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Úvod 
 

Příručka je určena všem žadatelům o některou z plateb sdružených na Jednotné žádosti (dále 

též JŽ): 

 

 SAPS 

 Greening (Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima 

a životní prostředí) 

 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 

 ANC 

 PPO 

 NATURA 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000) 

 Agroenvironmentálně-klimatická opatření 2014 – 2020 (AEKO) 

 Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření (NAEKO) 

 Ekologické zemědělství 2014 - 2020 (EZ) 

 Navazující ekologické zemědělství (NEZ) 

 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 v chovu prasat 

- Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

- Zlepšení životních podmínek pro prasnice 

 Zvětšení plochy pro odstavená selata 

 

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. červen 2020. 
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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 
 

 Deklarace veškeré zemědělské půdy 
 

Každý žadatel o platby v rámci JŽ, ale také žadatelé o platbu na Restrukturalizaci a přeměnu 

vinic, musí na formuláři JŽ vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má k dispozici. 

K tomu použije Deklaraci zemědělské půdy. 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. 

 

 

 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. 

 

 

 Zemědělský podnikatel 
 

Subjekt, který v rámci JŽ žádá na opatření či titul, musí být 

a) zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2ha zákona o zemědělství od data podání žádosti 

až do konce období způsobilosti jednotlivých opatření dle výše uvedené tabulky nebo 

b) organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích. 

 

Tato podmínka bude u žadatelů kontrolována od data podání žádosti až do konce období 

způsobilosti jednotlivých opatření dle níže uvedené tabulky. Touto podmínkou nejsou omezena 

v rámci JŽ AEKO a NAEKO. 
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Tabulka rozhodných období u jednotlivých opatření pro plnění podmínky Zemědělský 

podnikatel 

 
 

Atribut zemědělského podnikatele bude Fond ověřovat prostřednictvím kontroly IČ žadatele 

v Evidenci zemědělského podnikatele a žadatel tak nebude povinen prokazovat splnění 

podmínky dokládáním Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

 

V případě, že žadatel provede zápis do Evidence zemědělského podnikatele, je nutné, aby bylo 

žadatelem zajištěno přenesení IČ žadatele do databáze Evidence zemědělského podnikatele. 

Zejména u nových žadatelů dochází k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele před 

přidělením IČ a následně toto IČ není propsáno do Evidence zemědělského podnikatele. Tito 

žadatelé se poté jeví jako nezapsaní a tudíž jako nesplňující podmínku 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 v průběhu kontrolovaného období přerušenu zemědělskou činnost, Fond bude toto 

posuzovat také jako nesplnění podmínky zemědělského podnikatele. 

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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 Zákres do mapy DPB a zákresy plodin 
 

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). 

 

OD ROKU 2019 PLATÍ POVINNOST ZAKRESLIT PLODINY. TATO POVINNOST PLATÍ PRO 

ŽADTELE, KTEŘÍ JSOU POVINNI DEKLAROVAT PLODINY V RÁMCI PLNĚNÍ PODMÍNEK 

OPATŘENÍ GREENING!! 

 

 

Více podrobností k zakreslování do mapy DPB v rámci AEKO je uvedeno v samostatné kapitole 

Mapy. 

 

 

 Podmíněnost plateb 
 

Cross Compliance, neboli kontrola podmíněnosti, je upravena nařízením vlády č. 48/2017 Sb., 

o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 

stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 

zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.  

Přehled všech podpor podléhajících kontrole podmíněnosti: 

Přímé platby 

-  Jednotná platba na plochu (SAPS), 

-  Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí 

(GREENING), 

-  Platba pro mladé zemědělce, 

-  Dobrovolná podpora vázaná na produkci:  

- 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, 

- 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 nebo 

- podpora na chov bahnice nebo na chov kozy. 

Opatření Programu rozvoje venkova 

Dobíhající závazky období 2007–2013: 

-  Zalesnění zemědělské půdy, 

-  Natura 2000 v lesích, 

-  Lesnicko-environmentální platby. 

Závazky pro období 2014 – 2020: 

-  Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO), 

- Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření (NAEKO), 
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-  Ekologické zemědělství (EZ), 

- Navazující ekologické zemědělství (NEZ), 

-  Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC), 

-  Platby pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO)  

-  Platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, 

-  Dobré životní podmínky zvířat, 

-  Platby na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů, 

-  Platby na zalesňování zemědělské půdy. 

 

Společná organizace trhu s vínem 

-  Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic. 

V České republice je vyplácení přímých plateb a podpor z Programu rozvoje venkova podmíněno 

plněním podmínek tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního stavu zemědělské půdy 

(dále jen DZES) a dodržováním povinných požadavků na hospodaření (dále jen 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 (DZES a PPH). 

Dodržování podmínek podmíněnosti je vyžadováno na všech DPB/pro všechna hospodářská 

zvířata (bez ohledu na to, zda na daný DPB/dané zvíře požaduje žadatel dotace, či nikoliv) 

a po celý kalendářní rok. V případě nedodržení se uplatní následující sankce: 

a) poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti (DZES nebo PPH) neúmyslně, 

bude mu udělena sankce až do výše 5 % z celkové platby, v závislosti na míře 

porušení; 

b) poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti (DZES nebo PPH) opakovaně, 

bude mu udělena sankce až do výše 15 % z celkové platby, v závislosti na míře 

porušení; 

c) při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že další opakované porušení 

stejného požadavku bude hodnoceno jako úmyslné porušení; 

d) poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti (DZES nebo PPH) úmyslně, 

bude mu udělena sankce, v závislosti na míře porušení, od 15 % do 100 % z celkové 

výše plateb; 

e) pokud se jedná o úmyslné porušení velkého rozsahu, závažnosti a trvalého 

charakteru je zemědělec navíc vyloučen z dotyčného režimu platby v následujícím 

roce; 

f) pokud dojde u žadatele ke zmaření celé kontroly nebo zmaření jen jediného 

kontrolovaného požadavku (DZES nebo PPH), žádost o platbu se zamítne. 

Po provedení každé kontroly a jejím uzavření na úrovni kontrolního orgánu, tj. dozorové 

organizace, je po ukončení případného řízení o námitkách zpracována zpráva o kontrole (dále 

jen ZoK). ZoK obsahuje popis zjištěných skutečností ve vztahu k jednotlivým kontrolovaným 

standardům/požadavkům (DZES a PPH). Bylo-li zjištěno jejich porušení, je uvedeno v ZoK 

hodnocení míry porušení u každého požadavku. Toto hodnocení v ZoK je poté odesláno do tzv. 

„Meziskladu zpráv o kontrole“, který je součástí společného informačního systému Ministerstva 

zemědělství. SZIF poté provede vyhodnocení všech ZoK žadatele v daném roce a stanoví 

procentuální snížení (sankci) za porušení podmíněnosti v rámci jednotlivých opatření (dotace). 

Více informací (např. detailní popis jednotlivých požadavků v rámci DZES a PPH) obsahuje 

příručka „Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2020“, kterou vydává 

Ministerstvo zemědělství a bude dostupná na webových stránkách MZe. 
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Greening 

 Podmínky opatření 
 

Platba pro zemědělce dodržující 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. 

 

Žadatel o platbu musí, mj.: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel (od data podání žádosti do 31. srpna daného roku), 

c) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

Zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí se člení na: 

 Diverzifikace plodin 

 Zachování stávajících trvalých travních porostů  

 Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA) 

 

 

 Diverzifikace plodin 

 

Žadatel má povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné půdy v LPIS, 

kterou má na sebe evidovanou ke dni podání JŽ a současně k 31.8. kalendářního roku (popř. 

ke dni provedení KNM). 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 do 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. Evidence DPB na žadatele v LPIS musí být již od podání JŽ pro daný kalendářní rok. 

 

Pokud má žadatel v LPIS: 

 

 10 – 30 ha orné půdy: 

o musí pěstovat min. 2 plodiny a zároveň,  

o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy; 

 

 více než 30 ha orné půdy: 

o musí pěstovat minimálně 3 plodiny, 

o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň, 

o 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 každý samostatně).  

 

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.  

 

 

Greening vs. AEKO biopásy: Je-li deklarována plodina biopás a je-li stěžejní plodinou pro 

splnění podmínky počtu plodin (tj. je jednou ze 2 min. požadovaných a deklarovaných, popř. 

jednou ze 3 min. požadovaných a deklarovaných), bude žadateli snížena platba v rámci AEKO 

–F/G. 
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Greening 

Př. 1: Je-li žadatel povinen deklarovat min. 2 plodiny a deklaruje pouze 2 plodiny 

a jednou z těch 2 plodin bude biopás, bude mu snížena sazba na AEKO. 

Př. 2: Je-li žadatel povinen deklarovat min. 2 plodiny a deklaruje 3 plodiny a jednou 

z těch 3 plodin bude biopás (i kdyby se jednalo o hlavní plodinu), nebude mu snížena 

sazba na AEKO. 

 

Za plodinu biopásu se považují tyto plodiny: Směs krmná (čejka), Směs pro krmný biopás, 

Směs pro nektarodárný biopás, Směs pro opylovače (čejka). 

 

 

Povinnost Diverzifikace plodin se nevztahuje na žadatele: 

 jehož plocha orné půdy v LPIS činí méně než 10 ha. Výměru orné půdy Fond posuzuje 

k datu podání Jednotné žádosti a současně k 31.8. kalendářního roku, popř. ke dni 

provedení KNM). 

 pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny 

nebo luskoviny, případně jde o půdu ponechanou ladem, nebo jsou tyto způsoby 

kombinovány, 

 pokud trvalé travní porosty v kombinaci s travami a bylinnými pícninami představují více 

než 75 % zemědělské plochy, nebo jsou tyto způsoby kombinovány 

 pokud plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství, 

 naopak, pokud má žadatel také plochy s konvenčním způsobem hospodaření, 

týkají se ho na těchto plochách podmínky diverzifikace. 

 

 

V deklaraci Diverzifikace plodin žadatel uvede ke každému DPB: 

 kulturu, 

 výměru DPB, 

 plodinu/plodiny, její/jejich výměru, která bude ve sledovaném období přítomna na 

půdním bloku, nebo se na něm budou ve sledovaném období nacházet prokazatelné 

posklizňové zbytky této plodiny a 

 informaci, zda se příslušný DPB nachází v režimu ekologického zemědělství. 

 NOVĚ: Povinnost připojit zákres plodiny na DPB byla rozšířena. Deklarace a zákresy 

plodin jsou nyní povinné pro všechny žadatele nad 10 ha, včetně žadatelů hospodařících 

v režimu ekologického zemědělství nebo žadatelů plnících některou z výjimek pro 

diverzifikaci (pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny 

nebo luskoviny, případně jde o půdu ponechanou ladem, nebo jsou tyto způsoby 

kombinovány, nebo pokud trvalé travní porosty v kombinaci s travami a bylinnými 

pícninami představují více než 75 % zemědělské plochy, nebo jsou tyto způsoby 

kombinovány). 

 

 

Pokud bude žadatel chtít/potřebovat plnit podmínky Diverzifikace plodin s pomocí 

DPB, které jsou v režimu ekologického zemědělství, musí tak označit na Formuláři 

Jednotné žádosti a tím se vzdát výjimky ekologického zemědělství a to na všech DPB, 

tedy pro celý greening. Čímž bude muset plnit podmínky diverzifikace plodin (i EFA) 

na všech DPB, bez výjimky. 

 

Pokud žadateli nevzejde hlavní plodina, kterou deklaroval na žádosti, má možnost podat 

změnovou žádost, kde uvede novou plodinu. 

 

 

 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 („ECP“). 
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Greening 

 

Část 1) - 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 změna kultury T na jinou kulturu (S, V, C…). Jedinou 

povolenou výjimku zde tvoří změna kultury T na kulturu L (nezahrnuje výsadbu RRD ve 

výmladkových plantážích a pro výrobu energie a nezahrnuje výsadbu vánočních stromků).   

 

Pokud klesne uvedený poměr o více jak 5 %, SZIF vyzve žadatele, aby do podání JŽ pro 

další rok zatravnili a to v míře, v jaké žadatel přispěl ke změně stanoveného poměru. Pokud 

by došlo k překročení poměru v roce 2020, mohou být k nápravě vyzváni zemědělci i dva roky 

zpětně, tj. do roka 2018.  

 

 

Část 2) - Úplný zákaz změny kultury trvalý travní porost na ECP: 

 

Na území České republiky byly stanoveny environmentálně citlivé 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.  

 

V případě 100 % ekologa může dojít k rozorání environmentálně citlivých ploch a nebude za 

to žadatel nijak sankciován, ani v rámci Greeningu. 

 

Podmínka bude kontrolována po celý kalendářní rok počínaje 1. lednem 2020. Pokud dojde ke 

změně kultury u environmentálně citlivých ploch s TTP, bude žadateli plocha pro výpočet dotace 

za Greening snížena o plochu, na které byla zjištěna změna kultury a žadatel bude mít rovněž 

povinnost zajistit u těchto ploch obnovu travního porostu do podání Jednotné žádosti 

následujícího kalendářního roku. Pokud k obnově nedojde, bude žadatel sankcionován i 

v následujících letech. 

 

Takto změněné plochy jsou označovány identifikačním číslem (obdobně jako DPB), a to např. 

ZMT2601/1 nebo ZMTK2601/2 pokud bylo porušení zjištěno v rámci kontroly na místě. 

Minimální výměra porušení činí 0,01 ha, tj. nižší výměra není považována za porušení. 

 

Pokud žadatel převzal užívání DPB, který na sobě nese porušení ECP, je nový uživatel povinen 

zajistit zpětné zatravnění dotčené plochy, byť porušení zapříčinil předchozí uživatel. 

 

 

 

Výjimky v přeměně TTP: 

 

1) Změna kultury z T na L za předpokladu, že přeměněné plochy jsou součásti žádosti 

o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy. Takto přeměněná 

plocha nebude v rámci Greeningu sankcionována. 

