na podopatření
biopásy,
zřízení stavby ve veřejném zájmu (8E),
pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce závazku
podle (8F),
ostatní snížení (8G).

Výměra snížení. Žadatel uvede výměru snížení, na kterou mát uplatněn pardonovaný
důvod příp. výměru snížení z důvodu ostatní. Pokud žadatel uvede více důvodů, výměra
bude vyplněna u všech uvedených důvodů.

Pokud v rámci územní změny došlo ke snížení zařazené výměry nebo k vyřazení DPB, SZIF
bude požadovat vrácení dotace poskytnuté na „ztracenou“ výměru. Pokud však žadatel uplatní
pardonovaný důvod 8A až 8F a prokáže, že ke snížení výměry došlo z důvodu, který uvedl
v žádosti, vrácení dotace se neuplatní.
V případě uplatnění pardonovaného důvodu podle písm. a), c) a e) je žadatel povinen tento
důvod doložit.
Při zápisu územní změny (ÚZ) musí žadatel respektovat dvě základní pravidla:
 ÚZ musí vždy vycházet z historie LPIS, tedy původní DPB musí být historickým
předchůdcem nového DPB, který žadatel užívá v LPIS k datu podání žádosti a
 původní DPB musí mít žadatel zařazen k datu podání žádosti o zařazení v posledním
vydaném a právoplatném rozhodnutí o zařazení (není důležité, zda toto rozhodnutí bylo
vydáno na základě žádosti o zařazení či na základě žádosti o změnu zařazení).

107

EZ
Ekologické zemědělství

EZ

1

Podmínky opatření

Pro období 2015 – 2020 bylo v rámci nové SZP vyčleněno jako samostatné opatření
Ekologické zemědělství.
Žadatel o platbu v rámci opatření EZ musí být zemědělským podnikatelem, aktivním
zemědělcem a musí splňovat podmínky cross–compliance, minimálních požadavků na použití
hnojiv, minimálních požadavků na použití přípravků na ochranu rostlin a dalších podmínek NV
pro EZ.
Jednotlivé podmínky pro poskytnutí dotace v rámci EZ budou podrobně uvedeny
v Metodice a nebudou proto rozebírány v této příručce. Tuto metodiku vydává Ministerstvo
zemědělství a bude k dispozici na stránkách www.eagri.cz.

Podání žádosti

1.1

Žádost o EZ (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. května 2015
(více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2

Platba - výpočet

= sazba příslušné kultury x způsobilá výměra
Pro rok 2015 je platný směnný kurz 27,735 Kč/EUR.
Kultury způsobilé pro poskytnutí dotace v rámci EZ:
 trvalý travní porost (T)
 standardní orná půda (R) – pěstování zeleniny a speciálních bylin, pěstování trav na
semeno, pěstování ostatních plodin
 orná půda – travní porost (G)
 orná půda – úhor (U)
 trvalá kultura – ovocný sad (S)
 trvalá kultura – vinice (V)
 trvalá kultura – chmelnice (C)
 jiná trvalá kultura (J) – krajinotvorný sad

2.1

Výše dotace
Kultura

Kód

trvalé travní porosty *
intenzivní sady
ostatní sady

109

Sazba
EUR

PO-T

84

EZ-T

83

PO-IS

825

EZ-IS

779

PO-OS

424

EZ

krajinotvorné sady
vinice
chmelnice

pěstování zeleniny a speciálních bylin

pěstování trav na semeno

pěstování ostatních plodin

travní porost na orné půdě
odplevelování dočasným úhorem

EZ-OS

424

PO-KS

165

EZ-KS

165

PO-V

900

EZ-V

845

PO-C

900

EZ-C

845

PORZB
EZRZB
PORTS
EZRTS
POROP
EZROP
PO-RT

536
466
265
180
245
180
79

EZ-RT

69

PO-RU

34

EZ-RU

29

Pozn.: PO = přechodné období, EZ = ekologické zemědělství
* snížení o 32 €/ha v 1. zóně ZCHÚ popř. ve zranitelné oblasti (kultura travní porosty PO-T, EZ-T)

Vydání rozhodnutí

2.2

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.

3

Žádost o zařazení v rámci EZ

Žadatelem je fyzická osoba, právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost, hospodaří v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství a ke dni podání žádosti o zařazení je registrována v systému
ekologického zemědělství.
Minimální výměra zemědělské půdy, kterou je možné do EZ zařadit je 0,5 ha.
Žádost o zařazení se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Zařadit lze pouze celý
DPB.
Dotace se poskytne, pokud je žadatel zařazen do opatření Ekologické zemědělství.
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Žádost o zařazení žadatel doručí Fondu do 15. května kalendářního roku, který je prvním
rokem pětiletého závazku žadatele. V období ode dne podání žádosti o zařazení nelze
do žádosti doplnit další DPB, v žádosti o zařazení zvýšit výměru DPB nebo změnit zvolené
podmínky vztahující se k danému DPB.

Žádost o změnu zařazení v rámci EZ

4

V průběhu pětiletého závazku má žadatel povinnost hlásit Fondu změny (přečíslování, změna
výměry apod.), které se udály v LPIS na půdních blocích zařazených v rámci EZ. Toto se děje
podáním žádosti o změnu zařazení:


do 10. 1. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost
o poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti
o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendářního roku.

Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení

4.1

V letošním roce bude možné podat ŽZZ pouze ručně.
Pole deklarace jsou následující:
1)

Pořadové číslo. Každá územní změna je označena jedním číslem, v interaktivním
formuláři je pořadové číslo vyplňováno automaticky.

2)

Čtverec DPB. Žadatel zapíše kód příslušného čtverce DPB.

3)

Kód DPB. Žadatel zapíše kód DPB.

4)

Výměra (ha). V tomto sloupci žadatel zapíše u původního DPB výměru, na kterou je
zařazen, u nového DPB zapíše výměru, kterou pro požadovaný blok chce zařadit.

5)

Výměra snížení ÚZ. Výměra snížení je rozdíl mezi zařazenou výměrou a nově
požadovanou výměrou (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje jiný počet
bloků a jiný počet DPB vystupuje, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny DPB).

6)

Výměra zvýšení ÚZ. Výměra zvýšení je rozdíl mezi zařazenou výměrou a nově
požadovanou výměrou (v případě změn M:N, tedy změn, do kterých vstupuje jiný počet
bloků a jiný počet DPB vystupuje, je důležitá vždy součtová výměra každé skupiny DPB).

7)

Pardonovaný důvod žadatele. Pokud v rámci územní změny došlo ke snížení zařazené
výměry nebo k vyřazení DPB, tedy - nově zařazovaná výměra je nižší, než aktuálně
zařazená výměra, žadatel uvede, zda k této změně došlo z důvodu:
a)
b)
c)
d)
e)

restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (6A),
provedení pozemkové úpravy (6B),
zásah vyšší moci (6C),
provedení změny v LPIS podle § 3h zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., jestliže
touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého DPB o více než 5 % původní
výměry tohoto DPB (MA/6D),
zřízení stavby ve veřejném zájmu (6E),
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f)
g)
8)

pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry
zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce závazku (6F),
ostatní snížení (6G).

Výměra snížení. Žadatel uvede výměru snížení, na kterou mát uplatněn pardonovaný
důvod příp. výměru snížení z důvodu ostatní. Pokud žadatel uvede více důvodů, výměra
bude vyplněna u všech uvedených důvodů.

Pokud v rámci územní změny došlo ke snížení zařazené výměry nebo k vyřazení DPB, SZIF
bude požadovat vrácení dotace poskytnuté na „ztracenou“ výměru. Pokud však žadatel uplatní
pardonovaný důvod 6A až 6F a prokáže, že ke snížení výměry došlo z důvodu, který uvedl
v žádosti, vrácení dotace se neuplatní.
V případě uplatnění pardonovaného důvodu podle písm. a), c) a e) je žadatel povinen tento
důvod doložit.
Při zápisu územní změny (ÚZ) musí žadatel respektovat dvě základní pravidla:
 ÚZ musí vždy vycházet z historie LPIS, tedy původní DPB musí být historickým
předchůdcem nového DPB, který žadatel užívá v LPIS k datu podání žádosti a
 původní DPB musí mít žadatel zařazen k datu podání žádosti o zařazení v posledním
vydaném a právoplatném rozhodnutí o zařazení (není důležité, zda toto rozhodnutí bylo
vydáno na základě žádosti o zařazení či na základě žádosti o změnu zařazení).

112

Welfare
Dobré životní podmínky zvířat

Welfare

1

Podmínky opatření

Žadatel o platbu musí:
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) být aktivní zemědělec,
c) být zemědělský podnikatel,
d) ke dni podání žádosti chovat minimálně 5 VDJ
vedené podle plemenářského zákona (v případě
zaměřené na chov dojnic),
e) ke dni podání žádosti chovat minimálně 3 VDJ
vedené podle plemenářského zákona (v případě
zaměřené na chov prasat).

dojnic evidovaných v ústřední evidenci
podání žádosti o dotaci na podopatření
prasat evidovaných v ústřední evidenci
podání žádosti o dotaci na podopatření

Na žádosti žadatel vyznačí požadavek na zajištění Osvědčení vybraných parametrů tohoto
opatření a vybere jednotlivá podopatření.
Zajištění Osvědčení není třeba, pokud žádost o dotaci bude podána pouze na podopatření
zlepšení životních podmínek v chovu prasat. Osvědčení bude vyhotovovat Státní veterinární
správa.
V případě, že dojde ke změně parametrů (změna způsobu ustájení, změna rozměrů výběhu
pro suchostojné krávy) v průběhu doby závazku a žadateli nebylo dosud vyhotoveno
osvědčení, měl by žadatel kontaktovat Fond, příp. SVS s žádostí o osvědčení původních
parametrů, přičemž po provedení změny bude osvědčení aktualizováno a vyhotoveno
opakovaně na předmětné hospodářství, kterého se změna dotkla. V souvislosti se správným
vyhodnocením podmínek způsobilosti je toto v zájmu žadatele!
Opatření dobré životní podmínky zvířat v sobě zahrnuje tato podopatření a tituly:







1.1

Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí
mléka (dále jen Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic);
Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní
produkcí mléka (dále jen Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic);
Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí
mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před
ukončením březosti (dále jen Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy);
Zlepšení životních podmínek v chovu prasat:

titul Zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců
do ukončení první březosti (dále jen prasničky),

titul Zlepšení životních podmínek pro prasnice,
Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu
do 40 dní po tomto odstavu (dále jen Zvětšení plochy pro odstavená selata).

Obecné podmínky
a) Nelze žádat na hospodářství zařazené v systému ekologického zemědělství.
b) Jsou dodržována pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 nařízení
č. 309/2014 Sb.
c) Žadatel chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo
usmrcování nepovoleným způsobem.
d) Žadatel plní podmínky opatření dobré životní podmínky zvířat po celou dobu závazku,
tj. od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,
do 31. května následujícího kalendářní roku.
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e) Rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých VDJ pro dotaci (dále jen „retenční
období“) je období od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
s výjimkou titulu zlepšení životních podmínek pro prasničky, kdy rozhodným obdobím
je celá doba závazku.
f) Dojnice a suchostojné krávy jsou chovány ve stájích s technologií volného ustájení.
g) U podopatření zaměřených na chov prasat zasílá žadatel elektronicky hlášení po celou
dobu závazku do integrovaného zemědělského registru s uvedením denních stavů
(počty) jednotlivých kategorií prasat (prasnic, prasniček, selat) vždy jednou za měsíc,
nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. U kategorie prasniček žadatel uvádí také
označení prasniček, datum jejich narození a datum zapuštění v měsíci, za který je
hlášení podáváno. Změny v hlášeních lze provádět nejpozději do 30 dnů po ukončení
doby závazku.
h) Nahrazení zvířat deklarovaných v žádosti o poskytnutí dotace provádí žadatel
v průběhu retenčního období bez ztráty nároku na dotaci. Nahrazení deklarovaného
zvířete jiným zvířetem z deklarovaného hospodářství musí být provedeno k jednomu
dni. Nahrazení nelze provádět u podopatření zaměřených na chov prasat.
i) V případě, že žadatel byl informován Fondem o záměru provést kontrolu na místě nebo
upozorněn na nesoulad v žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou případů vyšší moci
a mimořádných okolností, není možné zohlednit změny provedené u jednotlivých kusů
deklarovaných dojnic v ústřední evidenci nebo u počtu deklarovaných kusů prasnic,
prasniček a odstavených selat v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední
evidence.

1.2

Deklarace žádosti

Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace deklaruje:
 registrační čísla hospodářství, na kterých plní podmínky vybraného podopatření
po celou dobu závazku,
 čísla všech objektů* podle § 3aa zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro
chov předmětných zvířat po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému
hospodářství,
 identifikační čísla dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude
žadatel plnit podmínky vybraného podopatření v retenčním období (platí v případě
podání žádosti o dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
a podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic),
 identifikační čísla dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých připadne
doba porodu na období od 1. července daného kalendářního roku, za který má být
dotace poskytnuta, do 30. ledna následujícího kalendářního roku a u kterých bude
žadatel plnit podmínky vybraného podopatření v retenčním období (platí v případě
podání žádosti o dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy),
 počet prasniček zapouštěných na uvedeném hospodářství během doby závazku,
u kterých bude žadatel plnit podmínky během doby závazku (platí v případě podání
žádosti o dotaci na titul zlepšení životních podmínek pro prasničky),
 minimální denní počet prasnic na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel
plnit podmínky v retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci na titul
zlepšení životních podmínek pro prasnice),
 minimální denní počet odstavených selat na uvedeném hospodářství, u kterých
bude žadatel plnit podmínky v retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci
na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata),
 chemickou nebo biologickou metodu regulace nežádoucího hmyzu pro každý
deklarovaný objekt (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření zlepšení
stájového prostředí v chovu dojnic),
 číslo DPB v případě, že výběhem je DPB podle evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření zajištění
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy).
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*Objekt představuje jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná
zvířata držena. Chovatelé jsou povinni údaje v evidenci objektů aktualizovat, a to do 15 dnů
ode dne registrace nového hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského
zákona, příp. ode dne ukončení užívání objektu. Aktualizaci evidence objektů provádí Fond
prostřednictvím OPŽL.
Součástí žádosti je společná „Deklarace zemědělské půdy“ ve které musí být uvedeny
všechny DPB vedené na žadatele v LPIS v odpovídající výměře (výměra LPIS) - pouze za
předpokladu, že je žadatel v LPIS registrován a je na něj v LPIS vedena zemědělská půda.

