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ZPRAVODAJSTVÍ SAPS

Jednotná platba na plochu (SAPS)
Výplata doplatku SAPS 2013
Dnes 27. listopadu 2013 začal Státní zemědělský a intervenční fond s vydáváním
rozhodnutí o doplatku Jednotné platby na plochu (SAPS). V případě, že se žadatel vzdá
odvolání, bude od 1. prosince následovat výplata doplatku. V opačném případě bude doplatek
vyplacen až po uplynutí správní lhůty pro podání odvolání.
Při výplatě doplatků bude ve vyplacených částkách letos nově zohledněna i tzv. Finanční
kázeň. Snížení dotace uplatněním tzv. modulace zůstává stejné jako v loňském roce. Hranice
pro uplatnění modulace je v letošním roce 300 000 Eur, tedy 7 719 000,- Kč. Při překročení
této hranice se částka dotace snižuje o 4 %.

Finanční kázeň
Finanční kázeň představuje snížení dotace u těch žadatelů, jejichž celková výše dotace
přímých plateb přesáhne 2 000 Eur, tedy 51 460,- Kč. V těchto případech tedy bude dotace
snížena o 2,453658 % z částky nad 51 460,- Kč.
Mezi přímé platby patří:
- Jednotná platba na plochu (SAPS)
- Oddělená platba za cukr (SSP)
- Oddělená platba za rajčata (STP)
- Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
- Zvláštní podpora na tele masného typu
- Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech
- Zvláštní podpora na chmel
- Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
Příklad výpočtu dotace při uplatnění finanční kázně:
1)
Dotace SAPS = 40 000,- Kč
U dotace tedy nebude uplatněna finanční kázeň, neboť výše dotace není vyšší než 51 460,- Kč
2)
Dotace SAPS = 55 000,- Kč
U dotace bude uplatněna finanční kázeň - 2,453658 % z částky 3 540,- Kč - srážka dotace
tedy bude činit 86,86 Kč. Výsledná částka dotace = 54 913,14 Kč.
Modulace v tomto případě nebude uplatněna
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3)
Dotace SAPS = 12 000 000,- Kč
U dotace bude uplatněna finanční kázeň - 2,453658 % z částky 11 948 540,- KČ (12 000 000
- 51 460) - srážka dotace tedy bude činit 293 176,31 Kč.
U dotace bude uplatněna také modulace - 4 % z částky 4 281 000,- Kč (12 000 000 7 719 000) - srážka dotace tedy bude činit 171 240,- Kč.
Výsledná částka dotace = 11 535 583,69 Kč (12 000 000 - 293 176,31 - 171 240).
4)
Dotace SAPS = 7 000 000,- Kč
U dotace bude uplatněna finanční kázeň - 2,453658 % z částky 6 948 540,- Kč (7 000 000 51 460) - srážka dotace bude činit 170 493,41 Kč.
Modulace v tomto případě nebude uplatněna.
Výsledná částka dotace SAPS = 6 829 506,59 Kč (7 000 000 - 170 493,41).
Dotace Dojnice = 1 500 000,- Kč
U dotace bude uplatněna finanční kázeň - 2,453658 % z částky nad 51 460,- Kč za všechny
přímé platby (počítá se sem tedy i dotace SAPS) - proto se v tomto případě finanční kázeň
počítá z celé částky dotace na dojnice 1 500 000,- Kč - srážka dotace bude činit 36 804,87
Kč.
U dotace bude uplatněna také modulace - 4 % z částky nad 7 719 000,- Kč za všechny
přímé platby (opět tedy i s dotací SAPS) - modulace se tedy v tomto případě počítá z částky
781 000,- Kč (7 000 000 + 1 500 000 - 7 719 000) - srážka dotace bude činit 31 240,- Kč.
Výsledná výše dotace na dojnice = 1 431 955,13 Kč (1 500 000 - 36 804,87 - 31 240).

Ing. Vítězslav Vopava
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