 



 

 
18 

 

 

Greening 

2) V rámci pozemkových úprav se od 1. 8. 2016 zavedla výjimka z povinnosti zpětného 

zatravnění v případě změny v evidenci DPB u druhu kultury trvalý travní porost na odlišný 

druh zemědělské kultury nebo k faktickému rozorání či přeměně trvalého travního 

porostu. V důsledku se u těchto ploch nejedná o porušení podmínky ze zákazu rozorávání 

ECP. 

 

O porušení ochrany trvalých travních porostů se nejedná, jestliže u žadatele, 

v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy, došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům na dílu půdního bloku ke změně 

evidence druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské kultury, 

stanovený v nařízení vlády č. 307/2014 Sb. 

 

3) Pokud je výměra porušení nižší než 0,01 ha. 

 

4) Změna kultury z T na B (rybník), M (mimoprodukční plocha) či O (jiná kultura). 

 

5) Nachází-li se změněná plocha v EZ/PO. 

 

 

 Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA) 

 

Pokud má žadatel v LPIS na sebe evidováno více než 15 ha orné půdy (jedná se o kultury R, 

U, G), musí být alespoň 5 % z této výměry vyčleněno jako plocha v ekologickém zájmu 

(tzv. plocha EFA). Výměru orné půdy Fond posuzuje k datu podání Jednotné žádosti a 

současně k 31.8. kalendářního roku (popř. ke dni provedení KNM). Všechny prvky EFA musí 

být zakresleny v mapě, kterou žadatel podává jako součást Jednotné žádosti.  

 

Hranice 15 ha se počítá čistě z kultur R, U, G. Má-li žadatel více než 15 ha, musí z výměry 

vyčlenit min. 5 % ploch EFA. Pokud má žadatel kultury L, M, D a některou z nich použije jako 

EFA prvek, pro splnění 5 % podmínky, navýší se mu o výměru plochy L/M/D (EFA prvku, před 

použitím váhového koeficientu) základna pro výpočet požadované EFA výměry. 

  

Př.: Žadatel má evidováno 100 ha orné půdy a 10 ha RRD. Má tedy v základu povinnost 

vyčlenit 5 % EFA, což odpovídá 5 ha EFA (výměra po použití váhového koeficientu). Jako 

EFA prvek bude použito 10 ha RRD = 5 ha EFA RRD (po použití váhového koeficientu 

0,5), současně se výměra 10 ha RRD načítá do základny RUG (jelikož byla deklarována 

v rámci deklarace EFA), tudíž bude základna činit 110 ha a žadatel bude povinen vyčlenit 

ne 5 ha EFA, nýbrž 5,5 ha EFA, tedy lze splnit za použití dalšího EFA prvku. 

Stejný princip je u kultur M a L, pokud budou použity, uvedeny na deklaraci EFA, 

navýší základnu o svoji výměru (před použitím váhového koeficientu), ze které 

se vypočítává 5 % požadované výměry EFA. 

Pokud jako další EFA prvek žadatel zvolí např. PVN, které se deklarují na standardní orné 

půdě (R), již to základnu nenavýší, jelikož RUG základnu tvoří automaticky. 

Takže žadatel dále vyčlení např. 2 ha PVN (s použitím váhového koeficientu 1) se EFA 

PVN = 2 ha. Takže celkově vyčleněná EFA bude činit 5 ha RRD + 2 ha PVN = 7 ha EFA, 

což stačí na požadovanou výměru EFA 5,5 ha (ze základny 110 ha). 

 

 

Jako EFA prvky lze vyčlenit tyto plochy/prvky: 

 úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu,  

 medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu, 

 krajinné prvky v ekologickém zájmu,  

 ochranný pás,  

 plochy s rychle rostoucími dřevinami,  

 zalesněné plochy, 

 plochy s meziplodinami, 
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 plochy s plodinami, které vážou dusík. 

 

Aby bylo možné plochu/prvek deklarovat jako EFA, musí mít minimální výměru 0,01 ha. 

K deklarování jednotlivých prvků EFA slouží samostatná deklarace v rámci Formuláře 

Jednotné žádosti.  

 

V deklaraci EFA žadatel uvede: 

 DPB, na kterém vyčleňuje prvek EFA,  

 výměru a kulturu DPB, 

 výměru EFA prvku a 

 další požadované údaje v závislosti na typu prvku. 

 

 

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 

KP - mokřad 1,0 

Ochranný pás 1,5 

Plocha s RRD 0,5 

Zalesněná plocha 1,0 

Plocha s meziplodinami 0,3 

Plocha s plodinami, které vážou dusík 1,0 

Úhor s porostem 1,0 

Medonosný úhor  1,5 

 

 

Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na žadatele:  

 kteří mají v LPIS max. 15 ha orné půdy. Výměru orné půdy Fond posuzuje k datu podání 

Jednotné žádosti a současně k 31.8. kalendářního roku (popř. ke dni provedení KNM), 

 pokud plní na všech svých pozemcích podmínky ekologického zemědělství, 

o naopak, pokud má žadatel také plochy s konvenčním způsobem hospodaření, 

týkají se ho na těchto plochách podmínky EFA, 

 pokud pěstuje na více než 75 % orné půdy trávu nebo jiné bylinné pícniny nebo 

luskoviny, případně jde o půdu ponechanou ladem, nebo jsou tyto způsoby kombinovány 

 pokud trvalé travní porosty v kombinaci s travami a bylinnými pícninami představují více 

než 75 % zemědělské plochy, nebo jsou tyto způsoby kombinovány 

 

 

Podmínka souvislého porostu 

„Souvislost“ je hodnocena jako soubor rostlin, v němž se nadzemní části rostlin vzájemně 

dotýkají, prorůstají nebo překrývají; při kontrole bude přihlíženo k potenciálu založeného 

porostu, dosáhnout „souvislosti“ porostu vzhledem k jeho vegetační fázi, ve které se právě 

nachází. 
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ÚHOR S POROSTEM VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU 

 

zemědělsky obhospodařovaná orná půda se souvislým porostem kulturních 

(vyjmenovaných) plodin vedená v LPIS jako zemědělská kultura úhor (U), ležící ladem, 

přičemž kultura U musí být na žadatele a na DPB min. od 1. 1. kalendářního roku podání 

žádosti a to alespoň do 15. 7. příslušného kalendářního roku úhoru. Po tomto datu lze změnit 

kulturu, ale DPB musí být na žadatele evidován min. do 31. 8.  

 úhor sporostem v ekologickém zájmu se nemusí nacházet na celém DPB (lze vyčlenit 

jen část),  

 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,  

 zakládání úhoru na části DPB s kulturou U -  v případě, že EFA úhor bude založen 

pouze na části DPB s kulturou U, musí žadatel tuto část DPB v terénu viditelně označit; 

pokud tak neučiní, Fond tuto plochu nezapočítá do EFA, 

 plocha musí být:  

o zemědělsky udržována, se souvislým porostem níže vyjmenovaných 

kulturních plodin min. od 1. 6. do 15. 7. kalendářního roku úhoru,  

o kulturní porost plodiny musí být založen nejpozději do 1. června v roce podání 

žádosti 

o po 15. 7. lze změnit kulturu, avšak do 31. 8. příslušného kalendářního roku musí 

být DPB stále evidovaný v LPIS na žadatele, 

o zrušena povinnost založit ozimou plodinu do 31.10. posledního kalendářního roku 

úhoru 

 lze vyčlenit pouze úhor s porostem (tzv. zelený úhor), 

 

 v době trvání úhoru: 

o je na něm zakázána zemědělská produkce (pěstované plodiny nesmí být 

sklizeny, spaseny ani odstraněny. Lze mulčovat nebo zapravit pro zelené 

hnojení), 

o musí být zabráněno šíření plevelů v souladu s požadavky zákona 

o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.), 

o je zakázána aplikace hnojiv, vč. 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.),dále je zakázána aplikace upravených čistírenských kalů, 

o 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.  

 

 

Seznam plodin, které lze na úhoru pěstovat: 

 

 Čičorka 

 Hořčice 

 Jestřabina 

 Komonice 

 Kozinec 

 Svatojánské žito 

 Svazenka 

 Štírovník 

 Úročník 

 Vičenec 

 Vikev 

 Koriandr 
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 Řeřicha 

 Trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilovin výše uvedených, nebo 

 Směs dvou nebo více výše uvedených plodin. 

 

 

Na deklaraci EFA bude v případě úhoru s porostem uvedeno: 

 číslo DPB, kde je vyčleněn úhor, 

 výměra plochy v rámci jednotlivých DPB (není celoblokové opatření), 

 zákres v mapě. 

 

 

MEDONOSNÝ ÚHOR VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU  

 

 zemědělsky obhospodařovaná orná půda se souvislým porostem směsi nejméně tří 

kulturních (vyjmenovaných) plodin vedená v LPIS jako zemědělská kultura úhor (U), 

ležící ladem, přičemž kultura U musí být na žadatele a na DPB min. od 1. 1. 

kalendářního roku podání žádosti a to alespoň do 15. 7. příslušného kalendářního roku 

úhoru. Po tomto datu lze změnit kulturu, ale DPB musí být stále na žadatele evidován 

min. do 31. 8.  

 úhor s porostem v ekologickém zájmu se nemusí nacházet na celém DPB (lze vyčlenit 

jen část),  

 podmínky pro zemědělskou kulturu úhor a medonosný úhor jako plochu použitou 

v ekologickém zájmu nejsou totožné – pro vyčlenění úhoru jako EFA je nutné splnit 

přísnější podmínky,  

 zakládání úhoru na části DPB s kulturou U -  v případě, že EFA – medonosný úhor 

bude založen pouze na části DPB s kulturou U, musí žadatel tuto část DPB v terénu 

viditelně označit; pokud tak neučiní, Fond tuto plochu nezapočítá do EFA, 

 plocha musí být:  

o zemědělsky udržována, se souvislým porostem směsi níže 

vyjmenovaných kulturních plodin min. od 1. 6. do 15. 7. kalendářního 

roku úhoru,  

o kulturní porost plodiny musí být založen nejpozději do 1. června v roce podání 

žádosti 

o po 15. 7. lze změnit kulturu, avšak do 31. 8. příslušného kalendářního roku musí 

být DPB stále evidovaný v LPIS na žadatele, 

 

 v době trvání úhoru: 

o je na něm zakázána zemědělská produkce (pěstované plodiny nesmí být 

sklizeny, spaseny ani odstraněny.  

o je zakázána aplikace hnojiv, vč. 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.), dále je zakázána aplikace upravených čistírenských kalů, 

 

Medonosný úhor musí tvořit směs minimálně tří druhů povolených plodin – viz seznam 

povolených plodin níže. 

 

Seznam plodin, které lze na úhoru pěstovat: 

 

 Čičorka 

 Hořčice 

 Jestřabina 

 Jetel 

 Jitrocel 

 Kmín 

 Komonice 

 Kopr 
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 Koriandr 

 Kozinec 

 Krambe 

 Len 

 Lnička 

 Lupina 

 Mastňák 

 Mrkev 

 Pastinák 

 Pohanka 

 Ředkev 

 Řeřicha 

 Sléz 

 Slunečnice 

 Svazenka 

 Světlice 

 Štírovník 

 Tolice 

 

A dále: 

 Úročník 

 Vičenec 

 Vikev 

 Tráva čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin 

 

Žádná z plodin výše uvedených nesmí v porostu zaujímat více než 80 %, kromě trav čeledi 

lipnicovitých s výjimkou obilovin, které nesmí v porostu zaujímat více než 30 %. 

 

 

Na deklaraci EFA bude v případě úhoru s porostem uvedeno: 

 číslo DPB, kde je vyčleněn úhor, 

 výměra plochy v rámci jednotlivých DPB (není celoblokové opatření), 

 zákres v mapě. 

 

 

KRAJINNÉ PRVKY VYUŽÍVANÉ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU 

 

 za EFA se považují KP: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, 

stromořadí, solitér a příkop a mokřad, 

 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 

(tzv. vnitřní KP) s kulturou orná půda nebo k tomuto DPB přiléhají (tzv. vnější KP). 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.  
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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. 

 

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 m2 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. 

 

Mokřad je samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění 

retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních 

ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) 

a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství. 

 

 

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, 

 lineární KP = 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.), 

 lineární KP (příkop, mez, stromořadí, terasa) může přiléhat svou delší stranou k jinému 

LKP, který svou delší stranou přiléhá k hranici DPB s kulturou orná půda, 

 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, 

 pro mez, stromořadí a terasu platí, že přiléhá-li k LKP, jež má společnou hranici s DPB, 

pak se max. započitatelná šíře 15 m počítá od hranice DPB. 

 

 

Na deklaraci EFA bude v případě krajinných prvků uvedeno: 

 číslo DPB, kde se krajinný prvek nachází, 

 typ krajinného prvku, 

 výměra krajinného prvku, 

 zákres v mapě. 

 

Deklarovaný druh KP na DPB není možné změnit - jedná se o porušení podmínky, nebude 

umožněno podat změnovou žádost! 

 

 

OCHRANNÝ PÁS  
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 jde o souvrať nebo ochranný pás o šíři 1 až 20 metrů od hranice DPB se standardní 

ornou půdou,  

 musí být zemědělsky udržován od doby založení porostu hlavní plodiny (uvnitř DPB) 

min. do 15. 7., 

 musí na ní být pěstován pouze souvislý porost jiné plodiny (z níže vyjmenovaných), 

než je hlavní plodina a to minimálně od 1. června do 15. 7. 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 nebo zapravení porostu na zelené hojení 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. 

 

!!! Za ochranný pás nelze ode dne podání jednotné žádosti pro příslušný kalendářní rok 

považovat plochu podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., na kterou je podána žádost 

o poskytnutí dotace podle § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

 

Seznam plodin, které lze na ochranném pásu pěstovat: 

 

 Hořčice, 

 Hrách (vč. Pelušky), 

 Jetel, 

 Komonice, 

 Pohanka, 

 Proso, 

 Ředkev, 

 Svazenka, 

 Štírovník, 

 Tolice (vč. Vojtěšky), 

 Vikev, 

 Kopr, 

 Koriandr, 

 Len, 

 Lnička 

 Řeřicha, 

 Trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilovin, nebo 

 Směs výše uvedených plodin. 