Podání žádosti

1.3

Žádost o dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat (jako součást Jednotné žádosti) je
nutné podat nejpozději 15. května 2015 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).

2
2.1

Podmínky jednotlivých podopatření
Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

Na každém deklarovaném hospodářství:
 žadatel chová minimálně 5 VDJ dojnic,
 zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru a to tak, že

ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha
lehacího prostoru stáje činí 2,90 m2/1 dojnici, v případě jednořadého uspořádání
boxů; 2,60 m2/1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů
a 2,22 m2/1 dojnici v případě použití kombiboxů,

ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha
lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2/1 dojnici,

ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha
lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2/1 dojnici.

2.2

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
Na každém deklarovaném hospodářství:
 žadatel chová minimálně 5 VDJ dojnic,
 provádí dezinsekci ve všech uvedených objektech a to tak, že

v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace
chemického přípravku, a to s minimálním intervalem jednou za měsíc v období od
1. června do 30. září, žadatel je povinen použít přípravky uvedené na Seznamu
DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
nebo

v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení
biologického materiálu, a to s minimálním intervalem 14 dní v období od 1.
června do 30. září. Biologickým materiálem jsou parazitické vosičky rodu
Spalangia a Nasonia (dávka 300 ks za 14 dní/1 krávu) a rodu Muscidifurax (dávka
200 ks za 14 dní/1 krávu) a parazitické mouchy rodu Ophyra (dávka 9000 kukel
na 1 m2),
 vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu,
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2.3

nastýlá slámou nebo separátem s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby
zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5,
uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů
minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití,
uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických
přípravků nebo biologických materiálů nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich
aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na které uvedené hospodářství byly
aplikovány, minimálně po dobu 10 let od jejich užití.

Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Na každém deklarovaném hospodářství:
 žadatel chová minimálně 5 VDJ dojnic,
 zajistí suchostojným krávám v období 60 dní před ukončením březosti po dobu
minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu,
 vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu,
 nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu byla nastlána
v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu.

2.4

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Zlepšení životních podmínek pro prasničky
Na každém deklarovaném hospodářství:
 žadatel chová minimálně 3 VDJ prasniček,
 provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 dní,
 vede evidenci o zapouštění prasniček,
 eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence.
Zlepšení životních podmínek pro prasnice
Na každém deklarovaném hospodářství:
 žadatel chová minimálně 3 VDJ prasnic,
 provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová
prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí
(dále jen „turnusový provoz“) s následným ponecháním ustájovacího prostoru
prázdného po dobu minimálně jednoho dne,
 pověřená osoba podle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v
případě potřeby také jejich ošetření,
 vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků,
 eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence.

2.5

Zvětšení plochy pro odstavená selata
Na každém deklarovaném hospodářství:
 žadatel chová minimálně 3 VDJ odstavených selat,
 zajistí všem odstaveným selatům plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,
 označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená selata,
 vede evidenci odstavených selat,
 eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední
evidence.
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3
3.1

Platba – výpočet a možné sankce
Výše dotace

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a Zlepšení stájového prostředí v chovu
dojnic:
Fond poskytne dotaci na počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných dojnic v retenčním
období.
Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy:
Fond poskytne dotaci na celkový počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných suchostojných
krav v retenčním období.
Zlepšení životních podmínek pro prasničky:
Fond poskytne dotaci na počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných prasniček během celé
doby závazku.
Zlepšení životních podmínek pro prasnice:
Fond poskytne dotaci na minimální denní počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných prasnic
v retenčním období.
Zvětšení plochy pro odstavená selata:
Fond poskytne dotaci na minimální denní počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných
odstavených selat v retenčním období.
Sazbu zveřejní Fond na svých internetových stránkách www.szif.cz a nejméně v jednom
deníku s celostátní působností.
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na VDJ:
Druh a kategorie hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na VDJ

Skot ve věku nad 2 roky

1,00

Skot ve věku od 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

Prasničky a prasnice

0,50

Selata

0,03

Ostatní prasata

0,30
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Snížení nebo zamítnutí platby

3.2

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení:
1)

Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu
15. 5. 2015, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den
prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 9. 6.
2015), žádost bude zamítnuta.

2)

Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou
uvedenou (deklarovanou) na JŽ větší než 3 % deklarované plochy, bude platba krácena
o 1 až 3 %.

3)

Pokud Fond zjistí, že počet VDJ zvířat chovaných žadatelem v retenčním období,
která splňují nárok na udělení dotace (zjištěné zvíře), je nižší než počet VDJ dojnic
uvedený v žádosti (deklarované zvíře), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne a to
následovně:
a)

b)

c)
d)

pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem zvířat nejvýše tři zvířata,
sníží se celková částka podpory o procentní podíl, který se vypočítá jako podíl
počtu zvířat, která nebyla zjištěna a celkového počtu zjištěných zvířat (dále jen
procentní podíl),
pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem zvířat větší než tři zvířata:
sníží se celková částka podpory o procentní podíl, pokud tento podíl není větší
než 10 %,
sníží se celková částka podpory o dvojnásobek procentního podílu, pokud je
tento podíl větší než 10 %, ale není větší než 20 %,
pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne,
pokud je procentní podíl větší než 50 %, podpora se zamítne a kromě toho je
zemědělec vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá
rozdílu mezi počtem deklarovaných zvířat a počtem zjištěných zvířat. Tato částka
může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje SZIF během tří
kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění.

Pokud rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem zvířat vyplývá z úmyslných
nesrovnalostí, dotace se zamítne. Pokud je takovýto rozdíl větší než 20 %, je zemědělec
vyloučen z dalšího poskytování podpory až do výše, která odpovídá rozdílu mezi počtem
deklarovaných zvířat a počtem zjištěných zvířat. Tato částka může být odečtena od
jakékoliv další dotační platby, kterou Fond žadateli poskytne během tří kalendářních let
následujících po kalendářním roce zjištění.
4)

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB (bez ohledu na to,
zda na ně žadatel požaduje dotace či nikoliv) a po celý kalendářní rok. V případě
nedodržení se uplatní následující sankce:
a)

poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek dobrého
zemědělského a environmentálního stavu (DZES – viz Příloha č. 1) nebo povinných
požadavků na hospodaření (PPH – viz Příloha č. 2), bude mu udělena sankce až do
výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,

b)

sankce bude udělena bez ohledu na to, zda na daný DPB žádá o poskytnutí platby
či nikoliv,

c)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení,
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d)

při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované
porušení bude hodnoceno jako úmysl,

e)

poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena
sankce v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb,

f)

pokud se jedná o opakované úmyslné porušení nebo porušení mimořádného
rozsahu, závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen
z dotyčného režimu platby v následujícím roce.

5)

Dotace na opatření dobré životní podmínky zvířat se neposkytne, jestliže žadatel
nesplní podmínku aktivního zemědělce, zemědělského podnikatele nebo nechová
veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování
nepovoleným způsobem.

6)

V případě porušení podmínek jednotlivých podopatření se dotace žadatele v rámci
daného podopatření sníží, popř. se dotace na dané podopatření neposkytne.

3.3

Vydání rozhodnutí

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno
žadateli.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím RO
SZIF, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání rozhodnutí u jednotlivých
opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2015 na www.szif.cz.
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Podání Jednotné žádosti
1

Termín podání

Jednotnou žádost je nutné podat nejpozději 15. května 2015 na Oddělení příjmu žádostí
a LPIS (OPŽL).
V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 %
za každý pracovní den. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána
po 9. 6. 2015), žádost bude zamítnuta a žadateli nebude přiznána žádná platba.

2

Místo podání

Jednotnou žádost je třeba podat na místně příslušné OPŽL. V případě fyzických osob je určující
trvalé bydliště, u právnických osob pak jejich sídlo.
Seznam je uveden na http://www.szif.cz/cs/kontakty-regionalni-odbory

3

Způsoby podání

Formulář Jednotné žádosti včetně odpovídajících deklarací je možné podat těmito způsoby:
elektronickou cestou, osobně nebo poštou. V rámci elektronického podání pak lze využít
Portál farmáře SZIF, datovou schránku nebo elektronickou podatelnu Fondu. V případě
zaslání poštou je za datum podání považováno datum doručení.
Podání elektronickou cestou je pro žadatele nejvýhodnější a nejjednodušší využije-li PF SZIF
k přípravě a podání žádosti (viz kapitola Portál farmáře). Žadatel si může vše připravit
a odeslat sám pomocí internetu. Využití elektronického podpisu, případně využití přístupu
do Portálu farmáře přes žadatelovo jedinečné přístupové oprávnění tento způsob podání dále
zvýhodňuje a zjednodušuje, neboť žadatel již nemusí cokoli dodávat osobně ani poštou.

3.1

Portál farmáře SZIF (PF SZIF)

Přes Portál farmáře SZIF může žadatel podat JŽ bez ohledu na to, zda má svůj elektronický
podpis či nikoli.
Tzn. na PF SZIF lze připravit JŽ, žádost o zařazení AEKO a EZ a žádost o změnu zařazení AEO,
opatřit tyto žádosti zaručeným elektronickým podpisem (případně být při odeslání přihlášen
pod svým jedinečným přístupovým oprávněním) a přiložit přílohy v elektronickém formátu.
V takovém případě žadatel nemusí nic dokládat osobně ani poštou na OPŽL. O přijetí je
žadatel informován prostřednictvím vygenerovaného Potvrzení o přijetí, které je k dispozici na
PF.
Žadatel, který nedisponuje zaručeným elektronickým podpisem nebo není přihlášen do PF
SZIF přes své jedinečné přístupové oprávnění, může podat žádost včetně příloh rovněž
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elektronicky přes PF, je ovšem povinen do 5 dnů doručit na OPŽL vlastnoručně podepsaný
dokument Potvrzení o podání žádosti, který je žadateli vygenerován na PF po úspěšném
odeslání sady žádostí.
Pokud žadatel doručí Potvrzení o podání žádosti do 5 dnů, je datem přijetí Jednotné žádosti
datum, kdy žadatel odeslal žádost z Portálu Farmáře.
Pokud tak žadatel učiní po lhůtě 5 dnů, bude za datum přijetí žádosti považováno datum, kdy
bylo doručeno Potvrzení o podání žádosti.
Pokud žadatel Potvrzení o podání žádosti nedoručí vůbec, je na žádost pohlíženo, jako by
nebyla podána.
Přesný návod jak využít PF SZIF k přípravě a podání JŽ je uveden v Příručce pro elektronické
podání žádosti, která je k dispozici přímo na PF SZIF (v sekci Jednotná žádost a žádosti AEO,
AEKO a EZ – záložka Formuláře ke stažení).
Více informací o PF SZIF viz kapitola Portál farmáře SZIF.

3.2

Datová schránka

Pokud má žadatel zřízenu datovou schránku, může podat JŽ touto cestou. Podání přes
datovou schránku se liší podle skutečnosti, zda je žadatelem fyzická nebo právnická osoba.
U právnických osob je pak nutné rozlišovat způsob jednání dané právnické osoby, tj. zda jde
o PO s jedním jednatelem nebo PO, u níž je zapotřebí jednání více osob současně.
Při podání Jednotné žádosti prostřednictvím datové schránky je nutné rozlišit:
 v případě, že žádost podává FO nebo PO, za kterou je oprávněna jednat pouze jedna
osoba, je nutné dokument odeslat z datové schránky dané FO nebo PO,
 v případě, že žádost podává PO, u níž je zapotřebí společného jednání více osob, je
nutné, aby dokument byl odeslán z datové schránky dané PO, a dále aby byl podepsán
zaručenými elektronickými podpisy všech osob určených k jednání za tuto PO,
 v případě, že žádost podává PO (u níž je zapotřebí společného jednání více osob), ale
která zašle přes svou datovou schránku konvertovaný dokument, jehož součástí budou
úředně ověřené podpisy všech osob (jejichž společného jednání je zapotřebí), není již
nutné připojovat elektronické podpisy těchto osob.
Za datum podání JŽ se v případě využití datové schránky považuje datum dodání dokumentu
do datové schránky SZIF.