 

 

Na deklaraci EFA bude v případě ochranného pásu uvedeno: 

 číslo DPB, kde se pás nachází, 

 výměra pásu, 

 zákres v mapě. 

 

Nesoulad mezi deklarovanou výměrou pásu a zjištěnou výměrou bude řešen započtením této 

zjištěné výměry pro splnění EFA. Avšak překročení povolené šíře ochranného pásu (20 m), není 

přípustné, úsek ochranného pásu s překročenou šířkou nebude započítán pro plnění EFA. 

 

 

 

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 
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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. 4. 

 DPB musí být na žadatele veden nejméně od podání žádosti do 31. srpna příslušného 

kalendářního roku, 

 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), 

 zákres v mapě. 

 

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, 

 DPB musí být veden na žadatele nejméně od podání žádosti do 31. srpna příslušného 

kalendářního roku, 

 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,  

 platba nebude poskytnuta, je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek 

deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako EFA, neposkytne se na výměru tohoto 

zalesněného pozemku:  

o náhrada za ukončení zemědělské výroby podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb.,  

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, 

ve znění pozdějších předpisů,  

o dotace za ukončení zemědělské výroby podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb.,  

o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy 

a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Na deklaraci EFA bude v případě zalesněných ploch uvedeno: 

 číslo DPB, 

 zákres v mapě a  

 výměra, která byla zalesněna. 

 

 

 

PLOCHA S MEZIPLODINAMI  

 

 aby bylo možné využít plochu meziplodin jako EFA, musí být tyto plodiny využity na 

zelené hnojení nebo pro zajištění pokryvu půdy, 

 DPB musí být veden na žadatele nejméně od podání žádosti do: 
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o 24. září příslušného kalendářního roku v případě letní varianty meziplodin 

o 31. října příslušného kalendářního roku v případě ozimé varianty meziplodiny 

 

 meziplodiny lze založit výsevem směsi plodin různých druhů nebo podsevem trávy 

nebo luskovin do hlavní plodiny. Souvislý porost směsi meziplodin může obsahovat 

nejvýše 90 % rostlin jedné plodiny, 

o plodinou pro směs meziplodin je: bér vlašský, bojínek luční, čirok súdánský, 

čirok zrnový, festulolia sp., hořčice bílá, hořčice hnědá, jetel alexandrijský, jetel 

nachový (inkarnát), jetel perský, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, koriandr setý, 

kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, krambe habešská, lesknice 

kanárská, lnička setá, lupina bílá, lupina úzkolistá, 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), vičenec ligrus, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá nebo 

žito trsnaté (lesní), jetel šípovitý, svazenka shloučená; 

o trávou či luskovinou do podsevu je: bojínek luční, festulolia sp., jílek 

mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava 

rákosovitá, srha laločnatá, jetel luční, komonice bílá, štírovník růžkatý;  

 

 plochu s meziplodinami lze založit jako plochu: 

o s letní variantou meziplodin, které jsou vysety do 31. července a na DPB 

ponechány do 24. září, přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny 

mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu, nebo  

o s ozimou variantou meziplodin, které jsou vysety do 6. 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), 

o podsev, který je na DPB od sklizně krycí plodiny po dobu min. 8 týdnů, tj. 

od 1.8. do 24.9., po tomto období lze plodiny desikovat, 

 

 ve stanovených retenčních obdobích (31.7. - 24.9. / 6.9. – 31.10. / 1.8. – 24.9.) je 

zakázáno používat POR, 

 

 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, 

 využití (letní nebo ozimá), 

 zákres v mapě. 

 

 

 

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, 

 DPB musí být veden na žadatele minimálně od podání žádosti do 31. října příslušného 

kalendářního roku, 
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 nejpozději do 31. října musí být založen porost ozimé plodiny nebo ponechán 

porost víceleté plodiny vázající dusík. 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: bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně 

pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, 

sója, štírovník, tolice (včetně vojtěšky), úročník, vičenec, vikev  

 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 dobrovolnou podporou vázanou na produkci bílkovinných plodin; 

 zákaz používání POR od vysetí až do sklizně, 

 povinnost vést evidenci POR, datum vysetí a sklizně. 

 

 

Na deklaraci EFA bude v případě plodin vázajících dusík uvedeno: 

 číslo DPB a výměra, na které je plodina vázající dusík pěstována, 

 názvy plodiny, které se pěstují samostatně nebo ve směsích, 

 zákres v mapě. 

 

Změna deklarovaných druhů plodin po podání je možná - nejedná se o porušení podmínky, 

je však nutno podat změnovou žádost! 

 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o platbu na Greening (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději do 

15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

V rámci Jednotné žádosti je deklarace Diverzifikace plodin i deklarace EFA samostatnou 

deklarací.  

 

 

Změna Jednotné žádosti - deklarace EFA  

 

Žadatel může doplnit do deklarace EFA o DPB s EFA prvkem do 30.6.2020  neomezeně 

(do sdělení nesrovnalosti nebo do zahájení/oznámení kontroly na místě, která našla 

nesrovnalost).  

 

Od 1.7.2020 lze do deklarace EFA doplnit DPB s EFA prvkem pouze v případě, pokud žadatel 

plnil podmínku EFA (vyčlenění 5 % v rámci EFA) už při podání Jednotné žádosti. 

Stejně to platí i pro navýšení výměry stávajícího EFA prvku.  

 

Zároveň je možné provádět změny u prvků EFA do sdělení nesrovnalosti nebo do 

zahájení/oznámení kontroly na místě.  
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 Platba – výpočet a možné sankce 
 

 Výpočet platby 

 

= 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. 

 

Způsobilá plocha = plocha splňující všechny stanovené podmínky. 

 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ.  

 

Platbu na Greening může žadatel obdržet pouze v případě, kdy mu bude poskytnuta platba na 

SAPS. 

 

 

 Snížení nebo zamítnutí platby  

 

1) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu 

15. 6. 2020, 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 

10. 7. 2020), 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) 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 %. 

 

 

3) Správní sankce:  

 

a) Správní sankce za předeklaraci: 

o Je-li rozdíl mezi deklarovanou výměrou (tj. výměra, na kterou byla poskytnuta 

dotace SAPS) a výměrou zjištěnou (po uplatnění snížení za DP, ECP a EFA) vyšší 

než 3 % nebo 2 ha, ale ne více než 20 % plochy zjištěné výměry, sníží se 

zjištěná výměra o dvojnásobek zjištěného rozdílu. 

o Pokud bude zjištěný rozdíl více než 20 %, platba se neposkytne. 

o Pokud bude zjištěný rozdíl více než 50 %, platba se neposkytne a navíc dojde 

ke 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. 

 

b) Správní sankce 10 % za neohlášení ploch 

http://www.szif.cz/
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Jestliže žadatel neohlásí veškeré své plochy orné půdy, čímž by se mohl vyvinit 

z povinností plnit greening (což znamená, že nahlásí takové množství DPB/orné půdy, 

aby splnil některou z výjimek plnění greening (př. Orná půda < 10 ha), přitom je ve 

skutečnosti neplní), nebo neohlásí všechny své TTP v ECP a jestliže tato neohlášená 

plocha je větší než 0,1 ha, pak plocha, která má být použita pro výpočet ekologické 

platby se sníží o 10 %. 

 

c) „Zjemnění“ správních sankcí: 

= Správní sankce vypočítané podle předchozích bodů 3a) a 3b) se následně vydělí 4 a poníží na 

maximálně 25 % částky ekologické platby, na kterou by měl žadatel nárok. 

 

 

SNÍŽENÍ PLATBY V RÁMCI DIVERZIFIKACE PLODIN 

 

Snížení platby za nedodržení poměru plodin závisí na porušených podmínkách a výměře RUG. 

 

Pokud žadatel poruší podmínky Diverzifikace plodin 3 roky po sobě, plocha, která má být 

použita k výpočtu ekologické platby (greening) se sníží o dvojnásobek snížení 

vypočítaného podle následujících bodů. 

 

 

1) RUG činí 10 – 30 ha 

 

Porušená podmínka č. 1: hlavní plodina se pěstuje na více než 75 % orné půdy. 

 

 Snížení: Plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby (greening) se sníží 

o dvojnásobek plochy hlavní plodiny, jež je vyšší než 75 % celkové plochy zjištěné 

orné půdy. 

 

 

2) RUG činí více než 30 ha 

 

Porušená podmínka č. 1: hlavní plodina se pěstuje na více než 75 % orné půdy. 

 

 Snížení: Plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby (greening) se sníží 

o plochu hlavní plodiny, jež je vyšší než 75 % celkové plochy zjištěné orné půdy. 

 

 

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 (greening) se sníží 

o pětinásobek plochy dvou hlavních plodin, jež je vyšší než 95 % celkové plochy 

zjištěné orné půdy. 

 

 

Porušená podmínka č. 3: Hlavní plodina, pokrývá více než 75 % a zároveň dvě hlavní plodiny 

pokrývá více než 95 %. 

 

 Snížení: Součet snížení vypočítaných dle podmínky 1 a 2 bodu 2 (RUG více než 30 ha) 

 

 

 

SNÍŽENÍ PLATBY A NÁPRAVA STAVU V RÁMCI DODRŽENÍ POMĚRU TRVALÝCH 

TRAVNÍCH POROSTŮ: 

 

Pokud klesne poměr TTP/zem. ploše v rámci ČR o více jak 5 %: 
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 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 2020 mohou být vyzváni zemědělci 2 roky zpětně. 

 

Pokud dojde ke změně kultury u environmentálně cenných ploch (ECP) 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 

následujícího kalendářního roku. 

 

 

 

 

SNÍŽENÍ PLATBY V RÁMCI PLOCH V EKOLOGICKÉM ZÁJMU (EFA): 

 

Porušená podmínka č. 1: Vyčlenit alespoň 5 % plochy orné půdy (zjištěné výměry z LPIS/KNM 

ke dni JŽ/KNM), mimo režim EZ, pro EFA prvky. 

 

 Snížení: Plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby (greening) se sníží 

o desetinásobek nenalezené plochy EFA. 

 

Pokud žadatel poruší podmínku EFA 3 roky po sobě, plocha, která má být použita k 

výpočtu ekologické platby (greening) se sníží o dvojnásobek snížení vypočítaného 

podle podmínky č. 1. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz.

http://www.szif.cz/
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 -  

Jednotná platba na plochu zemědělské 

půdy 
 



 

 
32 

 

 

SAPS 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel (od data podání žádosti do 31. srpna daného roku), 

c) mít na sebe evidovanou zem. půdu v LPIS nejméně od data doručení žádosti 

do 31. srpna daného roku, 

d) obhospodařovat tuto půdu po celé období její evidence na žadatele v LPIS, 

e) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit 

Deklaraci), 

f) zakreslit DPB v mapě, 

g) 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) 

 

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. 

Deklarace SAPS je oddělena od deklarace veškeré zemědělské půdy. V deklaraci SAPS musí být 

uvedeny všechny DPB, na které je žádána platba SAPS, kultura a požadovaná výměra 

pro dotaci SAPS. Součástí deklarace SAPS je deklarace konopí. V případě, že žadatel pěstuje 

konopí, bude vyplněno navíc pole výměra konopí, odrůda konopí a množství osiva. 

 

V případě trvalých travních porostů a travních porostů je povinnost provést pastvu 

včetně likvidace nedopasků nebo seč s odklizením biomasy z pozemku v termínu do 31. 

července daného roku, pokud pro daný DPB není stanoveno jinak podle nařízení vlády č. 

75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či nařízení vlády č. 

331/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nejedná-li se o obnovu trvalého travního 

porostu podle § 3j zákona o zemědělství. 

Nachází-li se DPB minimálně z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení 

vlády č. 43/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude uznáno provedení seče s 

odklizením biomasy nebo pastvy včetně likvidace nedopasků až do termínu 31. 8. 

Podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí 

převyšující 10°. 

Na kultuře standardní orná půda je povinnost provádět obvyklé agrotechnické činnosti 

zajišťující pěstování plodin. 
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 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. 1. 

 

Žadatel, který pěstuje rychle rostoucí dřeviny, musí vyplnit Deklaraci rychle rostoucích 

dřevin, kde uvede DPB včetně výměry, na které rychle rostoucí dřeviny pěstuje, dále pak rod 

a druh rychle rostoucí dřeviny, rok výsadby a případně rok posledního předchozího obmýtí. 

 

 Doplňkové podmínky pro pěstitele konopí setého 

 

Pokud žadatel pěstuje konopí, uvede v Deklaraci SAPS u konkrétního DPB odrůdu a výměru 

pěstovaného konopí a dále také množství použitého osiva. K JŽ připojí uznávací list o uznání 

osiva konopí nebo návěsky 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 přímých plateb a ostatních opatření 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 uvedených v Příloze č. 2.  

 

 Podání žádosti  

 

Žádost o jednotnou platbu na plochu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 

15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 

 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 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 

 

http://www.szif.cz/
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Přiznání platby SAPS má vliv na udělení Přechodných vnitrostátních podpor (PVP) a platby 

na Mladého zemědělce a Greening, na které nelze poskytnout finanční podporu, pokud žadateli 

není v daném roce přiznána platba SAPS. 

 

 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: 

 

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 10 % (včetně) zjištěné plochy = 

poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále sníženou o polovinu jedenapůlnásobku 

(třičtvrtěnásobek) rozdílu, zároveň však dojde-li v následujícím roce k předeklaraci 

větší než 3 % nebo 2 ha, bude druhá polovina jedenapůlnásobku (třičtvrtěnásobek) 

odečtena z platby SAPS (případně dalších plateb dle čl. 19a NK (EU) č. 640/2014, 

v platném znění) 

c) rozdíl větší než 10 % zjištěné plochy = poskytnutí platby na zjištěnou výměru dále 

sníženou o jedenapůlnásobek rozdílu. Je – li sankce větší než poskytovaná dotace, 

lze tuto její neodečtenou část 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. června 2020, 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 10. 

červenci 2020), 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:  

 

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

o 1 %, 

e) větší než 4 %, ale nižší nebo roven 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena 

o 2 %, 

f) větší než 5 % deklarované plochy, bude platba zkrácena o 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 2020 na www.szif.cz.  

http://www.szif.cz/
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Přechodné vnitrostátní podpory 
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 Podmínky opatření 
 

Přechodné vnitrostátní podpory - dříve TOP-UP - se poskytují 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 

 

Základní podmínkou je, že žadatel obdržel platbu SAPS! 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o přechodné vnitrostátní platby (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat 

nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 

 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 na 

kterou byla poskytnuta dotace SAPS. 

 

 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). 

 

 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 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 - 2019, žadatel tyto 

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.  
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PVP 

 

Počet tun pro tuto platbu bude žadatelům předtištěn na základě žádostí z minulých let. 

 

Pro tuto platbu platí kapitola o právním nástupnictví (viz níže). 

 

 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 

- 2019, 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/možná pouze v případě tzv. právního nástupnictví (viz níže). 
 

 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 15. června do 15. srpna 2020 

v množství 2 VDJ a více. Berani a kozli se do počtu VDJ nezahrnují. 

 

Žadatel na RO SZIF nedokládá žádné doklady z ústřední evidence prokazující stav 

chovaných ovcí, popřípadě koz! Počet VDJ získává SZIF automaticky z IZR. 
 

 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 15. června                

do 15. srpna 2020 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 15. června 2020. 

 

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. 

 

Žadatel na RO SZIF nedokládá žádné doklady z ústřední evidence prokazující stav 

chovaných krav bez tržní produkce mléka! Počet VDJ získává SZIF automaticky z IZR. 
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 Přepočtové koeficienty pro stanovení VDJ 

 

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 

 

 

 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 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:: 

 v případě koupě/prodeje podniku: § 2175 občanského zákoníku;  

 v případě darování podniku:  §2055 občanského zákoníku;  

 v případě nájmu podniku (pacht): § 2349 občanského 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. 
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 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 2020 do 30. června 2021 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. 

 

 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) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu     

15. června 2020, 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 10. červenci 2020), žádost bude zamítnuta. 

 

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) 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 2020 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
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Mladý zemědělec 

 Podmínky opatření 
 

O platbu pro mladé zemědělce je možné žádat v rámci JŽ i v roce 2020. Jejím účelem je 

podpora zemědělců v počátcích 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.  

 

Žadatel musí celoročně dodržovat podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

 

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 pro Mladé zemědělce 

v novém programovém období 2015 – 2020). Za zřízení zemědělského podniku se tedy 

považuje zápis do Evidence zemědělského podnikatele (bude posuzován rok zápisu 

do EZP). Evidence zemědělského podnikatele nejpozději ke dni podání jednotné 

žádosti a zároveň,  

 

 v roce, kdy předkládá první žádost o platbu pro Mladé zemědělce 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 vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou 

kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik v příslušném 

kalendářním roce podání žádosti o platbu pro mladé zemědělce. Takovou osobou 

se rozumí většinový společník, nebo více fyzických osob splňujících podmínky mladého 

zemědělce (fyzické osoby – viz výše) a zároveň držících dohromady většinový podíl na 

kapitálu obchodní korporace. Za takovou osobu se naopak nepovažuje status tzv. 

tichého společníka,  

 

 za zřízení zemědělského podniku se považuje: 

o (jako jeho „vedoucí“) zápis do EZP (rok zápisu), 

o Převzetí podniku většinovým společníkem nebo více FO držícími většinový podíl 

na základním kapitálu obchodní korporace, 

 

 Většinový společník musí být nejpozději ke dni podání jednotné žádosti 

evidován v EZP!!!  

 

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.  

 

!!! Při souběhu žádostí bude zamítnuta platba právnické osobě!!! 

 

Platba pro mladé zemědělce se poskytuje jednomu zemědělci na maximální výměru ve výši 

90 ha po dobu nejvýše pěti let. 
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Mladý zemědělec 

 

 

 

Příklady: 

 

Rok 1. podání žádosti 

MZ v novém 

programovém období 

2015 – 2020  

Věk/rok narození zemědělce 

při 1. podání žádosti MZ v 

novém programovém období 

2015 - 2020  

ROK zřízení 

zemědělského 

podniku  

Oprávněné roky pro podání žádosti 

pro mladého zemědělce  

2020 max. ročník 1980 2014 a dříve 
není nárok na platbu = uplynulo více jak 

5 let od zřízení podniku/zápisu do EZP  

2020 max. ročník 1980 2015 2020 

2020 max. ročník 1980 2016 2020 

2020 max. ročník 1980 2017 2020  

2020 max. ročník 1980 2018 2020 

2020 max. ročník 1980 2019 2020 

2020 max. ročník 1980 2020 2020 

2020 41 let/1979 2020 

není nárok na platbu = žadateli je v 1. 

kalendářním roce podání žádosti o 

platbu na MZ více než 40 let.  

 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o platbu pro mladé zemědělce (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 

15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 

 

Vyplnění formuláře JŽ pro platbu pro mladé zemědělce: 

 

Žadatel, jak FO, tak i PO, nedokládá žádnou deklaraci, pouze na Formuláři JŽ zaškrtne, že 

o dané opatření žádá. 

 

Všechna potřebná posouzení Fond provede na základě údajů z veřejných rejstříků (Evidence 

zemědělského podnikatele, Obchodní rejstřík…). 

 

 

 Platba – výpočet a možné sankce 
 

 Výpočet platby 

 

Platba se vypočte vynásobením hodnoty, která odpovídá 50 % platby v rámci režimu SAPS 

počtem způsobilých hektarů do maximální možné výše 90 ha. 

 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 
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Mladý zemědělec 

 

 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) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu 15. 

6. 2020, 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 10. 7. 

2020), 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) 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 %. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz.

http://www.szif.cz/


 

 

 

VCS bílkovinné 

plodiny 
 -  

Podpora na produkci bílkovinných 

plodin 
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VCS bílkovinné plodiny 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel,(od data podání žádosti do 30.9.2020) 

c) mít na sebe v LPIS evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - nejméně 

od data doručení žádosti do 31. srpna daného roku, 

d) obhospodařovat tuto půdu po celé období její evidence na žadatele v LPIS, 

e) 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, 

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). 

 

 

Za bílkovinné plodiny pro účely dotace jsou považovány: 

 hrách (všechny druhy), včetně pelušky 

 bob 

 lupinu  

 sóju  

 vojtěšku 

 jetel  

 směs vyjmenovaných bílkovinných plodin nebo směs vyjmenovaných bílkovinných 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  

 

Žádost o podporu na bílkovinné plodiny (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat 

nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 

 

 Platba – výpočet a možné sankce 
 

 Výpočet platby 

 

= 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. 

 

http://www.szif.cz/
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VCS bílkovinné plodiny 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 

 

 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: 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 

2020), 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 %. 

 

  

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

VCS brambory 
 -  

Podpora na produkci brambor pro 

výrobu škrobu; 
Podpora na produkci konzumních 

brambor 
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VCS brambory 

 Podmínky platby na škrobové brambory 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, (ode dne podání žádosti do 31.10.2020) 

c) mít na sebe v LPIS evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - 

nejméně od data doručení žádosti do 31. října daného roku, 

d) obhospodařovat tuto půdu po celou dobu její evidence na žadatele v LPIS, 

e) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci), 

f) zakreslit DPB v mapě, 

g) přiložit k žádosti smlouvu o pěstování brambor určených pro výrobu škrobu nebo její 

kopii, uzavřenou mezi žadatelem a výrobcem bramborového škrobu pro příslušný 

hospodářský rok nejméně na výměru, na kterou žadatel požádal o podporu na produkci 

brambor určených pro výrobu škrobu, 

h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

Dále žadatel do 31. 1. 2021 doloží: 

a) účetní doklady za sadbu vystavené v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu 

roku podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti. V případě, že žadatel má 

vlastní sadbu, doloží interní účetní doklad (např. skladové karty, faktura za licenční 

poplatky) a uznávací list prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t 

sadby/ha  

 

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 celkově v průměru nejméně  

6 t škrobu/ha. 

 

 

Při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto 

plochy viditelně označit v terénu. Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor 

určených pro výrobu škrobu, který pěstuje na dílu půdního bloku brambory určené pro 

výrobu škrobu a zároveň brambory, na které o tuto podporu nežádá, označí viditelně 

v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování brambor 

určených pro výrobu škrobu a k pěstování brambor, na které o podporu nežádá. 

 

V nařízení vlády není striktně uvedeno, které odrůdy smí žadatel pěstovat jako 

konzumní, a které pro výrobu škrobu.  

 

Poskytnutí platby na produkci brambor určených pro výrobu škrobu je podmíněno tím, 

že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci 

konzumních brambor.  

 

Upozornění: 

Žadatel, který si nechává účetní doklad vystavit koncem roku podání žádosti (konec léta, 

podzim/zima) popř. ještě začátkem následujícího roku se vystavuje riziku nepředložení účetního 

dokladu při kontrole na místě a tedy možnému zamítnutí podpory. 

 

V případě použití dovezené sadby z členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací 

list úřední návěskou nebo kopií Oznámení o dovozu. 
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VCS brambory 

 Podání žádosti  

 

Žádost o podporu na brambory pro výrobu škrobu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné 

podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 Podmínky platby na konzumní brambory 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, (ode dne podání žádosti do 31.10.2020) 

c) mít na sebe v LPIS evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - 

nejméně od data doručení žádosti do 31. října daného roku, 

d) obhospodařovat tuto půdu po celou dobu její evidence na žadatele v LPIS, 

e) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci), 

f) zakreslit DPB v mapě, 

g) přiložit k žádosti účetní doklady za sadbu vystavené v kalendářním roce 

předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním roce podání 

žádosti 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, faktura za licenční poplatky), 

h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

 

Při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto 

plochy viditelně označit v terénu. Žadatel o poskytnutí podpory na produkci 

konzumních brambor, který pěstuje na dílu půdního bloku konzumní brambory a 

zároveň brambory, na které o tuto podporu nežádá, označí viditelně v terénu na 

příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování konzumních brambor a k 

pěstování brambor, na které o podporu nežádá. 

 

Poskytnutí platby na produkci konzumních brambor je podmíněno tím, že na stejnou 

plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci brambor určených 

pro výrobu škrobu, podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou 

pracností nebo podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností. 

 

 

V případě použití dovezené sadby z členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací 

list úřední návěskou nebo kopií Oznámení o dovozu. 

 

 Podání žádosti  

 

Žádost o podporu na konzumní brambory (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat 

nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  
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VCS brambory 

 Platba – výpočet a možné sankce 
 

 Výpočet platby 

 

= 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 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 

 

 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: 

 

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. 

6. 2020, 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  

10. 7. 2020), 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 %, 

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 %. 

 

 

4) Při nedodání požadovaných dokladů/příloh v závislosti na typu žádosti – na škrobové 

nebo konzumní brambory, bude žádost zamítnuta.  

http://www.szif.cz/
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 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 2019 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

VCS ovoce 
 -  

Podpora na produkci ovocných druhů 

s velmi vysokou pracností; 
Podpora na produkci ovocných druhů 

s vysokou pracností 
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 Podmínky platby na ovoce VVP 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, 

c) mít evidovanou zem. půdu – kultura ovocný sad (S) 

o v LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku, 

o v RSA nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku, 

 

=  součet výměr všech dílčích pěstebních ploch v rámci DPB vedeného v LPIS musí 

odpovídat součtu výměr dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu 

vedeného v RSA (tzv. 1:1), 

 

d) obhospodařovat tyto sady po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS, 

e) pěstovat na nich některý z níže uvedených druhů ovoce, 

f) podat žádost na minimálně 1 ha (součet dílčích pěstebních ploch) ovocných sadů 

(zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci vč. uvedení plodiny), 

g) zakreslit DPB sadů v mapě, 

h) prokázat vlastní produkci (viz dále), 

i) viditelně v terénu odlišit jedince (skupiny jedinců) způsobilé od nezpůsobilých 

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 součtu dílčích 

pěstebních ploch ovocných druhů.  

 

Ovocný druh  
Minimální výnos pro ovoce VVP 

t/ha 

jabloň 10 

hrušeň  8 

meruňka 1,5 

třešeň 1 

 

K prokázání splnění této podmínky žadatel využije formulář, který bude ke stažení 

na www.szif.cz, a který nejpozději 31. ledna 2021 doručí příslušnému RO SZIF s: 

a) účetními a daňovými doklady za uskutečněný prodej vlastní produkce za kalendářní rok 

2020 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 

2020. 

 

Náležitosti účetního či daňového dokladu a výrobní kalkulace: 

 

Účetní/daňové doklady musí mít náležitosti vyplývající z § 11 zákona 563/1991 Sb.  

o účetnictví a z § 29 zákona o dani z přidané hodnoty - č. 235/2004 Sb. v platném znění. Dále 

musejí obsahovat jméno dodavatele, odběratele, datum vystavení účetního/daňového dokladu 

a vyjmenovaný příslušný ovocný druh a jeho množství. 

 

 

http://www.szif.cz/
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Náležitosti výrobní kalkulace: 

- Druh/y zpracovávaného ovoce (jednotlivé složky daného výrobku). 

- Množství zpracovávaného ovoce (množství jednotlivých složek) na vstupu. 

- Množství „čistého“ výrobku. 

- Výtěžnost - podíl (procento) „čistého“ výrobku z celkového množství použitého ovoce. 

 

Platba bude poskytnuta pouze na sady: 

a) vysázené v kalendářním 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 ovocného druhu na hektar součtu dílčích pěstebních ploch, se bude 

kontrolovat dvěma způsoby – administrativně kontrolou do registru sadů ke dni 31. 8. daného 

roku a jednorázově kontrolou na místě ke dni jejího provedení. Pokud bude jedním či druhým 

způsobem nalezeno pochybení, bude žádost na danou plodinu zamítnuta. 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností (jako součást Jednotné 

žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné 

žádosti“). 