3.3

Elektronická podatelna (e-podatelna)

Další
možností
je
elektronické
podání
prostřednictvím
e-mailové
adresy
podatelna@szif.cz. Pokud žadatel opatří žádost vlastním zaručeným elektronickým
podpisem, následně již nemusí nic dodávat v papírové podobě ani osobně cokoli
podepisovat. Uvedené platí též pro přílohy. Pakliže je žadatel povinen k JŽ doložit přílohy,
které jsou její součástí dle podmínek jednotlivých opatření, postačí tyto přílohy přidat k emailu stejně, jako to učiní s žádostí.
Žadatel je následně informován e-mailem o doručení zprávy na e-podatelnu SZIF Prvním
(předběžným) potvrzením. Jakmile je zpráva zaevidována a je odeslanému dokumentu
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přiděleno číslo jednací, je žadatel o tomto informován Druhým potvrzením (viz informace o epodatelně na http://www.szif.cz/cs/podatelna#).
Pokud žadatel nepřiloží příslušné přílohy k e-mailu s elektronicky podepsanou JŽ, může je
poslat dodatečně stejnou cestou (do e-mailu je nezbytně nutné uvést, že jde o přílohy
k podané JŽ odeslané dne …, v ideálním případě i č. j. uvedené v e-mailu potvrzujícím přijetí
žádosti) nebo je může doručit osobně či poštou na příslušné OPŽL.
Pro úplnost uvádíme, že žadatel může podat žádost prostřednictvím výše uvedené e-mailové
adresy i v případě, že nedisponuje elektronickým podpisem. Samotné podání se pak
v zásadě nijak neliší od výše popsaného způsobu. Hlavní rozdíl spočívá v povinnosti
žadatele takové podání do pěti dnů potvrdit, resp. podat žádost některým jiným
přípustným způsobem:
 pokud tak žadatel učiní do 5 dnů a podání doplní zákonem předepsanou formou
(písemně, ústně do protokolu či elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem), je
dokument zaevidován v systému Podatelny s datem přijetí (doručení), který se rovná
datu přijetí (doručení) původního „nouzového“ podání. Následně dojde ke spojení
původního podání a jeho potvrzení a k přidělení č. j.;
 pokud tak žadatel učiní po lhůtě 5 dnů a podání potvrdí zákonem předepsanou formou,
je dokument zaevidován v systému Podatelny s datem přijetí (doručení) daného
potvrzení, které je považováno za nové podání. Původní “nouzové“ podání se stává
bezvýznamné z hlediska běhu procesních lhůt. Následně dojde ke spojení s původně
podaným dokumentem a k přidělení č. j.;
 pokud tak žadatel neučiní či není-li doplnění podáno zákonem předepsanou formou,
není k takovému podání ze strany SZIF přihlíženo. SZIF k němu přistoupí jako by
nebylo podáno.

Datum podání žádosti v závislosti na způsobu podání:









Osobní podání – datem podání se rozumí den osobního podání na OPŽL.
Podání poštou – datem podání se rozumí datum doručení žádosti.
Datová schránka – datem podání se rozumí datum dodání žádosti do DS SZIF, o
kterém přijde žadateli potvrzení.
Portál farmáře s elektronickým podpisem – datem podání je datum uploadu JŽ.
Portál farmáře bez elektronického podpisu, ale přihlášený pod svým
jedinečným přístupovým oprávněním – datem podání je datum uploadu JŽ.
Portál farmáře bez elektronického podpisu – datem podání je datum uploadu JŽ,
pokud žadatel doručí na OPŽL Potvrzení o podání žádosti ve lhůtě 5 dnů. V případě
doručení Potvrzení o podání po 5 dnech se za datum podání považuje datum doručení
potvrzení.
E-podatelna s el. podpisem – datem podání je datum přijetí a zaevidování žádosti, o
kterém je žadatel informován druhým potvrzením (v ten samý či následující pracovní
den).

123

Portál farmáře SZIF
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
Portál farmáře SZIF nabízí tři základní funkce zprostředkovávající přípravu a vytvoření JŽ
a žádostí v rámci AEO, AEKO a EZ a následně elektronického podání. Dále má každý žadatel
přes PF SZIF k dispozici přehled jím podaných žádostí včetně detailních informací o průběhu
celé administrace. Též umožňuje oznámit změnu identifikačních a kontaktních údajů včetně
bankovního spojení.
Registrace uživatele:
Žadatel získá přístup na PF SZIF pokud podá „Žádost o přístup pro registrované uživatele
do Portálu eAgri a do Portálu farmáře SZIF“ (dále jen Žádost o přístup do PF) na
místně příslušném OPŽL, na podatelně RO SZIF nebo prostřednictvím datové schránky.
Formulář Žádosti o přístup a potřebné informace jsou k dispozici na přihlašovací stránce do PF
SZIF https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod.
Přihlášení na PF SZIF:
Registrovaní uživatelé se mohou na PF SZIF přihlásit z internetových stránek Fondu
www.szif.cz pomocí odkazu Portál farmáře v pravém horním rohu hlavní stránky či přímo
přes odkaz v úvodu této kapitoly.
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Služby na PF SZIF
Přihlášení uživatelé mají v záložce „Nastavení“ (horní lišta) možnost aktivovat si Zasílání
informací na e-mail. Jedná se zejména o zasílání aktuálních informací z vybraných
zemědělských okruhů a různá zpravodajství rovnou do e-mailové schránky uživatele.

Příprava a vytvoření žádosti
Dle aktuálních dat v LPIS a v Evidenci zvířat a na základě údajů o aktuálním systémovém
zařazení AEO si může žadatel sám připravit datovou sadu a z ní následně vygenerovat JŽ
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a žádost o zařazení AEKO a EZ a změnu zařazení AEO. Datová sada se nevytváří pouze
pro podopatření welfare zaměřených do chovu prasat - žadatel si připraví žádost přímo
na Portálu farmáře.
Podrobný postup přípravy žádosti na PF SZIF a jejího elektronického podání je popsán
v Příručce pro elektronické podání žádosti, která je v sekci Nová podání -> Jednotná
žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ -> Jednotná žádost včetně deklarace zemědělské půdy a žádosti
AEO, AEKO a EZ pro rok 2015 -> záložka Formuláře ke stažení a na webu Fondu www.szif.cz
v sekci Platby na základě JŽ -> Ke stažení.
Je třeba upozornit, že datová sada, na jejímž základě je vytvářena JŽ a žádosti AEO je platná
v den její přípravy nemusí být proto aktuální v den skutečného podání žádosti! Došlo-li
v období mezi přípravou datové sady a podáním žádosti ke změnám v LPIS či v Evidenci zvířat
či registrech ÚKZÚZ, je nutno připravit v příslušné aplikaci novou datovou sadu a na jejím
základě vytvořit novou verzi JŽ nebo data na již vygenerované žádosti dodatečně opravit.
Výše uvedené platí pouze v případě, že změna v datech má dopad na již vytvořenou datovou
sadu a žadatel chce tuto změnu promítnout do JŽ - v opačném případě nemusí novou datovou
sadu vytvářet.
Příprava a vytvoření JŽ a její následné elektronické podání výrazně zrychluje zpracování
a usnadní žadateli práci a ušetří čas oproti ručnímu vyplnění žádosti a osobnímu podání.
Podání nové žádosti:
Následně pak, opět prostřednictvím PF SZIF, může žadatel elektronicky podat JŽ a ostatní
vybrané žádosti i v případě, že nedisponuje zaručeným elektronickým podpisem. Nicméně
vzhledem k legislativním nárokům musí žadatel, který nemá elektronický podpis, případně
nebyl na portálu farmáře přihlášen pod svým jedinečným oprávněním, po elektronickém
podání žádosti doručit na místně příslušné OPŽL potvrzení o podání žádosti, které je žadateli
vygenerováno na PF SZIF po úspěšném odeslání (uploadu) JŽ. Doručení „potvrzení o podání“
žádosti může žadatel učinit standardním způsobem, tj. elektronicky, poštou nebo osobně, a to
do 5 dnů od odeslání žádosti (uploadu) prostřednictvím PF SZIF. (více viz kapitola „Podaní
Jednotné žádosti“).
Tímto způsobem se může vyhnout případným sankcím za pozdní podání, neboť v tomto
případě je za datum doručení považováno datum elektronického podání žádosti.
Pokud však žadatel podá JŽ elektronicky přes PF SZIF a opatří ji svým elektronickým
podpisem (popř. elektronickým podpisem všech patřičných jednatelů dle formy PO) nebo je při
podání žádosti přihlášen do PF SZIF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, nemusí
následně nic dodávat ani posílat. Případné přílohy může podat taktéž přes PF SZIF (společně
s JŽ). Takto si žadatel může ušetřit nejvíce práce i času při vyplňování a podání JŽ a nemusí
osobně na OPŽL.
Přehled podání:
Žadateli je přístupný přehled všech jím dosud podaných žádostí včetně detailních
informací:
 aktuální stav řízení (průběh administrace) dané žádosti včetně lhůt a místa
administrace,
 přehled jednotlivých položek:

na které bylo v rámci dané žádosti žádáno o poskytnutí dotace či zařazení
do příslušného programu (resp. schválení),

na které byla v rámci dané žádosti poskytnuta dotace či byly zařazeny
do příslušného programu (resp. schválení),
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detailní přehled výše a data provedení plateb týkajících se konkrétní žádosti,
přehled hlavních (příchozích i odchozích) dokumentů vztahujících se k administraci
dané žádosti (včetně čísla jednacího, pod kterým je dokument veden).

Oznámení změny identifikačních údajů:
Žadatel může prostřednictvím PF SZIF oznámit Fondu změnu svých identifikačních
a kontaktních údajů či změnu bankovního spojení a následně je přiřadit k dosud
nedoadministrovaným žádostem.
Veškeré informace o možnostech a službách poskytovaných PF SZIF jsou součástí vytvořené
Nápovědy přístupné přihlášeným uživatelům PF SZIF na https://www.szif.cz/irj/portal/pf/help.
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Vyplnění formuláře Jednotné žádosti
Prázdný formulář – žadatel vyplní všechny požadované údaje.
Formulář s předtištěnými údaji – pokud žadatel nalezne nesprávně předtištěný údaj,
přeškrtne jej, napíše údaj správný a opatří podpisem/parafou. Pokud žadatel vyplňuje
formulář přes Portál farmáře, nesprávný údaj přímo opraví. Údaje, které nejsou předtištěné,
žadatel doplní.
Výjimku tvoří údaje, které Fond přebírá ze Základních registrů na základě zákona č.
111/2009 Sb., o základních registrech. Jedná se o údaje Jméno, Příjmení, Název
společnosti (Obchodní firma), IČ, RČ a Adresa.
Jestliže jsou na formuláři tyto údaje nesprávné, je nutné zajistit změnu právě
v Základních registrech spravovaných Ministerstvem vnitra České republiky.
K jakékoliv opravě uvedených údajů pouze ve formuláři žádosti SZIF nebude
přihlíženo!
Údaj o adrese sídla/trvalé bydliště nebude na formuláři v případě předtisku uveden.
Uvedené informace se netýkají Doručovací adresy a Bankovního spojení. Tyto údaje nejsou
obsaženy v Základních registrech a je nezbytné je upravit na formuláři žádosti SZIF.
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Zákres do mapy půdních bloků
Zákresy do map se provádí elektronicky v aplikaci LPIS. Následně bude u předtištěných
žádostí číslo mapy ve formuláři vyplněno automaticky (mapa zůstane uložena v elektronické
podobě v aplikaci LPIS) a podmínka předložení mapy se považuje za splněnou.
Při přípravě žádosti na PF SZIF bude zákres do map prováděn z části automaticky dle údajů,
které si žadatel připraví v LPIS, a z části elektronickým zákresem uživatele.
Jediná povinná mapa
V případě, že žadatel podává zároveň k JŽ i žádost o změnu zařazení v rámci AEO, stačí
podat pouze jednu mapu s příslušnými zákresy.
Tzn., jedna mapová sada bude obsahovat zákresy PB ze všech opatření v rámci JŽ (SAPS,
AEO atd.) spolu se zákresy PB ze žádosti o změnu zařazení AEO.
Při elektronickém generování map může být tato jedna mapa fakticky rozdělena na čtyři části
(z důvodu přehlednosti). Stále se však jedná o jednu mapu. Mapy jsou generovány dle tohoto
klíče:
1)
2)
3)
4)

SAPS + Greening + VCS
LFA + Natura 2000
AEKO
Zařazení AEKO

Pokud žadatel nebude podávat JŽ a žádost o změnu zařazení v jeden den, musí podat mapu
k první podávané žádosti.

1

Principy zákresu do mapy pro opatření AEO

Na automatickém zákresu z LPIS budou zakresleny všechny tituly, ve kterých je žadatel
aktuálně zařazen. Případné úpravy je nutno učinit pouze v závislosti na druhu podávané
žádosti.
K žádosti o dotaci je nutné provést zákres na mapě pro následující podopatření/tituly:
 A1 – ekologické zemědělství,
 A2-Z – integrovaná produkce zeleniny,
 C2 – pěstování meziplodin,
 C3 – biopásy (pouze v případě změny polohy biopásu oproti stavu při zařazení).
K žádosti o změnu zařazení se podává mapa pouze s DPB, kde daná změna nastala. Mapu
není nutné podávat, jedná-li se pouze o stažení celých DPB z daného zařazení. Samozřejmě
není nutné dokládat mapu ani v případě změny zařazení ekologické zemědělství nebo
pěstování meziplodin. Je-li žádost o změnu zařazení podávána ve stejném termínu s žádostí
o poskytnutí dotace, žadatel opět dokládá pouze jednu sadu map se společným zákresem.
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2

Metodika zákresu AEO

Zákres pro všechna podopatření/tituly je prováděn modrou barvou.
V tabulce jsou popsány možné principy zákresu:
 automatický zákres – popisuje, které údaje a jaké zákresy provede automaticky
aplikace LPIS (bez účasti žadatele)
 zákres elektronickou digitalizací – popisuje možnosti elektronického zákresu, který
provádí sám žadatel v aplikaci LPIS. Jedná se o zakreslení těch skutečností, které jsou
nad možnosti automatického zákresu.
Metodika zákresu je pro žádost o dotaci a žádost o změnu zařazení shodná.
Podopatření/
titul

Používané kódy

A1-RZ Zelenina na
orné půdě
A1-RSB Speciální
byliny na orné půdě
A1

A1-ROP Ostatní
plodiny na orné půdě

Ekologické
zemědělství

A1-T Travní porost
A1-V Vinice

Automatický zákres

Vyplnění kódu titulu
včetně kultury.