 

 

 Podmínky platby na ovoce VP 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, 

c) mít evidovanou zem. půdu – kultura ovocný sad (S) 

o v LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku, 

o v RSA nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku, 

resp. kulturu standardní orná půda (R) pro jahodníky 

o v LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku,  

 

= součet výměr všech dílčích pěstebních ploch v rámci DPB vedeného v LPIS musí 

odpovídat součtu výměr dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu 

vedeného v RSA (tzv. 1:1), 

d) obhospodařovat tyto sady, resp. ornou půdu po celé období jejich evidence na žadatele 

v LPIS, 

e) pěstovat na nich některý z níže uvedených druhů ovoce, 

f) podat žádost na minimálně 1 ha (součet dílčích pěstebních ploch) ovocných 

sadů/orné půdy (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci vč. uvedení plodiny, 

g) zakreslit DPB sadů v mapě, 

h) prokázat vlastní produkci (viz dále), 

i) viditelně v terénu odlišit jedince (skupiny jedinců) způsobilé od nezpůsobilých 

j) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

Ovocnými druhy s  vysokou pracností jsou: 

 slivoň švestka (kromě myrobalánu), 

 broskvoň, 
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 višeň, 

 rybíz černý, 

 rybíz červený, 

 maliník, 

 jahodník.  

 

V rámci ovocného druhu slivoň švestka jsou uznatelné i tyto poddruhy: 

 Slivoň švestka (Prunus domestica) 

o convar. domestica oeconomica švestka domácí pravá 

o convar. prisca modrá ryngle 

 Slivoň obecná (Prunus insititia) 

o convar. insititia slivoň obecná, pravá 

o convar. syriaca mirabelka 

o convar. oxycarpa špendlík 

o convar. promarioruma bluma 

 Renkloda (Prunus italica) 

 

Prokázání vlastní produkce: 

Žadatel musí prokázat minimální výši vlastní produkce přepočtenou na ha součtu dílčích 

pěstebních ploch ovocných druhů.  

 

Ovocný druh  
Minimální výnos pro ovoce VP 

t/ha 

slivoň švestka (kromě 

myrobalánu) 

3 

broskvoň 2 

višeň 3 

rybíz černý 1 

rybíz červený 1,5 

maliník 0,5 

jahodník 3,5 

 

 

K prokázání splnění této podmínky žadatel využije formulář, který bude ke stažení 

na www.szif.cz, a který nejpozději 31. ledna 2021 doručí příslušnému RO SZIF s: 

a) účetními a daňovými doklady za uskutečněný prodej vlastní produkce za kalendářní rok 

2020 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 

2020. 

 

Náležitosti účetního či daňového dokladu a výrobní kalkulace: 

 

Účetní/daňové doklady musí mít náležitosti vyplývající z § 11 zákona 563/1991 Sb.  

o účetnictví a z § 29 zákona o dani z přidané hodnoty - č. 235/2004 Sb. v platném znění. Dále 

musejí obsahovat jméno dodavatele, odběratele, datum vystavení účetního/daňového dokladu 

a vyjmenovaný příslušný ovocný druh a jeho množství. 

 

 

Náležitosti výrobní kalkulace: 

http://www.szif.cz/
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- Druh/y zpracovávaného ovoce (jednotlivé složky daného výrobku). 

- Množství zpracovávaného ovoce (množství jednotlivých složek) na vstupu. 

- Množství „čistého“ výrobku. 

- Výtěžnost - podíl (procento) „čistého“ výrobku z celkového množství použitého ovoce. 

 

Platba bude poskytnuta pouze na sady: 

a) vysázené v kalendářním 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 ovocného druhu na hektar součtu dílčích pěstebních ploch, se bude 

kontrolovat dvěma způsoby – administrativně kontrolou do registru sadů ke dni 31. 8. daného 

roku a jednorázově kontrolou na místě ke dni jejího provedení. Pokud bude jedním či druhým 

způsobem nalezeno pochybení, bude žádost na danou plodinu zamítnuta. 

 

Významná novinka pro rok 2020: 

 

 Zpřesnění podmínek pro ovocný druh jahodník – nově je stanoveno datum 

30. 6. příslušného kalendářního roku, do kterého se musí na deklarovaném DPB 

vyskytovat minimální počet životaschopných jedinců 20 000 ks/ha. 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností (jako součást Jednotné 

žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné 

žádosti“). 

 

 

 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, 
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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 

(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. 

 

POZOR!!! Výměra součtu dílčích pěstebních ploch vedených v LPIS se musí rovnat 

součtu dílčích pěstebních ploch vedených v RSA (tzv. 1:1)!!! 

 

S ohledem na to, že jsou pro podporu VCS zohledňována data dvou registrů, je nutné, aby byl 

součet výměr všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu dle Registru sadů 

shodný s výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v LPIS. Podle 

předběžného zjištění však řada pěstitelů ovoce má výměry v obou registrech rozdílné, a může 

tak nastat problém při podávání žádosti. Proto bychom chtěli na tuto podmínku včas upozornit 

a vyzvat pěstitele ještě v předstihu před podáváním žádosti, aby tuto skutečnost zkontrolovali. 

 

Může například nastat situace, kdy se výměry v LPIS nerovnají výměrám v RSA, 

z důvodu odlišného zaokrouhlování (nahoru) a může tak v některých případech dojít 

k předeklaraci o 0,01 ha, kdy dojde k duplicitě a vzniklý překryv se zamítne. V aplikaci 

předtisků je připraveno tlačítko pro korekci právě tohoto problému zaokrouhlování 

RSA / LPIS. 

 

Příklad: 

Žadatel má na DPB XXX/XX OV i OVV o celkové výměře dle LPIS 3,46 ha, avšak na žádosti má 

deklarováno: 

OV deklarováno 3,14 ha, avšak v RSA má DPB výměru 3,135 ha 

OVV deklarováno 0,33 ha, avšak v RSA má DPB výměru 0,325 ha 

 

 Přičemž mu vzhledem k deklarovaným výměrám na DPB vznikne celková výměra 

3,47 ha, tedy o 0,01 ha, v rámci zaokrouhlování v RSA nahoru, více než je zaevidováno 

v LPIS. 

 V tento moment lze v předtiscích díky tlačítku pro korekci vyrovnat tento vzniklý rozdíl 

popřípadě při listinném podání u jednoho z ovocí ubrat o 0,01 ha. 

 

 

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. 2021 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. 

produkce hrušní celkem ze všech dílčích pěstebních ploch), tak i za každý celý DPB (tj. počty 

jedinců přepočtené na výměru celého DPB). 

 

 Platba – výpočet a možné sankce 
 



 

 
58 

 

 

VCS ovoce VVP a VP 

 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 sadů, resp. orné půdy, splňující všechny stanovené podmínky. 

 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 

 

 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: 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 2020), 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 %, 

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 %. 

 

 

 Vydání rozhodnutí 

 

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno 

žadateli.  
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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 2020 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

VCS zelenina 
 -  

Podpora na produkci zeleninových 

druhů s velmi vysokou pracností; 
Podpora na produkci zeleninových 

druhů s vysokou pracností 
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VCS zelenina VVP a VP 

 Podmínky platby na zeleninu VVP 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, 

c) 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,  

d) obhospodařovat tuto půdu po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS, 

e) pěstovat na ní některý z níže uvedených druhů zeleniny, 

f) podat žádost na minimálně 1 ha orné půdy, resp. jiné trvalé kultury (zaškrtnout v žádosti 

a vyplnit Deklaraci vč. uvedení plodiny), 

g) zakreslit DPB v mapě, 

h) prokázat nákup minimálního množství osiva/sadby na hektar (viz dále), 

i) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

Zeleninovými druhy s velmi vysokou pracností jsou: 

 brokolice 

 celer bulvový 

 celer řapíkatý 

 cibule 

 čekanka 

 česnek 

 chřest 

 kapusta hlávková 

 kapusta růžičková 

 kedluben 

 květák 

 mrkev 

 okurky nakládačky 

 okurky salátové 

 paprika 

 pastinák 

 pažitka 

 pekingské zelí 

 petržel kořenová 

 pór 

 rajče 

 reveň 

 ředkev 

 ředkvička 

 řepa salátová 

 saláty 

 šalotka 

 zelí hlávkové 

 

 

Pro poskytnutí podpory musí žadatel dodržet požadavky minimálního výsevu nebo výsadby 

daného zeleninového druhu na 1 ha DPB a minimální délky vegetační doby od výsadby nebo 

výsevu podle Přílohy č. 7. (V případě cibule a česneku je údaj v Příloze č. 5 uveden v kg na 1 

hektar.) 

 

V příloze č. 7 k NV: technická úprava v rámci VCS na zeleninu - požadavek zelinářské praxe: - 

zkrácení délky vegetační doby u cibule (cibule na zeleno), - zavedení počtu vysetých ks a 

minimální HTS u salátu viz  Příloze č. 5. 

 

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 nebo daňový doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství 

odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu zeleniny na 

1 ha DPB, jak je stanoveno v Příloze č. 7. Pokud žadatel využívá vlastní produkci osiva 

nebo sadby, předloží interní účetní/daňové doklady. 

 



 

 
62 

 

 

VCS zelenina VVP a VP 

Poskytnutí této podpory je podmíněno tím, že na stejnou plochu nebylo požádáno o 

poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností nebo na 

produkci konzumních brambor. 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností (jako součást 

Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné 

žádosti“). 

 

 Podmínky platby na zeleninu VP 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, 

c) mít evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - v LPIS nejméně od data 

podání žádosti do 31. srpna daného roku,  

d) obhospodařovat tuto půdu po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS, 

e) pěstovat na ní některý z níže uvedených druhů zeleniny, 

f) podat žádost na minimálně 1 ha orné půdy (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci vč. 

uvedení plodiny), 

g) zakreslit DPB v mapě, 

h) prokázat nákup minimálního množství osiva/sadby na hektar (viz dále), 

j) 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 (kromě tykve fíkolisté, olejné a pomíchané) 

 

Pro poskytnutí podpory musí žadatel dodržet požadavky minimálního výsevu nebo výsadby 

daného zeleninového druhu na 1 ha DPB a minimální délky vegetační doby od výsadby nebo 

výsevu podle Přílohy č. 6.  

 

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 nebo daňový doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství 

odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu zeleniny na 

1 ha DPB, jak je stanoveno v Příloze č. 8. Pokud žadatel využívá vlastní produkci osiva 

nebo sadby, předloží interní účetní/daňové doklady. 

 

Poskytnutí této podpory je podmíněno tím, že na stejnou plochu nebylo požádáno o 

poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností nebo 

na produkci konzumních brambor. 
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VCS zelenina VVP a VP 

Pokud je žádáno na druh zeleniny s vysokou pracností - hrách zahradní, potom na tento druh 

zeleniny nelze žádat podporu na produkci bílkovinných plodin. 

 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností (jako součást Jednotné 

žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 

 

 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 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 

 

 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: 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 2020), žádost bude zamítnuta. 
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VCS zelenina VVP a VP 

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 %. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/


 

 

VCS cukrová řepa 
 -  

Podpora na produkci cukrové řepy 
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VCS cukrová řepa 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel (od data podání žádosti do 31. srpna daného roku), 

c) mít evidovanou zem. půdu – kultura standardní orná půda (R) - v LPIS nejméně od 

data podání žádosti do 31. srpna daného roku, 

d) obhospodařovat tuto půdu po celé období její evidence na žadatele v LPIS, 

e) pěstovat cukrovou řepu, 

f) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha cukrové řepy (zaškrtnout v žádosti 

a vyplnit Deklaraci cukrové řepy), 

g) zakreslit DPB v mapě, 

h) přiložit k žádosti účetní doklad prokazující nabytí osiva odpovídající min. výsevu 0,8 

VJ/ha, 

i) přiložit k žádosti kopii smlouvy s cukrovarem či lihovarem, 

j) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

Povinné doklady k žádosti: 

 

Prokázání nabytí osiva - žadatel je povinen k žádosti doložit účetní doklad (kopii) vystavený 

v roce 2019 nebo 2020 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 

 

Žádost o podporu na produkci cukrové řepy (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat 

nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 

 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 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 
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VCS cukrová řepa 

 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: 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 

2020), 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 %, 

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 %. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

VCS chmel 
 -  

Podpora na produkci chmele 
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VCS chmel 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel (od data podání žádosti do 31.8. daného roku), 

c) deklarovanou plochu s kulturou chmelnice musí mít žadatel evidovánu v LPIS a 

současně v evidenci chmelnic nejméně od data podání žádosti do 20. srpna daného 

roku, 

d) obhospodařovat tyto chmelnice po celé období jejich evidence na žadatele v LPIS a 

v evidenci chmelnic, 

e) pěstovat na nich chmel, 

f) požádat o platbu na minimálně 1 ha chmelnic (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci 

chmele), 

g) zakreslit DPB chmelnic v mapě, 

h) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na produkci chmele (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 

15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 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 chmelnice evidovaná v LPIS a současně v registru chmelnic (plocha 

sklizňová + plocha pomocná) splňující všechny stanovené podmínky. 

 

UPOZORNĚNÍ! V případě, že se výměra chmelnice v LPIS neshoduje s výměrou 

v evidenci chmelnic, do žádosti je nutné deklarovat tu nižší výměru. 

 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2020 do 30. června 2021 na jeho 

bankovní účet uvedený na formuláři JŽ. 

 

 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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VCS chmel 

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. 

6. 2020, 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 10.7. 

2020), 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 %, 

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 %. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

 VCS masná telata 
 -  

Podpora na chov telete masného typu 
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VCS masná telata 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, (ke dni podání žádosti) 

c) 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, 

d) požádat o platbu na minimálně 1 tele (0,4 VDJ, zaškrtnout v žádosti a vyplnit 

Deklaraci), 

e) 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), 

f) 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. 7. 

 

 

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. 3. 

 

 

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. Lhůta pro zasílání hlášení do ÚE je stanovena jednotně do 7 dnů od data 

události (již nebude přihlíženo k tzv. technické toleranci). 
 

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! 

 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na chov telete masného typu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat 

nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 

 

 

 

 Platba – výpočet a možné sankce 
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VCS masná telata 

 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 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 2020 do 30. června 2021 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 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 

2020), 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), 

b) pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem masných telat větší než tři 

telata: 

 

- 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 %, 

c) pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne, 

d) 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 
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telat. Tato částka může být odečtena od jakékoliv další dotační platby, kterou uděluje 

SZIF, během až tří kalendářních let po kalendářním roce zjištění. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

VCS dojnice 
 -  

Podpora na chov krávy chované 

v systému s tržní produkcí mléka 
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VCS dojnice 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, (ke dni podání žádosti) 

c) chovat dojnice na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle 

plemenářského zákona k 31. březnu roku, na který je platba požadována, 

d) požádat o platbu na minimálně 2 VDJ (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci), 

e) 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), 

f) 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. 3. 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (jako součást 

Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola Podání Jednotné 

žádosti). 

 

 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. 2020: 

 dojnice starší dvou let = 1 VDJ 

 dojnice mladší dvou let = 0,6 VDJ 

 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2020 do 30. června 2021 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 

b) na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na 

tele masného typu. 
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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 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 

2020), 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) 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), 

b) 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 %, 

c) pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne, 

d) 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. 

 

 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/


 

 

 

 VCS bahnice a kozy 
 -  

Podpora na bahnice nebo chov kozy 
 



 

 
79 

 

 

VCS bahnice a kozy 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, (ode dne podání žádosti do 11. 9. 2020) 

c) 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, 

d) podat žádost na minimálně 2 VDJ (zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci) nejpozději 

15. května 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“), 

e) 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), 

f) zakreslit DPB v mapě, 

g) 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. 3. 

 

 

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 travních 

porostech. 

 

 

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. 

 

 

 Podání žádosti 

 

Žádost o podporu na chov bahnice nebo na chov kozy (jako součást Jednotné žádosti) je nutné 

podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 

 

 

 Platba – výpočet a možné sankce 
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VCS bahnice a kozy 

 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 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 2020 do 30. června 2021 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 

 

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. 

6. 2020, 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 10. 7. 

2020), 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: 

 

V případě rozdílu do 3 zvířat, včetně: 

 

a) pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic/koz nejvýše tři 

bahnice/kozy, sníží se celková částka podpory o procentní podíl, který se vypočítá 

jako podíl počtu bahnic/koz, které nebyly zjištěny a celkového počtu zjištěných 

bahnic/koz (dále jen procentní podíl), 

 

 V případě rozdílu nad 3 zvířata: 

 

b) 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, 

c) 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, 
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d) pokud je rozdíl mezi deklarovaným a zjištěným počtem bahnic, koz větší než 20 % 

procentního podílu, podpora se zamítne, 

e) 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 

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. 

 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

http://www.szif.cz/
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ANC 

 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu ANC musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba 

b) být zemědělský podnikatel, (ode dne podání žádosti do 30. září daného roku) 

c) mít od data doručení žádosti do 30. září daného roku na sebe v LPIS evidovanou 

zemědělskou půdu v oblastech ANC se zemědělskou kulturou, na kterou lze platbu 

poskytnout, 

d) obhospodařovat tuto půdu v oblastech ANC po celé období její evidence na žadatele 

v LPIS, 

e) požádat o platbu na výměře minimálně 1 ha zemědělské půdy v oblastech ANC, 

f) připojit k žádosti deklaraci rychle rostoucích dřevin (RRD) v případě, že na některém z 

DPB pěstuje RRD, 

g) doručit do 31. října daného roku Fondu elektronickou deklaraci chovu koní (pouze 

v případě, že žadatel chová koně v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 a v období od 1. 

1. 2019 do 31. 12. 2019), 

h) zakreslit DPB v mapě, 

i) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

U DPB, které se celou svou výměrou nenachází na území jednoho typu ANC, žadatel v deklaraci 

ANC uvede výměry částí DPB nacházející se v příslušných typech ANC. Pokud se DPB nachází 

pouze z části v některé z oblastí ANC, platba se poskytne pouze na tuto část. 

Podmínky platby ANC se řídí NV č. 43/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách 

poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními 

omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády. 

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. 

Oblasti ANC 

Platba ANC se poskytuje na zemědělskou půdu nacházející se v oblastech: 

 Horské oblasti (dále členěné na typ H1, H2, H3, H4 a H5) 

 Ostatní oblasti s přírodními omezeními (dále členěné na typ O1, O2 a O3) 

 Specifické oblasti s přírodními omezeními (oblasti typu S) 

Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem 

zemědělské kultury: 

 Orná půda 

 Trvalý travní porost 
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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. 2 k NV 43/2018 Sb.) 

Podrobné informace o vymezení oblastí ANC, které vznikly redefinicí oblastí LFA, jsou dostupné 

na webu MZe: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-
pro-oblasti-sprirodnimi-ci/ 

Kultury, na které lze žádat o poskytnutí platby v rámci opatření ANC: 

Oblast Zemědělská půda Kultura Zkratka 

horské oblasti, 

ostatní oblasti, 

specifické oblasti 

orná půda 

standardní orná půda R 

travní porost  G 

úhor U 

trvalý travní porost trvalý travní porost T 

trvalá kultura 

vinice V 

chmelnice C 

ovocný sad S 

školka K 

rychle rostoucí dřeviny D 

jiná trvalá kultura J 

 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. 1), 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. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/
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Dvě sazby v rámci opatření ANC: 

Sazba na 1 ha zemědělské půdy je rozlišena podle výrobního zaměření žadatele na: 

 převažující živočišnou výrobu, 

 převažující rostlinnou výrobu. 

Pro posouzení, zda se jedná o převažující rostlinné nebo živočišné výrobní zaměření žadatele, 

slouží stanovení průměrné intenzity chovu hospodářských zvířat za předcházející rok roku 

podání žádosti a stanovení denní intenzity chovu zvířat v kontrolním období od 1. 6. do 30. 9. 

v roce podání žádosti. 

O převažující živočišnou výrobu se jedná, pokud jsou splněny obě z níže uvedených 

podmínek: 

 Průměrná hodnota intenzit chovu stanovených za každý den kontrolního období od 1. 1. 

do 31. 12. 2019 dosahuje nejméně 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy (vedené v LPIS 

a obhospodařované žadatelem) s kulturou orná půda, trvalý travní porost a trvalá 

kultura. 

Pro žádosti podané v roce 2020 se kontrolní období pro výpočet průměrné hodnoty intenzity 

chovu zkrátí na období 1. 5. až 31.12. 2019 v případě, že žadatel snížil stavy hospodářských 

zvířat v důsledku sucha v roce 2018. Tuto skutečnost musí žadatel uvést v žádosti o poskytnutí 

platby ANC.  

 Denní intenzita chovu hospodářských zvířat v každém dni kontrolního období od 1. 6. do 

30. 9. 2020 dosahuje nejméně 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy (vedené v LPIS 

a obhospodařované žadatelem) s kulturou orná půda, trvalý travní porost a trvalá 

kultura. 

V případě, že žadatel neplní alespoň jednu z výše uvedených intenzit chovu, je brán za žadatele 

s převažující rostlinnou výrobou a má nárok na sazbu pro převažující rostlinnou výrobu, 

tzn. nesplnění podmínky ICH neznamená neposkytnutí dotace. 

Pokud není žadatel k 1. 1. 2019 evidován v IZR, a zároveň ani v LPIS, stanovení sazby se 

posuzuje pouze podle denních hodnot ICH v kontrolním období od 1. 6. do 30. 9. 2020. 

Intenzita chovu hospodářských zvířat 

ICH se vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného 

na VDJ zjištěného v IZR (popř. kontrolou na místě) a výměry zemědělské půdy vedené v LPIS 

s kulturou orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura k příslušeném dni kontrolního období 

bez ohledu na to, zda jsou zařazeny do oblasti ANC. 

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐭𝐚 =  
𝐩𝐨č𝐞𝐭 ž𝐚𝐝𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨𝐯𝐚𝐧ý𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐬𝐩. 𝐳𝐯. (𝐕𝐃𝐉)

𝐯ý𝐦ě𝐫𝐚 𝐳𝐞𝐦ě𝐝ě𝐥𝐬𝐤é 𝐩ů𝐝𝐲 𝐯 𝐋𝐏𝐈𝐒 (𝐡𝐚)
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Do intenzity chovu hospodářských zvířat je započítáván chov skotu, ovcí, koz a koní, osli 

a jejich kříženci se nezapočítávají. 

Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek 

hospodářských zvířat je uvedena v Příloze č. 3. 

Při fyzické kontrole na místě budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná 

na hospodářství. 

Deklarace chovu koní 

Chová-li žadatel v kontrolním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 6. 2020 do 

30. 9. 2020 koně, je povinen podat Fondu do 31. října 2020: 

 elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému 

ústřední evidence, 

 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. 

2020, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud nebude 

fyzickou kontrolou na místě zjištěno jinak. 

Deklaraci chovu koní musí žadatel podat za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a za období 

od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020. Pro tyto účely slouží dva formuláře Fondu (Deklarace chovu koní 

ANC 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019; Deklarace chovu koní ANC, PPO, AEKO, EZ 1. 6. 2020 – 

30. 9. 2020). Na úvodní stránce zobrazen rok a kontrolní období, za které je deklarace 

podávána. Intervalové rozmezí kontrolního období s počty koní a VDJ bude 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. 

Na straně druhé (Opis RKH) 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. lednu 2019 (popř. k 1. červnu 

2020) 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. 

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 

Povinnost evidence DPB v LPIS 

V případě nedodržení povinnosti evidence DPB v LPIS s kulturou, na kterou lze poskytnout 

platbu, bude u žádostí v rámci opatření ANC platba snížena tak, aby odpovídala výměře, 
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na které žadatel podmínku neporušil. U žádostí ANC bude uplatňován následující sankční 

systém, tzv. pravidlo „žluté karty“.  

a) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je do 3 % (včetně) zjištěné plochy 

a zároveň do 2 ha (včetně). 

 platba poskytnuta na zjištěnou výměrou. 

b) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je vyšší než 3 % plochy zjištěné 

a zároveň menší než 10 % plochy 

 snížení platby o 0,75 násobku zjištěného rozdílu 

 zároveň dochází ke vzniku tzv. Žluté karty, tj. dochází ke snížení správní sankce 

ve výši 1,5 násobku zjištěného rozdílu o 50 % a dále pak ke vzniku správní 

sankce ve výši 0,75 násobku zjištěného rozdílu, kterou lze vymáhat 

v následujících 3 letech 

c) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je větší než 10 % plochy zjištěné, 

resp. 2 ha 

 snížení platby o 1,5 násobku zjištěného rozdílu 

Pokud má žadatel již v prvním roce předeklaraci větší než 10 % už nikdy nemá nárok 

v rámci dotčeného opatření na žlutou kartu. 

Pokud žadateli již byla udělena žlutá karta v rámci opatření LFA z let 2016 – 2017 nebo ANC 

2018-2019, bude porušení u opatření ANC v roce 2020 považováno za opakované porušení. 

 Podání žádosti 

Žádost o platbu ANC (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 

15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 Platba – výpočet a možné sankce 

Pro rok 2020 je pro přepočet sazby stanoven směnný kurz ke dni 31. prosince 2019 ve výši 

25,408 CZK/EUR. 

 Výpočet platby 

Výpočet platby = sazba [EUR] x zjištěná plocha zemědělské půdy, na kterou lze platbu 

poskytnout [ha]. 

Sazba na 1 ha v oblastech ANC: 

S převažující živočišnou výrobou: 

 v horské oblasti typu H1 = 219 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H2 = 206 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H3 = 145 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H4 = 176 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H5 = 132 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v ostatní oblasti typu O1 = 124 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v ostatní oblasti typu O2 = 98 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v ostatní oblasti typu O3 = 73 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 ve specifické oblasti typu S = 67 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 
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S převažující rostlinnou výrobou: 

 v horské oblasti typu H1 = 93 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H2 = 87 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H3 = 61 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H4 = 74 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v horské oblasti typu H5 = 56 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v ostatní oblasti typu O1 = 53 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v ostatní oblasti typu O2 = 41 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v ostatní oblasti typu O3 = 31 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 ve specifické oblasti typu S = 28 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

Nachází-li se DPB na území více oblastí ANC, poskytne se na každou část DPB příslušná sazba. 

Obdobně, nachází-li se DPB jen z části v oblasti ANC a z části mimo oblast ANC, platba se 

poskytne pouze na tu část DPB, která se v oblasti ANC nachází.  

Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout činí 1 ha. 

 Degresivita platby 

Degresivita = postupné snižování platby na základě zjištěné výměry 

U žádostí ANC bude dále docházet k postupnému snižování platby na základě zjištěné výměry 

zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, a to následovně: 

Je-li celková zjištěná výměra na žádosti ANC: 

 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 O1 

 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3 + H5 + O1) + výměra v oblasti typu O2 

 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3 + H5 + O1 + O2) + výměra v oblasti typu O3 

 Výměra (H1 + H2 + H4 + H3 + H5 + O1+ O2 + O3) + výměra v oblasti typu S 

 

 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 2020 na www.szif.cz.

http://www.szif.cz/
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 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu PPO musí: 

j) být fyzická nebo právnická osoba 

k) být zemědělský podnikatel, (ode dne podání žádosti do 30. září daného roku) 

l) mít od data doručení žádosti do 30. září daného roku na sebe v LPIS evidovanou 

zemědělskou půdu v oblastech PPO se zemědělskou kulturou, na kterou lze platbu 

poskytnout, 

m) obhospodařovat tuto půdu v oblastech PPO po celé období její evidence na žadatele 

v LPIS, 

n) požádat o platbu PPO minimálně na 1 ha zemědělské půdy v oblastech PPO, 

o) doručit do 31. října daného roku Fondu elektronickou deklaraci chovu koní (pouze 

v případě, že žadatel chová koně v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020), 

p) zakreslit DPB v mapě, 

q) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb), 

r) být příjemcem platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) 

v letech 2015 – 2017 podle NV 72/2015 Sb. nebo příjemcem platby pro přechodně 

podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO) v roce 2018 - 2019 podle NV 44/2018 

Sb. 