V případě více plodin
na orné půdě na
jednom DPB je
automaticky vepsán
pouze kód titulu A1 a
tento DPB bude
barevně odlišen.

Zákres elektronickou
digitalizací
Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna
modrou obrysovou čarou a
bude obsahovat systémem
automaticky umístěná
písmena dle kódů kultur. Na
daný blok bude možno
zakreslit více kultur
(plodin).

A1-C Chmelnice
A1-SI Ovocný sad
A1-SO Ovocný sad
Automaticky se vyplní
kód titulu.
A2-O, A2-V
Integrovaná
produkce
(ovoce, réva
vinná)

A2-Z
Integrovaná
produkce

A2-V Vinice
A2-O Ovocný sad

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna
modrou obrysovou čarou a
bude obsahovat systémem
automaticky umístěná
písmena A2-O nebo A2-V.
Křížkem je vyznačeno
umístění technického
zařízení na sledování vývoje
teploty a vlhkosti vzduchu.

Automaticky se vyplní
kód titulu A2-Z.
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Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna

(zelenina)

modrou obrysovou čarou a
bude obsahovat systémem
automaticky umístěná
písmena.
Křížkem je vyznačeno
umístění technického
zařízení na sledování vývoje
teploty a vlhkosti vzduchu.
Na blok je možno umístit
více technických zařízení.
Automatické vyplnění
kódu managementu.

B
Ošetřování
travních
porostů

viz Příloha č. 14

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna
V případě, že na DPB je modrou obrysovou čarou a
více managementů,
bude obsahovat systémem
hranice budou barevně automaticky umístěná
odlišené.
písmena managementu.

C1A zatravňování orné Automaticky se vyplní
půdy
kód managementu.

C1
Zatravňování
orné půdy

C1AV zatravňování
orné půdy podél
vodního útvaru
C1B zatravňování orné
půdy regionální směsí

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna
modrou obrysovou čarou a
bude obsahovat systémem
automaticky umístěná
písmena managementu.

C1BV zatravňování
orné půdy podél
vodního útvaru
regionální směsí
Automaticky se vyplní
kód titulu C2.
C2
Meziplodiny

C3
Biopásy

Kód titulu - C2

V případě deklarace
pouze části DPB bude
tento DPB barevně
odlišen.
Automaticky se vyplní
kód titulu C3.

Kód titulu - C3
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Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude obsahovat
systémem automaticky
umístěná písmena C2.

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna
modrou obrysovou čarou a
bude obsahovat systémem
automaticky umístěna
písmena C3 a číselné

označení pořadí biopásu.

3

Principy zákresu do mapy pro opatření AEKO a EZ

Je možné používat pouze barevné mapy v měřítku 1:10 000 nebo podrobnější.
Na automatickém zákresu z LPIS budou zakresleny všechny tituly, u kterých žádá o jejich
zařazení.
K žádosti o zařazení je nutné provést zákres na mapě pro všechna podopatření AEKO.
K žádosti o dotaci je nutné provést zákres na mapě pro všechny tituly v opatření EZ.
K žádosti o změnu zařazení se podává mapa pouze s DPB, kde daná změna nastala. Mapu
není nutné podávat, jedná-li se pouze o stažení celých DPB z daného zařazení. Samozřejmě
není nutné dokládat mapu ani v případě změny zařazení ekologické zemědělství. Je-li žádost
o změnu zařazení podávána ve stejném termínu s žádostí o poskytnutí dotace, žadatel opět
dokládá pouze jednu sadu map se společným zákresem.

4

Metodika zákresu pro opatření AEKO a EZ

Zákres pro všechny podopatření/tituly AEKO je prováděn červenou barvou. Zákres
pro všechny tituly EZ je prováděn zelenou barvou.
V tabulce jsou popsány možné principy zákresu:


automatický zákres – možnost zákresu provedených automaticky aplikací LPIS
(bez účasti žadatele),



zákres elektronickou digitalizací – možnost elektronického zákresu, který provádí
sám žadatel v aplikaci LPIS. Jde o zakreslení skutečností, které jsou nad možnosti
automatického zákresu.

Metodika zákresu je pro všechny žádosti (žádost o dotaci, žádost o zařazení, žádost o změnu
zařazení) shodná.
Metodika zákresu pro AEKO:
Podopatření/
titul

Používané kódy

IPO
Integrovaná
produkce

IPO – ovocný sad

Automatický
zákres

Zákres elektronickou
digitalizací

Automaticky se
vyplní kód
podopatření

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem. Plocha
bude zvýrazněna červenou
obrysovou čarou a bude
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ovoce

(červeně).

obsahovat systémem
automaticky umístěná červená
písmena IPO.
Křížkem je vyznačeno umístění
technického zařízení na sledování
vývoje teploty a vlhkosti
vzduchu.

IPV

NOV – nadstavbová
ochrana vinic

Integrovaná
produkce
révy vinné

ZOV – základní ochrana
vinic

IPZ

ZAKL-obecná péče o
ext. louky a pastviny

OTP
Ošetřování
travních
porostů

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem. Plocha
bude zvýrazněna červenou
obrysovou čarou a bude
obsahovat systémem
automaticky umístěná červená
písmena NOV nebo ZOV.
Křížkem je vyznačeno umístění
technického zařízení na sledování
vývoje teploty a vlhkosti
vzduchu.

IPZ
Integrovaná
produkce
zeleniny

Automaticky se
vyplní kód titulu
(červeně).

MVLH – mezofilní a
vlhkomilné louky
hnojené

Automaticky se
vyplní kód
podopatření
(červeně).

Uživatel zakreslí kreslícím
nástrojem obrys červenou čarou
a automaticky se umístí
červeným písmem kód IPZ.
Křížkem je vyznačeno umístění
technického zařízení na sledování
vývoje teploty a vlhkosti
vzduchu.

Automatické
vyplnění kódu
managementu
(červeně).

MVLN-mezofilní a
vlhkomilné louky
nehnojené
HSLN – horské a
suchomilné louky
nehnojené
HSLH – horské a
suchomilné louky
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Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem. Plocha
bude zvýrazněna červenou
obrysovou čarou a bude
obsahovat systémem
automaticky umístěná červená
písmena managementu. Na daný
blok bude možno zakreslit pouze
jeden management.

hnojené
PODM – podmáčené a
rašelinné louky
MODR – ochrana
modrásků
CHRAS – ochrana
chřástala polního
SST a V – suché stepní
trávníky a vřesoviště
DPB – druhově bohaté
pastviny
ZBS - zatravňování
orné půdy
ZBSV - zatravňování
orné půdy podél
vodního útvaru

ZATR

Automaticky se
vyplní kód titulu
(červeně).

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem. Plocha
bude zvýrazněna červenou
obrysovou čarou a bude
obsahovat systémem
automaticky umístěná písmena
titulu (červeně).

Automaticky se
vyplní kód titulu
(červeně).

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem. Plocha
bude zvýrazněna červenou
obrysovou čarou a bude
obsahovat systémem
automaticky umístěna písmena a
číselné označení pořadí zákresů
biopásů (červeně).

Automaticky se
vyplní kód

Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem. Plocha

ZDRS - zatravňování
orné půdy regionální
směsí

Zatravňování ZDRSV- zatravňování
orné půdy
orné půdy podél
vodního útvaru
regionální směsí
ZDOS – zatravňování
druhově bohatou směsí
ZDOSV– zatravňování
druhově bohatou směsí
podél vodního útvaru

BP

KBP - Krmný biopás

Biopásy

NBP - Nektarodárný
biopás

CCH

CCH
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Ochrana
čejky
chocholaté

podopatření
(červeně)

bude zvýrazněna červenou
obrysovou čarou a bude
obsahovat systémem
automaticky umístěna písmena
CCH

Metodika zákresu pro EZ:
Opatření

Automatický
zákres

Používané kódy

EZ-RZB nebo PO-RZB
Zelenina a speciální byliny
na orné půdě

Vyplnění kódu
titulu (zeleně).
DPB je
zvýrazněn bílou
čarou.

EZ-ROP nebo PO-ROP
Ostatní plodiny na orné
půdě
EZ-T nebo PO-T Trvalý
travní í porost
EZ-V nebo PO-V Vinice

EZ

EZ-C nebo PO-C
Chmelnice

Ekologické
zemědělství

EZ-IS nebo PO-IS Ovocný
sad intenzivní
EZ-OS nebo PO-OS
Ovocný sad ostatní
EZ- KS nebo PO-KS jiná
trvalá kultura-krajinotvorný
sad
EZ-RT nebo PO-RT travní
porost na orné půdě
EZ-RU nebo PO-RU
odplevelení dočasným
úhorem
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Zákres elektronickou
digitalizací
Uživatel zakreslí plochu
speciálním nástrojem.
Plocha bude zvýrazněna
zelenou obrysovou čarou a
bude obsahovat systémem
automaticky umístěná
písmena zelené barvy dle
kódů kultur.

Změny Jednotné žádosti
1

Změna Jednotné žádosti

Jestliže nastane změna některých údajů deklarovaných v JŽ, je každý žadatel povinen
neprodleně tuto změnu nahlásit Fondu.
POZOR – Provedením a nahlášením změn v LPIS, případně v IZR žadatel neprovádí
změnu (stažení) JŽ pro potřeby SZIF! Naopak mu tímto vzniká povinnost ohlásit změnu
(stažení) JŽ Fondu, pokud se změna v LPIS týkala DPB, na které žádá podporu, a pokud je
změna provedena v období, kdy má být půda na žadatele vedena (stejným způsobem se týká
změn v IZR).
Pokud žadatel nenahlásí změnu (stažení) žádosti, vystavuje se možnosti udělení sankce,
neboť k neprodlenému nahlášení změn se každý žadatel zavazuje v prohlášení při podání JŽ.

Změna identifikačních a kontaktních údajů, změna bankovního účtu
Změnu základních identifikačních údajů (údaje o žadateli, adresa sídla) již žadatel
prostřednictví SZIF neprovádí. Tyto údaje jsou načítány ze Základního registru obyvatel.
Na SZIF žadatel podává pouze případnou změnu doručovací adresy a bankovního účtu. Tyto
změny lze podávat kdykoliv po podání JŽ. Změnu provede žadatel na formuláři Oznámení
o změně kontaktních údajů a Oznámení o změně bankovního účtu, které jsou dostupné na PF
SZIF a na www.szif.cz.
Žadatel může změnu údajů provést i prostřednictvím PF SZIF. Tímto způsobem oznámená
(provedená) změna údajů se automaticky promítne do všech podaných žádostí žadatele.

Změna deklarace
Snížení výměry, stažení DPB ze žádosti či změnu v deklaraci zvířat je možné provést kdykoliv
před vydáním rozhodnutí, avšak pouze pokud žadatel nebyl informován o plánované fyzické
kontrole na místě, nebo nebyl-li již upozorněn na nesrovnalosti v deklarované žádosti.
V takovém případě změna části JŽ, které se nesrovnalost týká, nebude uznána.
Přidání DPB včetně navýšení výměry stávajících DPB či přidání deklarovaných zvířat může
žadatel provádět pouze do 31. května daného kalendářního roku bez sankce a maximálně
do 25 kalendářních dnů po termínu pro podání žádosti se sankcí 1 % z celkové části platby
za každý pracovní den.
V případě změny jiných než identifikačních údajů žadatele se vyplní nové údaje do prázdného
formuláře, do jehož záhlaví se připíše text „Změna údajů – deklarace půdy SAPS“, „Změna
údajů – deklarace půdy LFA“, atd. V první části formuláře musí žadatel uvést své identifikační
údaje, podpis, razítko a přidělené registrační číslo JŽ, pod kterým je evidována. Na formuláři
deklarace půdy/zvířat vyplní žadatel změněná data v držení DPB či zvířat.
V deklaraci bude za změnu údajů považováno buď připsání nových DPB (zvýšení výměry DPB),
změna původně deklarovaných bloků/dílů, přidání nových deklarovaných zvířat či změna
původně deklarovaných zvířat.
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Pro lepší orientaci označí žadatel nové DPB či zvířata, které nebyly vykázány v původní JŽ
navíc ještě písmenem N. Stále platí, že nově deklarované DPB musí být evidovány na žadatele
od data podání JŽ.
Další varianta se týká změny údajů deklarovaných DPB (vlivem změny kultury) nebo dojde-li
v době po podání JŽ k přečíslování deklarovaných DPB v registru. Žadatel musí neprodleně
tuto změnu nahlásit ve formuláři Ohlášení změny údajů. V deklaraci užívání půdy žadatel
přeškrtne původně deklarované (neplatné) údaje a na nový řádek označený hvězdičkou vyplní
nové (platné) údaje DPB. V případě, že změnami uvedenými do deklarace došlo k navýšení
deklarované plochy po 31. květnu 2015, vystavuje se žadatel sankcím.
Výše uvedené obdobně platí i pro deklaraci zvířat - dojde-li u deklarovaného zvířete ke změně
(např. žadatel zvíře prodá) - musí žadatel neprodleně tuto změnu nahlásit - žadatel může toto
zvíře buď vyškrtnout z deklarace žádosti nebo ho může nahradit jiným zvířetem (nahrazení se
provádí bez prodlevy, se zachováním časové posloupnosti a za předpokladu, že nahrazované
zvíře splňuje podmínky daného opatření). Nahrazení lze provádět pouze u opatření welfare
u zvířat jednoznačně deklarovaných prostřednictvím identifikačních čísel (tzn. u skotu).
Nahrazení není možné provést u opatření VCS a podopatření welfare zaměřených na chov
prasat.