U DPB, které se celou svou výměrou nenachází na území jednoho typu PPO, žadatel v deklaraci 

PPO uvede výměry částí DPB nacházející se v příslušných typech PPO. Pokud se DPB nachází 

pouze z části v některé z oblastí PPO, platba se poskytne pouze na tuto část. 

Podmínky platby PPO se řídí NV č. 44/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách 

poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními 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. 

Oblasti PPO 

Přechodně podporovanými oblastmi se rozumí oblasti, které byly v roce 2017 vymezeny jako 

oblasti LFA typu OA nebo OB, které však nesplnily podmínky pro vymezení do ANC od roku 

2018. Takové oblasti jsou v návaznosti na původní označení nazývány: 

 XOA  

 XOB 

Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem 

zemědělské kultury: 

 Trvalý travní porost 
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 Travní porost (jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v LPIS 

s kulturou travní porost, tzv. G2014). 

Těmto oblastem bude vyplácena postupně se snižující platba pouze do roku 2020. 

Podrobné informace o vymezení oblastí PPO, které vznikly redefinicí oblastí LFA (resp. 

v důsledku nového vymezení ANC vypadly z oblastí s přírodními omezeními), jsou dostupné na 

webu MZe: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/redefinice-lfa/ 

Kultury, na které lze žádat o poskytnutí platby v rámci opatření PPO: 

 

Velmi důležitá je informace o kultuře G (kultura G je od roku 2015). Pro oblasti XOA a XOB je 

způsobilý k poskytnutí dotace pouze ten travní porost, který byl k 30. 9. 2014 evidován v LPIS 

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: 

 

 Bližší specifikace některých podmínek 

Intenzita chovu hospodářských zvířat 

Žadatel je povinen dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat v období od 1. 6. 2020 

do 30. 9. 2020. Intenzita musí být plněna každý den kontrolního období. 

V rámci opatření PPO je kontrolována minimální intenzita chovu hospodářských zvířat: 

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 (G2014), nebo na kulturu trvalý travní porost. 

ICH se vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného 

na VDJ zjištěného v IZR (popř. kontrolou na místě) a výměry zemědělské půdy vedené v LPIS 

Oblast Kultura Zkratka

trvalý travní porost T
XOA                                                                  

XOB
travní porost (G2014) G

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/redefinice-lfa/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/redefinice-lfa/
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s kulturou trvalý travní porost nebo travní porost (G2014) k příslušeném dni kontrolního období 

bez ohledu na to, zda jsou zařazeny do oblasti PPO. 

𝐈𝐂𝐇 =  
𝐩𝐨č𝐞𝐭 ž𝐚𝐝𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐨𝐯𝐚𝐧ý𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐬𝐩. 𝐳𝐯. (𝐕𝐃𝐉)

𝐯ý𝐦ě𝐫𝐚 𝐓, 𝐆𝟐𝟎𝟏𝟒 𝐯 𝐋𝐏𝐈𝐒 (𝐡𝐚)
 

Do intenzity chovu hospodářských zvířat je započítáván chov skotu, ovcí, koz a koní, osli 

a jejich kříženci se nezapočítávají. 

Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek 

hospodářských zvířat je uvedena v Příloze č. 3. 

Při fyzické kontrole na místě budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná 

na hospodářství. 

Deklarace chovu koní 

Chová-li žadatel v kontrolním období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 koně, je povinen podat Fondu 

do 31. října daného roku: 

 elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému 

ústřední evidence, 

 elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru 

koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence. 

Pro opatření PPO je relevantní formulář Fondu „Deklarace chovu koní ANC, PPO, AEKO, EZ 1. 6. 

2020 – 30. 9. 2020“. Nedoručí-li žadatel Fondu výše uvedené dokumenty do stanoveného 

termínu, tedy do 31. 10. daného roku, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat 

nezohlední, pokud nebude fyzickou kontrolou na místě zjištěno jinak. 

Povinnost evidence DPB v LPIS 

V případě nedodržení povinnosti evidence DPB v LPIS s kulturou, na kterou lze poskytnout 

platbu, bude u žádostí v rámci opatření PPO platba snížena tak, aby odpovídala výměře, na které 

žadatel podmínku neporušil. U žádostí PPO bude uplatňován následující sankční systém, 

tzv. pravidlo „žluté karty“.  

a) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je do 3 % (včetně) zjištěné plochy 

a zároveň do 2 ha (včetně). 

 platba poskytnuta na zjištěnou výměrou. 

b) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je vyšší než 3 % plochy zjištěné 

a zároveň menší než 10 % plochy.  

 snížení platby o 0,75 násobku zjištěného rozdílu 

 zároveň dochází ke vzniku tzv. Žluté karty, tj. dochází ke snížení správní sankce 

ve výši 1,5 násobku zjištěného rozdílu o 50 % a dále pak ke vzniku správní 

sankce ve výši 0,75 násobku zjištěného rozdílu, kterou lze vymáhat 

v následujících 3 letech 

c) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je větší než 10 % plochy zjištěné, 

resp. 2 ha 
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 snížení platby o 1,5 násobku zjištěného rozdílu 

Pokud má žadatel již v prvním roce předeklaraci větší než 10 % už nikdy nemá nárok 

v rámci dotčeného opatření na žlutou kartu. 

Pokud žadateli již byla udělena žlutá karta v rámci opatření LFA z let 2016 – 2017 nebo PPO 

2018 - 2019, bude porušení u opatření PPO v roce 2020 považováno za opakované porušení. 

 Podání žádosti 

Žádost o platbu PPO (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 

15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 Platba – výpočet a možné sankce 

Pro rok 2019 je pro přepočet sazby stanoven směnný kurz ke dni 31. prosince 2018 ve výši 

25,408 CZK/EUR. 

 Výpočet platby 

Výpočet platby = sazba [EUR] x zjištěná plocha zemědělské půdy, na kterou lze platbu 

poskytnout [ha]. 

Sazba na 1 ha v oblastech PPO: 

V roce 2018: 

 v oblasti typu XOA = 70 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v oblasti typu XOB = 56 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

V roce 2019: 

 v oblasti typu XOA = 47 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v oblasti typu XOB = 38 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

V roce 2020: 

 v oblasti typu XOA = 25 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

 v oblasti typu XOB = 25 EUR na 1 ha plochy způsobilé pro platbu 

Nachází-li se DPB na území více oblastí PPO, poskytne se na každou část DPB příslušná sazba. 

Obdobně, nachází-li se DPB jen z části v oblasti PPO a z části mimo oblast PPO, platba se 

poskytne pouze na tu část DPB, která se v oblasti PPO nachází.  

Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout činí 1 ha. 

 Degresivita platby 

Degresivita = postupné snižování platby na základě zjištěné výměry 

U žádostí PPO bude dále 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 PPO: 

 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 %, 
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 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 XOA 

 Výměra XOA + výměra v oblasti typu XOB 

Příklad: 

Podnik má celkem 3 000 ha zemědělské půdy, kde: 

 100 ha s kulturou T se nachází v ANC H2,  

 600 ha s kulturou R se nachází v ANC O3 a  

 900 ha s kulturou R se nachází v ANC S, 

 100 ha s kulturou T se nachází přechodně podporované oblasti XOA, 

 300 ha s kulturou R se nenachází v žádné oblasti ANC ani v přechodně podporované 

oblasti XOA nebo XOB. 

Celková výměra podniku v ANC je tedy 1 600 ha, těchto 1 600 ha vstupuje do výpočtu 

degresivity platby. 

Při sčítání hektarů a následnému stanovení snížení platby se nejdříve řadí jednotlivé typy ANC 

podle výše sazby, postupuje se od typu ANC s nejvyšší sazbou k typu ANC s nejnižší sazbou. 

V  případě uvedeného podniku bude degresivita uplatňována takto: 

kategorie 

degresivity  

% 

snížení 

typ ANC Výměra (ha), na kterou bude dané snížení 

uplatněno 

do 300 ha  0 H2 100 

O3 200 

nad 300-500 ha  10 O3 200 

nad 500-900 ha  18 O3 200 

S 200 

nad 900-1800 ha  22 S 700 

Uvedený příklad slouží pouze jako informace pro žadatele, jakým způsobem se bude degresivita 

platby uplatňovat, tento výpočet žadatel nemusí provádět. 

 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 2020 na www.szif.cz. 

 

 

http://www.szif.cz/
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Natura 2000 na zemědělské půdě 
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Natura 2000 na zemědělské půdě 

 Podmínky opatření 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel (ode dne podání žádosti do 30. září daného roku), 

c) mít na sebe evidovanou zemědělskou 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 minimálně na 1 ha půdy v oblastech Natura 2000, 

f) zakreslit DPB v mapě, 

g) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb), 

h) dodržovat úplný zákaz používání hnojiv, vyjma pastvy hospodářských zvířat. 

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, ve znění pozdějších předpisů a zároveň 

novelou NV č. 64/2020 Sb., účinné od 15.3.2020. 

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 na z. p. se poskytuje pouze na trvalé travní porosty nacházející se 

na území: 

a) ptačích oblastí (§ 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů) a zároveň na území NP nebo 1. zóny chráněných 

krajinných oblastí (§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), 

b) evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (§ 45a odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a zároveň na 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 

c) 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 

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. 

d) na území NP se platba neposkytuje v zastaveném území obce nebo 

v zastavitelné ploše obce V těchto oblastech žadatel nebude žádat o platbu Natura 2000 

na z.p., zároveň mu však nebude odečtena část platby v opatření AEKO – Ošetřování travních 

porostů 

 

Povinnost evidence DPB v LPIS 

V rámci opatření Natura 2000 na zemědělské půdě je uplatňováno pravidlo tzv. „žluté karty“. 

Pravidlo „žluté karty“ nahrazuje do roku 2015 fungující způsob uplatňování sankcí v případě 
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Natura 2000 na zemědělské půdě 

zjištění rozdílu mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou. Dotační rok 2016 byl prvním 

rokem, kdy mohla být žadateli udělena žlutá karta. 

a) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je do 3 % (včetně) zjištěné plochy 

a zároveň do 2 ha (včetně). 

 BEZE ZMĚNY - platba poskytnuta na zjištěnou výměrou (obdobně jako v roce 

2015 a v roce 2016). 

b) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je vyšší než 3 % plochy zjištěné 

a zároveň menší než 10 % plochy 

 snížení platby o 0,75 násobku zjištěného rozdílu 

 zároveň dochází ke vzniku tzv. Žluté karty, tj. dochází ke snížení správní sankce 

ve výši 1,5 násobku zjištěného rozdílu o 50 % a dále pak ke vzniku správní 

sankce ve výši 0,75 násobku zjištěného rozdílu, kterou lze vymáhat 

v následujících 3 letech 

c) Rozdíl mezi plochou ohlášenou a plochou zjištěnou je větší než 10 % plochy zjištěné, 

resp. 2 ha 

 snížení platby o 1,5 násobku zjištěného rozdílu 

Pokud má žadatel již v prvním roce předeklaraci větší než 10 % už nikdy nemá nárok 

v rámci dotčeného opatření na žlutou kartu. 

 Podání žádosti 

Žádost o platbu Natura 2000 na zemědělské půdě (jako součást Jednotné žádosti) je nutné 

podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 Platba – výpočet a možné sankce 

Pro rok 2020 je pro přepočet sazby stanoven směnný kurz ke dni 31. prosince 2019 ve výši 

25,408 CZK/EUR. 

 Výpočet platby 

Výměra platby = sazba na 1 ha s kulturou T (v EUR) x zjištěná plocha s kulturou T (v ha). 

Sazba pro oblasti Natura 2000 dle § 5 odst. 3 nařízení vlády je stanovena ve výši: 

- 86 EUR na 1 ha trvalých travních porostů na území 1. zóny CHKO 

- 76 EUR na 1 ha trvalých travních porostů na území NP . 

Důvodem zavedené rozdílných sazeb jsou odlišné požadavky hnojení na území 1. zóny CHKO a 

území NP. Požadavky na hnojení: 

 DPB nacházející se na území 1. zóny CHKO – dodržení úplného zákazu používání 

hnojiv s výjimkou pastvy hospodářských zvířat 

 DPB nacházející se na území NP – používá se ke hnojení pouze hnůj nebo 

kompost, za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat 

Nachází-li se DPB na území ptačí oblasti, evropsky významné lokality a NP nebo zóny CHKO, 

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 ANC, PPO a zároveň v oblasti Natura 2000, 

poskytne se na DPB platba za oblast s přírodními omezeními, přechodně podporovanou oblast 

i za oblast Natura 2000. 
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 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 2020 na www.szif.cz. 

http://www.szif.cz/


 

 
 

AEKO 
 -  

Agroenvironmentálně-klimatická 
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AEKO 

 Podmínky opatření 

Žadatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je 

na ni vedena v LPIS. Žadatel musí dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz 

Podmíněnost plateb). 

Dotace se poskytne, pokud je žadatel zařazen do příslušného agroenvironmentálně-

klimatického 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 

 

Žádost o AEKO (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 

(více viz kapitola Podání Jednotné žádosti). 

 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 2020 je platný směnný kurz 25,408 CZK/EUR. 