2

Stažení Jednotné žádosti (zpětvzetí)

Žádost lze zcela nebo zčásti stáhnout do vydání rozhodnutí, avšak pouze pokud žadatel nebyl
informován o plánované fyzické kontrole na místě nebo nebyl-li již upozorněn na nesrovnalosti
v deklarované JŽ. V takovém případě stažení části JŽ, které se nesrovnalost týká, nebude
uznáno.
Chce-li žadatel stáhnout celou JŽ, odevzdá Fondu Ohlášení stažení Jednotné žádosti. Formulář
je dostupný na všech pracovištích OPŽL, na RO SZIF, na PF SZIF a na webu www.szif.cz.
Pokud žadatel chce stáhnout pouze část (tj. vzít zpět některé DPB), vyplní prázdný formulář
JŽ, kde do záhlaví ručně připíše „Stažení části JŽ – deklarace SAPS“ nebo „Stažení části JŽ –
deklarace LFA“ atd. V části 1 formuláře musí žadatel uvést své identifikační údaje a přidělené
registrační číslo JŽ, pod kterým je evidována.
V jednotlivých deklaracích půdy vyplní žadatel DPB, které chce stáhnout.
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Změny žadatele, ukončení zemědělské činnosti a
vyšší moci
1

Změna žadatele, ukončení zemědělské činnosti

Pokud dojde u žadatele k některé z níže uvedených změn, je žadatel, příp. nabyvatel povinen
tuto změnu neprodleně nahlásit Fondu. POZOR: Nahlášením a provedením změn osoby
žadatele v LPIS, žadatel neprovádí změnu osoby žadatele pro potřeby Fondu (tzn.
převod DPB v LPIS neznamená převod závazku daného opatření). Ovšem jestliže u žadatele
dojde ke změně Identifikačního čísla (IČ), je nutné takovou změnu nahlásit Fondu.
Je nutné, aby nový žadatel z výčtu různých variant vybral správný typ ohlášení (viz tabulka
níže) a doložil k němu dokumenty, které dokládají danou skutečnost dle jednotlivých případů,
které jsou uvedeny níže.
V případě převodu zemědělského závodu musí právní nástupce této osoby nebo nový uživatel
zemědělské půdy dříve obhospodařované žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost
oznámit SZIF na SZIF vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
převedení DPB dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v LPIS nebo ode dne
převodu zvířat v ústřední evidenci. V případě závazků (AEKO, EZ, Lesnictví, LESO ENVI) musí
být ohlášení o převodu zemědělského závodu doplněno písemným závazkem nabyvatele, že
bude v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného opatření. Pokud bude
oznámení podáno po výše uvedeném termínu (po lhůtě 30 dnů), bude zamítnuto.
Seznam opatření a zkratek pro potřeby této kapitoly.
Agroenvironmentálně-klimatické
opatření
Ekologické zemědělství
Zalesňování a zakládání lesů
Lesnicko-environmentální a klimatické
služby a ochrana lesů
Platby v rámci sítě Natura 2000 a
podle rámcové směrnice o vodě
Platby pro oblasti s přírodními či
jinými zvláštními omezeními
Jednotné platby na plochu zemědělské
půdy
Přechodné vnitrostátní podpory
Platba pro zemědělce dodržující
zemědělské postupy příznivé pro klima
a životní prostředí

Dobrovolná podpora vázaná na
produkci

AEKO
EZ
Lesnictví HRDP a EAFRD
LESO-ENVI
NATURA 2000
LFA
SAPS
PVP
Greening

VCS
podpora na produkci brambor určených pro
výrobu škrobu
podpora na produkci chmele
podpora na produkci ovocných druhů
s velmi vysokou pracností
podpora na produkci ovocných druhů
s vysokou pracností
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podpora na produkci konzumních brambor
podpora na produkci zeleninových druhů
s velmi vysokou pracností
podpora na produkci zeleninových druhů
s vysokou pracností
podpora na produkci cukrové řepy
podpora na produkci bílkovinných plodin
podpora na chov telete masného typu
podpora na chov krávy chované v systému
chovu s tržní produkcí mléka
podpora na chov bahnice nebo na chov
kozy
Mladý zemědělec

Platba pro mladé zemědělce
Dobré životní podmínky zvířat
Předčasné ukončení zemědělské činnosti

WELFARE
PUZČ

Typy ohlášení
1)

Ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
(dlouhodobá pracovní neschopnost) – zemědělský závod nepřebírá žádný jiný
subjekt.
Podklady oznámení:
a) Ohlášení ukončení zemědělské činnosti bez nástupce.
b) Doklad prokazující ukončení zemědělské činnosti žadatele.
c) Potvrzení o vynětí žadatele z LPIS.
d) Dokumenty prokazující zdravotní nezpůsobilost (např. lékařská zpráva, ve které
bude lékařem potvrzeno, že žadatel není ze zdravotních důvodů nadále schopen
vykonávat zemědělskou činnost).

2)

Ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby – zemědělský závod přebírá jiný
subjekt.
Podklady oznámení:
a) Ohlášení ukončení zemědělské činnosti s převzetím zemědělského závodu.
b) Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c) Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
d) Doklad prokazující ukončení zemědělské činnosti žadatele.
e) Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
f) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
g) V případě podpory v rámci zvířat – doklad prokazující převod zvířat v ústřední
evidenci.

Pozn.: u opatření LFA, Natura 2000, SAPS, PVP, Greening, Mladý zemědělec, VCS, Welfare lze
Ohlášení ukončení zemědělské činnosti s převzetím závodu použít pouze v případě, že je mezi
převodcem a nabyvatelem uzavřena smlouva o převodu celého zemědělského závodu
dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen NOZ - viz bod 4).
3)

Změna žadatele u právnických osob z důvodu jejich přeměny (např. splynutí,
sloučení, převod jmění na společníka, rozdělení společnosti, zánik právnické osoby bez
likvidace aj.).
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Podklady oznámení:
a) Ohlášení změny žadatele.
b) Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c) Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
d) Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
e) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
f) V případě podpory na zvířata – doklad prokazující převod zvířat v ústřední
evidenci.
g) Doklady prokazující změnu společnosti (např. notářský zápis včetně výpisu
z obchodního rejstříku s vyznačenou změnou, aj.).
4)

Převod (koupě či pacht) celého zemědělského závodu – žádost jako celek bude
převedena na nového žadatele.
Podklady oznámení:
a) Ohlášení změny žadatele.
b) Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c) Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
d) Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
e) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
f) V případě podpory v rámci zvířat – doklad prokazující převod zvířat v ústřední
evidenci.
g) Doklady prokazující převod závodu (smlouvy uzavřené v souladu s NOZ).

5)

Převod (koupě či pacht) části zemědělského závodu - na nového žadatele bude
převedena pouze část žádosti, zbývající část žádosti si ponechá původní žadatel
– LZE UPLATNIT POUZE V PŘÍPADĚ OPATŘENÍ AEKO, EZ, Lesnictví EAFRD, LESO-ENVI,
LFA, SAPS, PVP, Greening, Welfare (vyjma historických plateb).
Podklady oznámení:
a) Ohlášení změny žadatele.
b) Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c) Prohlášení původního žadatele o plnění závazku na zbývajících DPB.
d) Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
e) Vyplněná deklarace DPB, která obsahuje údaje o DPB, které byly převedeny
v rámci převodu z žadatele na nabyvatele (dle posledních pravomocných
rozhodnutí převodce v rámci opatření AEKO, EZ).
f) Potvrzení o ukončení užívání předmětných DPB žadatelem v LPIS.
g) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
h) V případě podpory v rámci zvířat – doklad prokazující převod zvířat v ústřední
evidenci.
i) Doklady prokazující převod části závodu (smlouvy uzavřené v souladu s NOZ).

DŮLEŽITÉ:
a) Nelze provést převod vlastnictví závodu mezi manžely, kdy závod spadá
do společného jmění manželů.
b) Nelze provést převod vlastnictví zemědělského závodu mezi subjekty, které mají
mezi sebou k zemědělské činnosti uzavřenu smlouvu o společnosti (§ 2716 NOZ).
6)

Úmrtí žadatele (vyšší moc)
Podklady oznámení v případě, že závod přebírá nový žadatel
a) Ohlášení vyšší moci – úmrtí.
b) Úmrtní list žadatele.
c) Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
d) Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
e) Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
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f)
g)
h)

Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
V případě podpory na zvířata – doklad prokazující převod zvířat v ústřední
evidenci.
Dokumenty dokládající právní nárok na převzetí zemědělského závodu, a to:
 rozhodnutí příslušného soudu o dědictví po zemřelém, ve kterém je
ustanoven dědic zemědělského závodu nebo
 listina prokazující povolání vykonavatele závěti nebo listina prokazující
povolání správce pozůstalosti nebo usnesení příslušného soudu o jmenování
správce pozůstalosti nebo části pozůstalosti zahrnující zemědělský závod
nebo
 potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci všech ostatních dědiců/souhlas
všech ostatních dědiců pro jednoho z nich k převzetí zemědělského závodu a
s vyplacením dotací nebo
 potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci ostatních dědiců/souhlas
ostatních dědiců pro jiný subjekt k převzetí zemědělského závodu.

(NEPLATÍ pro opatření LFA, Natura 2000, SAPS, PVP, VCS, Welfare, jelikož v případě
těchto opatření může závod převzít pouze právní nástupce, tj. dědic.).
Podklady oznámení v případě, že zemědělský závod zaniká – bez nástupce:
a) Ohlášení vyšší moci – úmrtí.
b) Úmrtní list žadatele.
c) Identifikační údaje právního nástupce (včetně bankovního spojení)
d) Dokumenty prokazující právní nárok k podání ohlášení, a to:
 rozhodnutí soudu o dědictví po zemřelém nebo
 listina prokazující povolání správce pozůstalosti nebo usnesení soudu o
jmenování správce pozůstalosti nebo části pozůstalosti zahrnující zemědělský
závod, příp. listina prokazující povolání vykonavatele závěti nebo
 potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci všech ostatních dědiců pro
jednoho z nich ve věci dokončení správních řízení o žádostech původního
žadatele
a
jejich
souhlas
s vyplacením
příslušných
dotací
ohlašovateli/novému žadateli.
e)
f)

Potvrzení, ve kterém je uvedeno k jakému dni bylo ukončeno hospodaření na
pozemcích (týká se pouze opatření LFA, Natura 2000, SAPS, PVP, VCS - pokud byly
splněny podmínky pro poskytnutí dotace);
příp. Ohlášení stažení žádosti – pouze v případě, že nebyly před smrtí žadatele
splněny podmínky pro poskytnutí dotace.

Za doklad o ukončení podnikání se považuje:
 není-li žadatel registrovaným zemědělským podnikatelem dle § 2f a násl. zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (možné POUZE v případě
opatření AEKO), čestné prohlášení o ukončení zemědělské činnosti (v čestném
prohlášení žadatel uvede, že nebyl registrován jako zemědělský podnikatel dle § 2f a
násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),
 je-li žadatel registrovaným zemědělským podnikatelem dle § 2f a násl. zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, potvrzení o výmazu
žadatele z evidence zemědělského podnikatele (dále též EZP).
Pokud není možné doložit doklad o ukončení zemědělské činnosti z důvodu prodlevy vydání
příslušného rozhodnutí, doloží původní žadatel čestné prohlášení o ukončení zemědělské
činnosti, ke kterému doloží kopii podání žádosti o vyřazení z EZP s podacím razítkem
příslušného úřadu. Neprodleně po vydání potvrzení o vyřazení z EZP jej předloží Fondu.
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Tabulka pro výběr vhodné (přípustné) varianty v případě podávání Ohlášení:
Typ ohlášení

Rozlišení varianty

Opatření, na které může být
ohlášení podáno

AEKO, EZ, LESO-ENVI, Lesnictví
(HRDP a EAFRD),
- v případě převzetí dědicem platí
s převzetím závodu
pro LFA, Natura 2000, SAPS, PVP,
VCS, Greening, Welfare, Mladý
VYŠŠÍ MOC zemědělec
ÚMRTÍ
bez převzetí závodu (ukončení závazku AEKO, EZ, LESO-ENVI, Lesnictví
nebo běhu žádosti buď s výplatou
(HRDP a EAFRD), NATURA 2000,
poměrné výše dotace, nebo se stažením LFA, SAPS, Greening, PVP, PUZČ,
žádosti)
Welfare, Mladý zemědělec, VCS
- déletrvající pracovní neschopnost
- vyvlastnění celého zemědělského
závodu nebo jeho velké části, pokud
vyvlastnění nemohlo být předvídáno
v den přijetí závazku nebo podání
žádosti
- vážná přírodní katastrofa, která
významně zasáhne zemědělský podnik
VYŠŠÍ MOC - náhodné zničení budov zemědělského
A
podniku určených k chovu zvířat
MIMOŘÁDNÉ
- epizoocie nebo choroba rostlin
OKOLNOSTI
postihující všechna hospodářská zvířata
nebo plodiny nebo jejich část
- restituce, vrácení historického
majetku obci
- pozemkové úpravy
- vážné poškození nebo úplné zničení
porostu biotickými a abiotickými činiteli
- zřízení veřejně prospěšné stavby
přeměny obchodních korporací a
družstev (zrušení či změna bez
likvidace):
- fúze splynutím, sloučením
- rozdělení společnosti
- převod jmění na společníka

AEKO, EZ, LESO-ENVI, Lesnictví
(HRDP a EAFRD),LFA, Natura 2000,
SAPS, PVP, Greening, Mladý
zemědělec, PUZČ, VCS, Welfare

AEKO, EZ, LESO-ENVI, Lesnictví
(HRDP a EAFRD), LFA, Natura 2000,
SAPS, PVP, Greening, Mladý
zemědělec, PUZČ, VCS, Welfare

- změna právní formy
ZMĚNA
ŽADATELE

- vklad závodu
smluvní převody dle NOZ:
A)
-

kupní smlouva o koupi závodu,

-

smlouva o pachtu závodu,

-

smlouva o darování závodu

B)
-

kupní smlouva o koupi části závodu,
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AEKO, EZ, LESO-ENVI, Lesnictví
(HRDP a EAFRD), LFA, Natura 2000,
SAPS, PVP, Greening, Mladý
zemědělec, PUZČ, VCS, Welfare
AEKO, EZ, Lesnictví EAFRD, LFA,
SAPS, PVP, Greening, Welfare
(vyjma historických plateb)

-

smlouva o pachtu části závodu,

-

smlouva o darování části závodu.

ukončení činnosti s převzetím
zemědělského závodu

AEKO, EZ, Lesnictví EAFRD,LESOENVI

UKONČENÍ
ZEMĚDĚLSKÉ
ukončení činnosti z důvodu zdravotní
ČINNOSTI
nezpůsobilosti - ukončení závazku,
zastavení běhu žádosti

2

AEKO, EZ, LESO-ENVI, Lesnictví
(HRDP a EAFRD), LFA, Natura 2000,
SAPS, PVP, Greening, Mladý
zemědělec, PUZČ, VCS, Welfare

Mimořádné okolnosti a vyšší moc

Žadatel musí podat oznámení o mimořádné okolnosti či zásahu vyšší moci do:
 patnácti pracovních dnů – ode dne, kdy je tak příjemce nebo nabyvatel či osoba jím
pověřená s to učinit.
 deseti pracovních dnů – v případě opatření na podporu zvířat – ode dne, kdy zjistil
jakékoliv snížení počtu zvířat. V důsledku přírodních okolností s dopadem na živý
inventář nebo stádo (smrt zvířete v důsledku nákazy, smrt zvířete v důsledku nehody)
Oznámení podá na formuláři „Ohlášení o zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností“,
který je dostupný na všech OPŽL a RO SZIF. Spolu s tímto oznámením musí předložit
příslušné doklady, prokazující mimořádnou okolnost nebo zásah vyšší moci. V následující
tabulce jsou vyjmenovány příklady mimořádné okolnosti nebo zásahu vyšší moci a
dokumenty, které je třeba v takových případech předložit. Uznání vyšší moci či mimořádných
okolností může vést k neuplatnění některých sankcí.
Případy vyšší moci, mimořádných
okolností prokazující vyšší moc,
mimořádné okolnosti
Dlouhodobá pracovní neschopnost
žadatele
Vyvlastnění celého zemědělského
závodu nebo jeho velké části, pokud
toto
vyvlastnění
nemohlo
být
předvídáno v den přijetí závazku nebo
podání žádosti.

Uplatnění veřejného zájmu
na
pozemcích, které jsou předmětem dotace a změna využití území v rámci
územního plánování, přičemž žadatel nemohl předvídat tuto skutečnost
při přijetí závazku nebo při podání

Doklady žadatele

Potvrzení lékaře
Nutné je uvést důvod podání Ohlášení (porušení,
některé povinnosti plynoucí z dané legislativní
normy).

Potvrzení vyvlastňovacího úřadu (tj. obecního
úřadu s rozšířenou působností nebo magistrátu
statutárního města) o vyvlastnění pozemku
(včetně č.j., data vydání a data nabytí právní
moci rozhodnutí, parcelního čísla pozemku a
katastrálního území) nebo rozhodnutí příslušného
vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění pozemku
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému
PB odpovídá dotčený vyvlastněný pozemek
Srovnávací tabulka DPB a parcel
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žádosti.
Zřízení veřejně prospěšné stavby
podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Vážná přírodní katastrofa, která
významně zasáhne zemědělský závod

Protokol o místním šetření
Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích
a stavu věci.
Potvrzení pojišťovny.
Poškození způsobené povětrnostními vlivy –
dokládá se:
- Sdělení příslušného hydrometeorologického
ústavu o
úhrnu srážek či síle větru atd.

Nahodilé
zničení
chovatelských
budov
zemědělského
závodu
způsobené nehodou.
-

Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a
stavu věci.
Potvrzení pojišťovny.

-

Epizootická nákaza nebo choroba
rostlin
postihující
všechna
hospodářská zvířata nebo plodiny
zemědělce nebo jejich část.
RESTITUCE

Potvrzení Státní veterinární správy
Potvrzení státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ)

-

Výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek.
Potvrzení
pozemkového
úřadu,
že
vydal
rozhodnutí (čj., ze dne, nabytí právní moci, atd.),
kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající
z výpisu nebo rozhodnutí pozemkového úřadu.
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému
PB odpovídá dotčená pozemková parcela vydaná
rozhodnutím pozemkového úřadu.
Srovnávací tabulka DPB a parcel

Církevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Dohoda mezi osobou oprávněnou a osobou
povinnou dle zákona č. 428/2012 Sb., která je
schválena
pozemkovým
úřadem,
popřípadě
rozhodnutí pozemkového úřadu.
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému
PB odpovídá dotčená vydaná pozemková parcela
Srovnávací tabulka DPB a parcel

- Změna uživatele pozemku v rámci
restituce majetku v souladu se
zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů.
-

Vrácení historického majetku obci –
změna
uživatele
v rámci
vrácení
historického majetku obci dle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Změna uživatele pozemku v rámci
pozemkové úpravy dle zákona č.
139/2002
Sb.,
o
pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, ve

-

Prohlášení o neplatnosti nájemní smlouvy
Srovnávací tabulka DPB a parcel

Výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek.
Potvrzení
pozemkového
úřadu,
že
vydal
rozhodnutí (čj., ze dne, nabytí právní moci),
kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající
z výpisu nebo Rozhodnutí pozemkového úřadu o
výměně vlastnických vztahů v rámci pozemkové
úpravy.
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znění pozdějších předpisů.

-

Vážné
poškození
nebo
úplné zničení
založeného
porostu biotickými a abiotickými činiteli bez zavinění příjemce dotace.

Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému
PB
odpovídá
dotčený
pozemek
vydaný
rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně
vlastnických vztahů v rámci pozemkové úpravy.
Srovnávací tabulka DPB a parcel
Zpráva od lesní ochranné služby.
Kontrola na místě prostřednictvím OPŽL.
Potvrzení
místně
příslušného
hydrometeorologického
ústavu
v případě
poškození způsobeného klimatickými změnami.
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Kontrola na místě
1

Kontrola na místě

Hlavním cílem kontroly na místě (dále jen „KNM“) je ověřit dodržování podmínek v rámci
příslušného opatření vymezených legislativou EU a legislativou ČR. Při realizaci KNM se
ověřuje, zda údaje deklarované žadatelem v JŽ odpovídají skutečnosti a zda jsou splněny
veškeré závazky a povinnosti žadatele, které lze v době provádění KNM ověřit.
KNM se provádí u vybraného vzorku z vybraných režimů Společenství.
Rozlišujeme 3 základní typy KNM:
 Fyzická kontrola na místě
 Dálkový průzkum Země
 Fyzická kontrola na místě po dálkovém průzkumu Země

Fyzická kontrola na místě (FKNM)
Fyzickou kontrolu na místě (dále jen „FKNM“) provádí pověření terénní inspektoři,
pracovníci RO SZIF (Oddělení inspekční služby opatření na plochu a SOT). Kontroly jsou
zásadně neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor
kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na jednotné žádosti uvedeny aktuální
a pravdivé kontaktní údaje.
Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů (např. Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský - dále jen „ÚKZÚZ“, Česká plemenářská inspekce – dále jen „ČPI“),
na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou
příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.

Dálkový průzkum Země (DPZ)
Kontrola pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) se neprovádí v terénu, ale
realizuje se nad družicovými snímky pořízenými v lokalitách, které byly vybrány
ke kontrole na místě. DPZ spočívá ve zpracování družicových snímků, jejich vizuální
interpretaci a kontrole údajů deklarovaných v jednotné žádosti.
Rychlá polní návštěva (RFV)
Součástí DPZ může být v případě nejasností během interpretace družicových snímků tzv.
rychlá polní návštěva (RFV). Účelem RFV bývá zejména ověření užívání půdy
na vybraných DPB (např. ověření deklarované plodiny, kultury či stavu pozemku), ke
kterému se pořídí fotodokumentace. RFV je uskutečňována operativně a bez kontaktu s
farmářem během měsíců červen až září a není považována za fyzickou kontrolou na
místě. Pracovník vykonávající RFV se může prokázat na požádání pověřením či
zmocněním k provedení rychlé polní návštěvy.

FKNM po DPZ
Výsledná zjištění DPZ jsou buď konečná, nebo slouží v odůvodněných případech jako
podklad pro fyzické kontroly na místě prováděné pověřenými terénními inspektory,
pracovníky RO SZIF (Oddělení inspekční služby opatření na plochu a SOT). Kontroly
jsou zásadně neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní
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inspektor kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na jednotné žádosti uvedeny
aktuální a pravdivé kontaktní údaje.
Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů (např. Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský - dále jen „ÚKZÚZ“, Česká plemenářská inspekce – dále jen „ČPI“), na
které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou
příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.

Osoby při KNM
Terénní inspektor – kontrolní pracovník (kontrolující), který zastupuje kontrolní orgán.
Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo
úředníci orgánů EU.
Přizvané osoby – na KNM si též SZIF může přizvat odborníka z odborného pracoviště,
který provádí danou kontrolní činnost ze zákona. V tomto případě je takový odborník
přizván jako přizvaná osoba terénního inspektora.
Kontrolovaná osoba - žadatel žádající o dotaci v rámci režimů podpor Společenství.
Zplnomocněná osoba - konkrétní fyzická osoba zplnomocněna k zastupování
kontrolované osoby/žadatele ve věcech právních úkonů na základě tzv. plné moci (§33
správního řádu).
Povinná osoba – je jakákoli osoba odlišná od kontrolované osoby/žadatele, která však
je (popř. byla) vůči kontrolované osobě/žadateli v určitém vztahu a jejíž součinnost je
pro řádný výkon kontroly a dosažení jejího účelu taktéž nezbytná. Dále je to osoba, která
kontrolované osobě/žadateli dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá,
koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její
služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela a je
přítomna na místě kontroly. Povinná osoba je tedy osobou, která má vztah
ke kontrolované osobě/žadateli či předmětu kontroly, přičemž jde o zaměstnance či
dodavatele, odběratele nebo zákazníka kontrolované osoby/žadatele. Povinná osoba je
povinna poskytnout terénnímu inspektorovi součinnost potřebnou k výkonu kontroly,
nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby/žadatele.
Jiná osoba – osoba dle §12a odst. 3 zákona č.256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o osobu, která není povinnou
osobou.
Oznámení KNM
KNM se provádí zásadně neoznámené.
Pokud bude kontrola oznámena, bude tak učiněno nejdříve 48 hodin před jejím
zahájením. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být oznámená kontrola
zrušena, o čemž však bude žadatel informován co nejdříve.
Zahájení FKNM – první kontrolní úkon
Možné jsou pouze 3 způsoby zahájení FKNM:
 předložení průkazu zaměstnance
 doručení Oznámení o kontrole
 první z kontrolních úkonů předcházející kontrole … (vypíše se v Protokolu
o kontrole)
KNM se zahajuje v první řadě s žadatelem nebo jím zplnomocněným zástupcem.
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Pokud však nelze zajistit součinnost s žadatelem, pak potřebnou součinnost je povinna
poskytnout povinná osoba (pokud existuje) a KNM lze zahájit i s povinnou osobou s tím,
že o zahájení KNM se žadatel informuje dodatečně.
V dalším textu je již používán pouze pojem žadatel, avšak dané úkony v rámci průběhu
FKNM mohou být činěny i s povinnou osobou vyjma doručení Protokolu o kontrole.
Průběh FKNM
FKNM se žadatel může účastnit osobně nebo doprovodem terénního inspektora pověřit
svého zástupce. Pokud se žadatel bude chtít zúčastnit celého průběhu kontroly, je nutné,
aby se v případě vícedenní kontroly domluvil s terénním inspektorem, na kterých částech
hospodářství bude provádět kontrolu v dalších dnech.
Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na svém hospodářství
provedení nezbytných kontrol na místě a při kontrole poskytne terénnímu inspektorovi
na jeho požádání přiměřenou součinnost. Terénní inspektoři provádějící kontrolu na místě
jsou oficiálně považováni za osoby pozvané se souhlasem žadatele. Pokud žadatel zruší
svůj souhlas s provedením nezbytných kontrol a požádá nebo nařídí terénnímu
inspektorovi, aby ukončil kontrolu na místě a hospodářství opustil, terénní inspektor tak
okamžitě učiní. Toto však bude považováno za porušení podmínek pro udělení
podpory porušením závazku o umožnění kontroly na místě a povede k zamítnutí
jednotné žádosti.
V průběhu kontroly terénní inspektor provádí:
 měření vybraných DPB,
 kontrolu specifických podmínek opatření na všech deklarovaných DPB,
 kontrolu obhospodařování zemědělské půdy,
 kontrolu zemědělské kultury a plodin, které žadatel na DPB pěstuje,
 kontrolu dodržování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní
prostředí včetně prahových hodnot, pokud byl žadatel ke kontrole vybrán
 kontrolu dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“)
na vybraných DPB, pokud byl žadatel vybrán ke kontrole DZES,
 kontrolu podmínky způsobilosti aktivního zemědělce u relevantních opatření,
na něž se tato podmínka vztahuje

Při kontrole obsahu THC v pěstovaných odrůdách konopí budou odebírány
vzorky pro následný rozbor (kontrolní organizace ÚKZÚZ) v rámci opatření
SAPS.

Při kontrole podmínek AEO, AEKO, EZ a opatření Natura 2000 v rámci EAFRD
bude požadováno předložení evidence o použitých hnojivech, pomocných
látkách, upravených kalech a sedimentech a evidence o používání přípravků
na ochranu rostlin (kontrolní organizace ÚKZÚZ).

Při kontrole opatření AEO, AEKO, EZ, LFA a Dobrovolná podpora vázaná
na produkci bílkovinných plodin bude terénní inspektor provádět kontrolu
sečtení a identifikaci zvířat (kontrolní organizace ČPI). V případě koní budou
zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. V úvahu se
berou údaje jak z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení
v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 – Přemístění koní, oslů a jejich
kříženců držených v hospodářství. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou
v konkrétní deklarovaný den fyzicky přítomní na hospodářství a kteří jsou
řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hospodářství. Osli a jejich
kříženci se nezapočítávají. Koně, osli a jejich kříženci nejsou zohledňováni
pouze u opatření Dobrovolná podpora vázaná na produkci bílkovinných
plodin.

Při kontrole opatření Dobrovolná podpora na chov telete masného typu,
Dobrovolná podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní
produkcí mléka, Dobrovolná podpora na chov bahnice nebo na chov kozy,
Dobré životní podmínky zvířat – podopatření v rámci skotu a Přechodné
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vnitrostátní podpory bude terénní inspektor provádět kontrolu způsobilosti
zvířat (kontrolní organizace ČPI).
Při kontrole opatření Dobré životní podmínky zvířat bude terénní inspektor
provádět kontrolu způsobilosti zvířat u prasniček, prasnic a selat (kontrolní
organizace SVS) a dále pak plnění ostatních podmínek způsobilosti u všech
podopatření.

Poslední kontrolní úkon je úkon, který předcházel vyhotovení Protokolu o kontrole.
Konkrétní úkon bude uveden v Protokolu o kontrole.
Protokol o kontrole - zaznamenání výsledků KNM
Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor Protokol o kontrole, do nějž zaznamená
zjištěné rozpory s údaji deklarovanými v jednotné žádosti nebo neplnění podmínek
nezbytných pro poskytnutí dotace. V tomto formuláři bude zaznamenán i podrobný popis
neshod, nedodržení, vysvětlení podaná žadatelem, popis kontrolovaných dokumentů,
rozhovory s jinými osobami za účelem získání informace a závěry učiněné terénním
inspektorem.
Datum vyhotovení Protokolu o kontrole musí být ve lhůtě do 30 dní, ve zvláště složitých
případech do 60 dní, ode dne provedení posledního kontrolního úkonu.
Doručení Protokolu o kontrole
S Protokolem o kontrole bude žadatel (zplnomocněný zástupce) seznámen jeho
doručením. Protokol o kontrole bude doručen žadateli (zplnomocněnému zástupci) jedním
z níže uvedených způsobů:
 Osobně – žadatel či zplnomocněný zástupce musí svým podpisem potvrdit
doručení Protokolu o kontrole. Datum doručení je den, kdy byl Protokol o kontrole
osobně předán. Pokud žadatel či zplnomocněný zástupce odmítne Protokol
o kontrole podepsat, vyznačí terénní inspektor tuto skutečnost v Protokolu
o kontrole a Protokol o kontrole se pak považuje za doručený okamžikem pokusu
o předání - viz. § 24 odst. 3 a 4 správního řádu.
 Poštovním úřadem – datem doručení je den uvedený na doručence. Pokud si
žadatel nepřevezme zásilku, pak datem doručení je 10. den ode dne, kdy byla
zaslaná zásilka uložena na poštovním úřadu, jedná se o tzv. fikci doručení.
 Datovou schránkou - Protokol o kontrole je možné zaslat datovou schránkou
v případě, kdy žadatel má zřízenou a aktivní datovou schránku. Datem doručení je
den skutečného doručení datovou schránkou. Případná fikce doručení bude
uplatněna, pokud si žadatel nevyzvedne zásilku z datové schránky.
Datum doručení je důležité pro určení lhůty k podání námitek proti Protokolu o kontrole.
3 způsoby ukončení KNM:
 marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
 vzdáním se práva podat námitky ze strany žadatele nebo
 dnem doručení vyřízení námitek žadateli

2

Námitky proti Protokolu o kontrole

Žadatel může proti protokolu o kontrole podat námitky ve lhůtě 15 dní ode dne
doručení Protokolu o kontrole, nestanoví-li terénní inspektor lhůtu delší (jiná stanovená
lhůta musí být zapsána v Protokolu o kontrole), a to prostřednictvím terénního
inspektora, který kontrolu provedl. S tímto poučením je žadatel seznámen v závěru
Protokolu o kontrole. Námitky musí být podány písemně a řádně zdůvodněny.
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Dnem doručení námitek na SZIF je zahájeno řízení o námitkách, jehož výsledkem je
Rozhodnutí o námitkách. Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek
přípustný.
Výroky rozhodnutí o námitkách mohu být tyto:
 V případě, že žadatel nepodal ve stanovené lhůtě námitky proti Protokolu
o kontrole, pak se v rozhodnutí o námitkách námitky zamítnou jako námitky
podané opožděně.
 V případě, že námitky podala neoprávněná osoba, pak se v rozhodnutí
o námitkách námitky zamítnou.
 V případě, že z námitek není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují,
nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, pak se v rozhodnutí o námitkách
zamítnou jako nedůvodné bez dalšího projednání.
 V ostatních případech se námitkám v rámci rozhodnutí o námitkách vyhoví,
částečně vyhoví, nebo se zamítnou, příp. se předá k došetření zpět na Oddělení
inspekční služby opatření na plochu a SOT příslušného RO SZIF.
Žadatel je také oprávněn se písemně práva na podání námitek vzdát.

3

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti terénních inspektorů a žadatelů či povinných osob
vyplývající ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), konkrétně:
 práva terénních inspektorů jsou uvedena v § 3, 7, 8, 11 a 19,
 povinnosti terénních inspektorů jsou uvedeny v § 9 a 20,
 práva žadatelů jsou uvedena v § 10 odst. 1,
 povinnosti žadatelů a povinných osob jsou uvedeny v § 10 odst. 2 a 3.
Další skutečnosti týkající se žadatele a povinné osoby:
 Proti Protokolu o kontrole může pouze žadatel dle § 13 kontrolního řádu podat
písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení
Protokolu o kontrole, není-li stanovena v Protokolu o kontrole lhůta delší.
 Vzniklé náklady na kontrolu dle § 23 kontrolního řádu:

náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v souvislosti s výkonem kontroly nese
kontrolní orgán,

náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s
výkonem kontroly nesou tyto osoby.
Práva a povinnosti terénních inspektorů a žadatelů či jiných osob vyplývající ze
§12a zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF
(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu
a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech
podávaných Fondu,
b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených
smluv a dohod podle § 1 odst. 2,
c) správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o
zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,
d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských unie,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
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(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým
osobám (dále jen „kontrolované osoby“) podle kontrolního řádu, zákona o zemědělství,
podle tohoto zákona, a podle zákona o finanční kontrole. Tím není dotčen výkon kontroly
podle přímo použitelných předpisů Evropských unie upravujících společná pravidla
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné
organizace zemědělských trhů.
(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je
Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření
skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem
kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit,
výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této
osoby se řídí kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při
zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné
míře.
(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců
nebo jiných fyzických anebo právnických osob, které k tomuto účelu zmocní podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky;
v takovém případě fyzická nebo právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.
(5) Kontrolu podle odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3 vykonávají v rámci své
působnosti stanovené zvláštními právními předpisy také správní úřady řízené
ministerstvem.
(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení
analýz vzorků zemědělských výrobků Generálním ředitelstvím cel.
(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují
průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu za odebrané
vzorky.
(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně rychlých
polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se nevztahuje
kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech
kontrolujícího platí přiměřeně.
(10) Pro provádění kontrol orgány Evropské unie nebo jimi pověřených osob platí
ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.
(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém.
(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí
dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, považuje se tato podmínka za nesplněnou.
čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění
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Legislativní úprava
Základními právními předpisy vztahujícími se k této Příručce a opatřením v ní popsaným
jsou:


Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.



Nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s
přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.



Nařízení vlády č. 73/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb v oblastech
Natura 2000 na zemědělské půdě.



Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření
dobré životní podmínky zvířat.



Nařízení vlády č. 307/2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády.



Nařízení vlády č. 309/2014, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s
přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování
některých zemědělských podpor.



Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění pozdějších předpisů.



Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.



Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické
zemědělství.



Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
národních doplňkových plateb k přímým podporám.



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o
změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších
předpisů.



Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).



Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů.



Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských
zvířat, ve znění pozdějších předpisů.



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1305/2013 ze dne 17. prosince
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17.
prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1307/2013 ze dne 17.
prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v
režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009



NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1310/2013 ze dne 17.
prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud
jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č.
1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 639/2014 ze dne 11.
března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech
podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X
uvedeného nařízení



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 640/2014 ze dne 11.
března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o
podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na
přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech
podpory v rámci společné zemědělské politiky



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014
března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a
zavádějí přechodná ustanovení
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ze dne 11.
Evropského
venkova z
kterým se



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém,
opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost



NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 907/2014 ze dne 11.
března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení,
schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014,
kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční
řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost



Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., ze dne 20. prosince
2012, o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro
výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů.
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Seznam použitých zkratek
Zkratky jednotlivých opatření jsou uvedeny v Úvodu této příručky.

ARES

Registr ekonomických subjektů

CC

Cross Compliance (Podmínky podmíněnosti)

CZ NACE

Klasifikace ekonomických činností

ČMSCH

Českomoravská společnost chovatelů

ČPI

Česká plemenářská inspekce

DPB

Díl půdního bloku

DPZ

Dálkový průzkum Země

DZES

Dobrý zemědělský a environmentální stav

EFA

Plocha využívaná v ekologickém zájmu

EZP

Evidence zemědělského podnikatele

FKNM

Fyzická kontrola na místě

FO

Fyzická osoba

Fond (též SZIF)

Státní zemědělský intervenční fond

IZR

Integrovaný zemědělský registr

JŽ

Jednotná žádost

KIS

Krajské informační středisko

KNM

Kontrola na místě

LESO-ENVI
Lesnictví HRDP a EAFRD

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana
lesů
Zalesňování a zakládání lesů HRDP a EAFRD

LPIS
půdy)
MPO

Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů
Ministerstvo průmyslu a obchodu

(též

Evidence

MZe

Ministerstvo zemědělství

NOZ

Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012, ve z. p. p.

NV

Nařízení vlády

OPŽL

Oddělení pro příjem žádostí a LPIS (dříve AZV)

OR

Obchodní rejstřík

PF SZIF
PO

Portál farmáře SZIF (není totožný s Portálem farmáře
MZe)
Právnická osoba

PPH

Povinné požadavky na hospodaření

PUZČ

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

PVN

Plodiny vážící dusík

RFV

Rychlá polní návštěva

RO SZIF

Regionální odbor SZIF
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RRD

Rychle rostoucí dřeviny

SVS

Státní veterinární správa

SZP

Společná zemědělská politika

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

VDJ

Velká dobytčí jednotka

ZoK

Zpráva o kontrole
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Příloha č. 1 - Podmínky dobrého zemědělského a
environmentálního stavu (DZES)

Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti:
DZES 1
Žadatel na jím užívaném DPB sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky
pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených
kolem vodních útvarů a
a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený
podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u DPB s
průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od
břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným
dusíkem, a
b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za
účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry.
DZES 2
Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení
k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem.
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DZES 3
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými látkami
podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor
dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního
prostředí
a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod,
blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a podzemních bez platného povolení,
b) závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby
technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky
vodního zákona,
c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena
lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování
ropných látek, a
d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje
odpovídající kontrolní systém.
DZES 4
Žadatel na ploše DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož
průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé
plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření
a) ponechání strniště sklizené plodiny na DPB do založení porostu následné jarní plodiny,
b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu
následné jarní plodiny, nebo
c) DPB je nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento porost plodiny je zachován
nejméně do 31. října.
Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno
zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv
nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar.
DZES 5
Žadatel na ploše DPB označené v evidenci půdy jako půda
a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné
plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních
obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím
půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka
půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s
podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí,
b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím
půdoochranných technologií.
Podmínky podle písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra
nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy
žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve
směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně
nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na
erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející
erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem
pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.
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DZES 6
Žadatel nebude na jím užívaném DPB pálit bylinné zbytky a současně na minimálně 20 %
jím užívané výměry DPB s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové
výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního
roku v evidenci půdy, zajistí každoročně
a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně v
dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže minimálně
v dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při
pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální
dávka, nebo
b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu
minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík
vážících plodin druhu, a to cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina,
sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec; popřípadě jejich směsí; porosty
výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako
směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.
DZES 7.
Žadatel:
a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č.
307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,
a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o
stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, včetně zákazu
řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu; uvedené podmínky se nevztahují na
zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, a
b) zajistí na jím užívaném DPB regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v
průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny
tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška
těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

Kontrolované požadavky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
půdy jsou legislativně stanoveny a definovány přílohou č. 2 nařízení vlády č. 309/2014
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor.
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Příloha č. 2 - Povinné požadavky na hospodaření (PPH)

Kontrolované požadavky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
půdy jsou legislativně stanoveny a definovány přílohou č. 2 nařízení vlády č. 309/2014
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor.
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Příloha č. 3 – Specifikace celkových/zemědělských
příjmů z výkazu příjmů
Specifikace příjmů ze zemědělské činnosti z Výkazu příjmů a výdajů pro
žadatele, kteří vedou daňovou evidenci:
Specifikace příjmů ze zemědělské činnosti
Prodej
výrobků

Prodej vlastních výrobků rostlinné výroby
Prodej vlastních výrobků živočišné výroby
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž
aj.)

Další příjmy

Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události na
polních plodinách a zvířatech
Příjmy
z prodeje
nehmotného
a
hmotného
investičního majetku po odečtu jejich zůstatkové
ceny (pouze prodej základního stáda a zemědělské
půdy)
Způsobilé příspěvky a dotace na provoz ze státního
rozpočtu.
Ostatní příjmy ze zemědělství (nutno žadatelem
specifikovat)

Specifikace celkových příjmů
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§61)
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§71)

1

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
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Příloha č. 4 – Specifikace celkových/zemědělských
výnosů z výkazu zisků a ztrát
Specifikace výnosů ze zemědělské činnosti z Výkazu zisků a ztrát pro žadatele,
kteří vedou účetnictví:
Název
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za výrobky rostlinné výroby
Tržby za výrobky živočišné výroby
Tržby za výrobky pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
Ostatní tržby ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)
Změna stavu výrobků
Produkce rostlinné výroby
Produkce živočišné výroby
Produkce pomocné výroby
Prodej rostlinné výroby
Prodej živočišné výroby
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
Spotřeba vlastních osiv a sadby
Spotřeba vlastních hnojiv
Spotřeba vlastních krmiv a steliv
Manka a škody vlastních výrobků do normy u polních plodin
Změna stavu zvířat
Příchovky zvířat
Přírůstky zvířat
Prodej zvířat
Úhyny zvířat
Manka a škody do normy u zvířat
Výdej zvířat na reprezentaci, reklamu a dary
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Aktivace
Aktivace materiálu a zboží rostlinné výroby
Aktivace materiálu a zboží živočišné výroby
Ostatní provozní výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních
plodinách a zvířatech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události
v případě že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše
náhrady na polních plodinách a zvířatech
Dotace ze státního rozpočtu (na provoz podniku)
Ostatní mimořádné výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních
plodinách a zvířatech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události
v případě že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše
náhrady na polních plodinách a zvířatech
Tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního
majetku (pouze prodej základního stáda a zemědělské půdy)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a
hmotného investičního majetku (pouze prodej základního
stáda)

Specifikace celkových příjmů/výnosů
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§62)
Příjmy/výnosy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
(§72)

(Žadatel, který vede účetnictví, uvede výnosy celkem za účtovou třídu 6 – Výnosy.
Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel uvede hrubý
příjem).
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Příloha č. 5 – Seznam RRD pro SAPS a LFA
Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových
plantážích v ČR s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu.
Maximální délka
obmýtí

Rychle rostoucí dřevina
Topoly (Populus sp.) a jejich kříženci
Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)

8 let

Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et Gray)

8 let

Topol vznešený a jeho kříženci (P. x generosa Henry)

8 let

Topol kanadský (P.× canadensis Moench)

5 let

Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carrière)

8 let

Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)

8 let

Topol černý (P. nigra L.)

10 let

Topol osika (P. tremula L.)

8 let

Vrby (Salix sp.) a jejich kříženci
Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens Schrank)

8 let

Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)

5 let

Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. x smithiana Willd)

5 let

Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)

5 let

Ostatní dřeviny
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

8 let

Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)

8 let

Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)

8 let

Líska obecná (Corylus avellana L.)

10 let
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Příloha č. 6 – Odrůdy konopí setého
Odrůdy uznané pro poskytnutí platby SAPS dle Společného katalogu zemědělských
rostlin zveřejněnému k 16. 12. 2014.
Konopí způsobilé pro přímé platby:




























Antal
Armanca
Asso
Beniko
Białobrzeskie
Bialobrzeskie
Cannakomp
Carma
Carmagnola
Chamaeleon
Codimono
CS
Dacia Secuieni
Delta-llosa
Delta-405
Denise
Diana
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Ferimon
Férimon
Fibranova
Fibrol
Finola
Futura 75
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Ivory
KC Dora
KC Virtus
KC Zuzana
Kompolti
Kompolti hibrid TC
Lipko
Lovrin 110
Marcello
Markant
Monoica
Rajan
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Secuieni Jubileu
Silvana
Szarvasi
Tiborszallasi
Tisza
Tygra
Uniko B
Uso-31
Wielkopolskie
Wojko
Zenit

Příloha č. 7 – Přepočítací koeficienty VDJ pro VCS
Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek
hospodářských zvířat pro dobrovolné podpory vázané na produkci

Druh a kategorie hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na velké
dobytčí jednotky (VDJ)

skot ve věku nad 2 roky

1,00

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

ovce ve věku nad 1 rok

0,15

kozy ve věku nad 1 rok

0,15

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní.
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Příloha č. 8 - Seznam RRD pro potřeby EFA
Seznam druhů rychle rostoucí dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových
plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu.

Rychle rostoucí dřevina

Maximální
doba obmýtí

Topol černý (Populus nigra L.)
Topol osika (P. tremula L.)

10 let
8 let

Topol Maximovičův (P. maximowiczii Henry) - pouze kříženci s
8 let
topolem černým (P. nigra L.)
Topol kanadský (P. × canadensis Moench)
5 let
Topol Simonův (P. simonii Carrière) - pouze kříženci s topolem
černým
8 let
(P. nigra L.)
Topol vznešený (P. × generosa Henry) - pouze kříženci s topolem
8 let
černým (P. nigra L.)
Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. × rubens Schrank)
Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)
Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd
)
Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)
Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)
Líska obecná (Corylus avellana L.)
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8 let
5 let
5 let
5 let
8 let
8 let
8 let
10 let

Příloha č. 9 – Minimální hodnoty pro zeleninu s velmi
vysokou pracností
Druh zeleniny

zelí hlávkové
kapusta hlávková
kapusta růžičková
květák
brokolice
kedluben
mrkev
petržel kořenová
pastinák
celer bulvový
ředkvička
ředkev
řepa salátová
rajče
paprika
okurky nakladačky
okurky salátové
cibule
šalotka
česnek
pór
saláty
čekanka salátová
pekingské zelí
celer řapíkatý
pažitka
chřest
reveň
*)

Minimální Minimální
počet
počet
vysázených vysetých
ks/ha
ks/ha

25 000
20 000
25 000
20 000
20 000
65 000
x
x
x
50 000
x
x
x
8 000
30 000
15 000
15 000
500*)
x
800*)
120 000
50 000
50 000
40 000
50 000
50 000
15 000
4 000

35 000
45 000
50 000
30 000
30 000
100 000
800 000
800 000
250 000
x
1 000 000
120 000
120 000
16 000
x
25 000
25 000
625 000
500 000
x
x
x
50 000
x
x
x
x
x

V případě cibule a česneku jde o údaj v kg na 1 hektar.
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Minimální
hmotnost
tisíce
semen
(g)
2,00
2,20
2,90
2,30
2,65
3,00
0,65
0,90
2,30
0,35
5,60
8,00
11,00
2,20
4,00
16,00
16,00
2,70
3,20
x
2,30
0,70
1,10
2,00
0,30
0,65
x
x

Minimální délka
vegetační doby ve
dnech
od
od
výsadby
výsevu
(den)
(den)
57
87
62
92
120
150
66
96
65
95
58
88
x
83
x
95
x
140
70
x
x
26
x
55
x
106
70
100
90
x
x
62
76
100
50
80
x
90
190
x
75
x
30
50
75
105
50
80
78
x
70
x
celoročně
x
celoročně
x

Příloha č. 10 – Minimální hodnoty pro zeleninu s vysokou
pracností
Druh zeleniny

hrách zahradní
fazol zahradní
tykev
kukuřice cukrová
špenát
celer naťový
petržel naťová

Minimální
počet
vysázených
ks/ha

Minimální
počet
vysetých
ks/ha

Minimální
hmotnost
tisíce semen
(g)

x
x
5 000
x
x
x
x

900 000
200 000
5 000
50 000
900 000
50 000
1 000 000

110,00
150,00
75,00
180,00
8,00
0,35
1,00
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Minimální délka
vegetační doby ve
dnech
od
od
výsadby
výsevu
(den)
(den)
x
68
x
65
60
90
x
72
x
38
x
80
x
87

Příloha č. 11 – Seznam masných plemen skotu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aberdeen angus (G)
Andorský hnědý skot (DD)
Aubrac (UU)
Bazadais (BB)
Belgické modré (B)
Blonde d' aquitaine (Q)
Brahman (F)
Český strakatý skot (C) - býk plemene českého strakatého skotu masného typu nebo
fylogeneticky příbuzných plemen zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M.
Dexter (EE)
Galloway (W)
Gassconne (S)
Hereford (U)
Highland (E)
Charolais (T)
Limousin (Y)
Masný simentál (SM)
Normandský skot (N) - býk plemene normandského skotu masného typu zapsaný do
plemenné knihy oddílu A, oddělení M
Parthenais (PP)
Piemontaise (P)
Rouge de Pres (MM)
Salers (D)
Shorthorn (SS)
Texas Longhorn (TT)
Vosgienne (VV)
Wagyu (WW)
Ostatní masná plemena (Z)

Poznámka: V závorkách je uvedeno označení plemenné příslušnosti podle ústřední evidence.
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Příloha č. 12 – Deklarace chovu koní
Vzor deklarace platné pro žádosti LFA a AEO. Aktivní formulář ke stažení na webu Fondu a na
PF SZIF.
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Příloha č. 13 – Číselník zkratek zeleniny pro AEO EAFRD
zelenina

kód

zelenina

kód

Brokolice

BR

Paprika roční

PR

Celer

CB

Pastinák setý

PS

Cibule kuchyňská

CK

Pažitka pravá

PP

Čekanka hlávková

CH

Petržel zahradní kořenová

PK

Česnek kuchyňský

CE

Petržel zahradní naťová

PN

Fazol obecný

FO

Pór pravý

PO

Hrách zahradní

HZ

Rajče

RA

Kapusta hlávková

KH

Ředkev setá černá

RS

Kapusta růžičková

KR

Ředkvička

RE

Kedluben

KE

Řepa salátová

RP

Kopr vonný

KV

Salát

SA

Kukuřice cukrová

KC

Špenát setý

SS

Květák

KT

Zelí hlávkové

ZH

Meloun vodní

MV

Zelí pekingské

ZP

Mrkev obecná

MO

Tykev

TO

Okurka setá

OS

Cibule sečka

CS

Číselník zkratek možných meziplodin AEO EAFRD
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Meziplodina

Kód meziplodiny

srha laločnatá
kostřava červená
žito trsnaté (lesní)
jílek mnohokvětý
jílek jednoletý
jílek jednoletý + jílek vytrvalý
jílek vytrvalý
hořčice bílá
svazenka vratičolistá
pohanka obecná
slunečnice roční
ředkev olejná
řepka jarní
světlice barvířská (saflor)
sléz krmný
lesknice kanárská
peluška (hrách setý rolní)
lnička setá
lupina žlutá
lupina bílá
směsi výše uvedených druhů

SRHA
KOST
ZITO
JILM
JILJ
JILJ+V
JILV
HORC
SVAZ
POH
SLUN
REDK
REPK
SVET
SLEZ
LESK
PEL
LNIS
LUZL
LUBI
SMES
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Příloha č. 14 – Číselník zkratek/kódů OTP AEO EAFRD
Titul/management

Kód

Podopatření ošetřování travních porostů
Louky*

B1-L

Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - do 31. 7. *

B2-HP-S1

Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč- do 30. 6. *

B2-HP-S2

Mezofilní a vlhkomilné louky, přepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-HP-S3

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - do 31. 7. *

B2-HN-S1

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč- do 30. 6. *

B2-HN-S2

Mezofilní a vlhkomilné louky, nepřepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-HN-S3

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do 31. 7. *

B2-NN-S1

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - do 30. 6. *

B2-NN-S2

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-NN-S3

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do 31. 7. *

B2-NN-PS1

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč- do 30. 6. *

B2-NN-PS2

Mezofilní a vlhkomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B2-NN-PS3

Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - do 31. 7. *

B3-HP-S1

Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-HP-S3

Horské a suchomilné louky, přepásané - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-HP-S4

Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - do 31. 7. *

B3-HN-S1

Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-HN-S3

Horské a suchomilné louky, nepřepásané - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-HN-S4

Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - do 31. 7. *

B3-NN-S1

Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-NN-S3

Horské a suchomilné louky - bez hnojení - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-NN-S4

Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - do 31. 7. *

B3-NN-PS1

Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15. 7. do 31. 8. *

B3-NN-PS3

Horské a suchomilné louky - bez hnojení, pásy - seč - od 15. 8. do 30. 9. *

B3-NN-PS4

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 5. do 30. 6.

B4-S5

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 6. do 31. 7.

B4-S6

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 7. do 31. 8.

B4-S3

Trvale podmáčené a rašelinné louky - seč - od 15. 8. do 30. 9.

B4-S4

Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků*

B5

Ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního*

B6

Pastviny*

B7-P

Druhově bohaté pastviny*

B8

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 1. 5. do 31. 10. *

B9-P1

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15. 4. do 30. 6. *

B9-P2

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15. 7. do 30. 9. *

B9-P3

Suché stepní trávníky a vřesoviště - pastva - od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 8. do
30. 9. *

B9-P4
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