 

Sazby EUR/ha 

Podopatření Titul Sazba EUR/ha 

Sazba v 1. zóně 
CHKO a zranit. 
oblasti 
EUR/ha* 

Sazba 
v národním 
parku 
EUR/ha** 

A-Podopatření integrovaná 
produkce ovoce 

A - Integrovaná produkce ovoce 404   

B-Podopatření integrovaná 
produkce révy vinné 
  

B1 – základní ochrana vinic 323   

B2 – nadstavbová ochrana vinic 675   

C-Podopatření integrovaná 
produkce zeleniny a 
jahodníku 
  

C1 – integrovaná produkce 
zeleniny 

426   

C2 – integrovaná produkce 
jahodníku 

433   

D-Podopatření ošetřování 
travních porostů 
   

D1 – obecná péče o extenzivní 
louky a pastviny 

96   

D2 – mezofilní a vlhkomilné louky 
hnojené 

166 80 90 

D3 – mezofilní a vlhkomilné louky 
nehnojené 

185 99 109 

D4 – horské a suchomilné louky 
hnojené 

163 77 87 

D5 – horské a suchomilné louky 
nehnojené 

170 84 94 

D6 – trvale podmáčené a 
rašelinné louky 

692   

http://www.eagri.cz/
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*sazba v 1. zóně CHKO a zranit. oblasti EUR = sazba dotace na DPB nacházející se na území 1. zóny CHKO, popřípadě 
ve zranitelné oblasti dusičnany s BPEJ 65-76 (podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.)  
**Sazba v národním parku EUR/ha = sazba dotace na DPB nacházející se na území národního parku 

 

 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 druhé polovině roku 2020 na www.szif.cz. 

 

 Žádost o zařazení v rámci AEKO 
 

Od roku 2020 je možné požádat o zařazení pouze do následujících podopatření AEKO:  

 

 E podopatření zatravňování orné půdy, které se člení na tituly 

o E1 zatravňování orné půdy běžnou směsí, 

o E2 zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí, 

o E3 zatravňování orné půdy regionální směsí, 

o E4 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí, 

o E5 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí,  

o E6 zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí. 

 H podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku 

 

D7 – ochrana modrásků 173 87 97 

D8 – ochrana chřástala polního 198 112 122 

D9 – suché stepní trávníky a 
vřesoviště 

353   

D10 – druhově bohaté pastviny 213 127 137 

E-Podopatření zatravňování 
orné půdy 
 

E1 – zatravňování orné půdy 
běžnou směsí 

310 224 234 

E2 – zatravňování orné půdy 
druhově obohacenou směsí 

346 260 270 

E3 – zatravňování orné půdy 
druhově regionální směsí 

400 314 324 

E4 – zatravňování orné půdy 
podél vodního útvaru běžnou 
směsí 

337 251 261 

E5 – zatravňování orné půdy 
podél vodního útvaru druhově 
obohacenou směsí 

385 299 309 

E6 – zatravňování orné půdy 
podél vodního útvaru druhově 
regionální směsí 

428 342 352 

F-Podopatření biopásy 
  

F1 – krmné biopásy 670   

F2 – nektarodárné biopásy 591   

G-Podopatření ochrana čejky 
chocholaté 

  667   

H-Podopatření zatravňování 
drah soustředěného odtoku 

  560 474 484 

http://www.szif.cz/
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Žádost o zařazení může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, 

jestliže obhospodařuje zemědělskou 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. 

 

Žádost o zařazení žadatel doručí Fondu do 15. června kalendářního roku, který je prvním rokem 

5letého závazku žadatele. V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne vydání rozhodnutí 

o zařazení nelze do žádosti doplnit další DPB, v žádosti o zařazení zvýšit výměru DPB nebo 

změnit zvolené podmínky vztahující se k danému DPB. 

 

V případě, že žadatel vstupuje do závazku AEKO, zaškrtne na titulní straně formuláře v části 3. 

u příslušného podopatření checkbox ve sloupečku „Nové zařazení“. 

 

 
 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Od roku 2020 není možné provést navýšení nad 35 % 

původně zařazené výměry, neboť v těchto situacích dochází k zařazení do nového pětiletého 

závazku, což již od roku 2020 není možné!  

 

 Žádost o změnu zařazení v rámci AEKO  
 

V průběhu 5letého závazku má žadatel povinnost hlásit Fondu změny (přečíslování, změna 

výměry apod.), které se udály v LPIS na dílech půdních bloků 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 prostřednictvím předtisku, případně ručně. V případě 

snížení výměry vyklučením může žadatel uvést, shodně jako v roce 2019, pardonovaný důvod 

„V - vyklučení. V případě provedení dosadby jako náhrady za vyklučení bude žadatel uvádět 

v části navýšení důvod „D – dosadba“. 

 

Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení 

 

Na titulní stránce žádosti o změnu zařazení AEKO v oddíle 3 žadatel zaškrtává podopatření, 

u kterých požaduje provedení změny.  

 



 

 
103 

 

 

AEKO 

 
 

Relevantní registrační číslo aktuálního zařazení je nutné vyplnit na příslušné stránce k danému 

podopatření. 

 

 
 

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). 

 

Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry již zařazených DPB nebo o 

zvýšení výměry zařazením nového DPB, zvýšit výměru lze nejvýše do 35% celkové výměry 



 

 
104 

 

 

AEKO 

zařazené v prvním roce trvání závazku. Žádost o zvýšení výměry do 35 % lze prostřednictvím 

žádosti o změnu zařazení nejpozději do 15. června 2020.  

 

Od roku 2020 není možné zařadit výměru vyšší než 35% celkové výměry zařazené v prvním 

roce trvání závazku. 

 

Zvyšovat výměru v rámci kvóty 35 % nelze v pátém roce pětiletého období. Za navýšení 

zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku již 

zařazeného do agroenvironmentálních opatření. 

 

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) restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 

(REST), 

b) provedení pozemkové úpravy (KPÚ), 

c) zásahu vyšší moci (VM), 

d) zřízení stavby ve veřejném zájmu (ZSVZ), 

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry 

zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce závazku 

(PDU), 

f) vyhlášení nové ZCHÚ, OP národního parku nebo oblasti Natura 2000 (ZCHU), pokud 

je DPB aktuálně zařazen do titulu D1 a na daném DPB bylo nově vyhlášeno ZCHÚ, 

OP národního parku nebo oblasti Natura 2000 s vymezením v LPIS některého z titulů 

D2-D10, lze titul bezsankčně změnit 

g) ostatní (O) 

 

V průběhu závazku může dojít v souvislosti s vyklučením (V) ke snížení výměry DPB zařazeného 

do podopatření integrovaná produkce ovoce nebo integrovaná produkce vinné révy. Žadatel je 

povinen do konce trvání závazku vyklučenou výměru nahradit podle původního zařazení. Jedná 

se o dosadbu (D) za vyklučení. Oboje skutečnosti – vyklučení i dosadbu žadatel oznámí 

prostřednictvím žádosti o změnu zařazení. 

 

V případě, že snížení výměry nelze pardonovat důvody uvedenými v bodech a) až f), je nutné 

potom do ŽZZ uvést důvod Ostatní (O). 

 

Příklad vyplnění formuláře při vyklučení (V) či dosadbě (D) 
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8) Výměra snížení. Žadatel uvede výměru snížení, na kterou má být uplatněn pardonovaný 

důvod příp. výměru snížení z důvodu ostatní. Pokud žadatel uvede více důvodů, výměra 

bude vyplněna u všech uvedených důvodů, přičemž jejich součet by neměl být vyšší než 

je výměra snížení v rámci územní změny. 

 

Zadání pardonovaného důvodu při snížení výměry 

 

 
 

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 a) až f) a prokáže, že ke snížení výměry došlo z důvodu, který uvedl 

v žádosti, vrácení dotace se neuplatní. 

 

V případě uplatnění pardonovaného důvodu REST, KPÚ, VM a ZSVZ je žadatel povinen tento 

důvod doložit, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 

Sb. Důvod snížení PDU a ZCHU žadatel nedokládá, jeho oprávněnost je ověřována v LPIS 

v rámci administrativní kontroly žádosti.  

  

 

 

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). 

 

 



 

 
 

NAEKO 
 -  

Navazující agroenvironmentálně-

klimatická opatření 
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 Podmínky opatření 
Žadatelem je fyzická osoba nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je 

na ni vedena v LPIS. Žadatel musí dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz 

Podmíněnost plateb). 

Dotace se poskytne, pokud je žadatel zařazen do příslušného navazujícího 

agroenvironmentálně-klimatického opatření. 

Jednotlivé podmínky pro poskytnutí dotace v rámci NAEKO 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. 

1.1 Podání žádosti 

Žádost o NAEKO (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 

(více viz kapitola Podání Jednotné žádosti). 

 Platba – výpočet 

 Výše dotace 

Dotace se vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného 

NAEKO a sazby stanovené pro příslušné NAEKO. 

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 2020 je platný směnný kurz 25,408 CZK/EUR. 

Podopatření Titul Sazba EUR/ha 

Sazba v 1. zóně 
CHKO a zranit. 
oblasti 
EUR/ha* 

Sazba 
v národním 
parku 
EUR/ha** 

NA-Navazující podopatření 
integrovaná produkce 
ovoce 

NA - navazující podopatření 
integrovaná produkce ovoce 

400   

NB-Navazující podopatření 
integrovaná produkce révy 
vinné 
  

NB1 – Navazující - základní 
ochrana vinic 

197   

NB2 – navazující - nadstavbová 
ochrana vinic 

550   

NC-Navazující podopatření 
integrovaná produkce 
zeleniny a jahodníku 

  

NC1 – navazující - podopatření 
integrovaná produkce zeleniny 

425   

NC2 – navazující - podopatření 
integrovaná produkce jahodníku 

431   

ND-Navazující podopatření 
 ošetřování travních 
porostů 
   

ND1 – navazující - obecná péče o 
extenzivní louky a pastviny 

96   

ND2 – navazující - mezofilní a 
vlhkomilné louky hnojené 

166 80 90 

ND3 – navazující - mezofilní a 
vlhkomilné louky nehnojené 

185 99 109 

ND4 – navazující - horské a 
suchomilné louky hnojené 

147 61 71 

ND5 – navazující - horské a 
suchomilné louky nehnojené 

170 84 94 

ND6 – navazující - trvale 
podmáčené louky a vřesoviště 

692   

ND7 – navazující - ochrana 
modrásků 

173 87 97 
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Podopatření Titul Sazba EUR/ha 

Sazba v 1. zóně 
CHKO a zranit. 
oblasti 
EUR/ha* 

Sazba 
v národním 
parku 
EUR/ha** 

ND8 – navazující - ochrana 
chřástala polního 

198 112 122 

ND9 – navazující - suché stepní 
trávníky a vřesoviště 

353   

ND10 – navazující - druhově 
bohaté pastviny 

213 127 137 

NE-Podopatření údržba 
zatravněných dílů půdních 
bloků 
 

NE1 – základní údržba 
zatravněných dílů půdních bloků 

107 21 31 

NE2 – údržba zatravněných dílů 
půdních bloků podél vodního 
útvaru 

115 29 39 

NF-Navazující podopatření 
biopásy 
  

NF1 – navazující - krmné biopásy 670   

NF2 – navazující - nektarodárné 
biopásy 

609   

NG-Navazující podopatření 
ochrana čejky chocholaté 

  667   

NH- Podopatření údržba 
zatravněných drah 
soustředěného odtoku 

  135 49 59 

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

 

 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 druhé polovině roku 2020 na www.szif.cz. 

 Žádost o zařazení v rámci NAEKO 
Do opatření NAEKO lze zažádat pouze na díly půdních bloků, které mají vhodnost pro zařazení 

do tohoto opatření. 

 NA - navazující podopatření integrovaná produkce ovoce 

 NB - Navazující podopatření integrovaná produkce révy vinné, které se člení na 

tituly 

o NB1 – Navazující - základní ochrana vinic 

o NB2 – navazující - nadstavbová ochrana vinic 

 NC - Navazující podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které 

se člení na tituly 

o NC1 – navazující - podopatření integrovaná produkce zeleniny 

o NC2 – navazující - podopatření integrovaná produkce jahodníku 

 ND - Navazující podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly 

o ND1 – navazující - obecná péče o extenzivní louky a pastviny 

o ND2 – navazující - mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 

o ND3 – navazující - mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené 

o ND4 – navazující - horské a suchomilné louky hnojené 

o ND5 – navazující - horské a suchomilné louky nehnojené 

o ND6 – navazující - trvale podmáčené louky a vřesoviště 

o ND7 – navazující - ochrana modrásků 

o ND8 – navazující - ochrana chřástala polního 

http://www.szif.cz/
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o ND9 – navazující - suché stepní trávníky a vřesoviště 

o ND10 – navazující - druhově bohaté pastviny 

 NE - Podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků, které se člení na tituly 

o NE1 – základní údržba zatravněných dílů půdních bloků 

o NE2 – údržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního útvaru 

 NF - Navazující podopatření biopásy, které se člení na tituly 

o NF1 – navazující - krmné biopásy 

o NF2 – navazující - nektarodárné biopásy 

 NG-Navazující podopatření ochrana čejky chocholaté 

 NH- Podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku 

 

Žádost o zařazení do jednotlivých podopatření může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo 

organizační složka státu, jestliže obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v LPIS a splňuje 

další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření. 

Žádost o zařazení podává žadatel na období závazku v délce 2 roky na celý DPB. 

Žádost o zařazení žadatel doručí Fondu do 15. června kalendářního roku, který je prvním rokem 

2letého závazku žadatele. V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne vydání rozhodnutí 

o zařazení nelze do žádosti doplnit další DPB, v žádosti o zařazení zvýšit výměru DPB nebo 

změnit zvolené podmínky vztahující se k danému DPB. 

V případě, že žadatel vstupuje do závazku NAEKO, zaškrtne na titulní straně formuláře v části 

3. u příslušného podopatření checkbox ve sloupečku „Nové zařazení“. 

 

 Žádost o změnu zařazení v rámci NAEKO 
V průběhu 2letého závazku má žadatel povinnost hlásit Fondu změny (přečíslování, změna 

výměry apod.), které se udály v LPIS na dílech půdních bloků zařazených v rámci NAEKO. 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. 
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Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení 

 

Na titulní stránce žádosti o změnu zařazení NAEKO v oddíle 3 žadatel zaškrtává podopatření, 

u kterých požaduje provedení změny. 

 

 
 

Relevantní registrační číslo aktuálního zařazení je nutné vyplnit na příslušné stránce k danému 

podopatření. 

 

Pole deklarace jsou totožné jako u opatření AEKO. 

 

Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry již zařazených DPB nebo o 

zvýšení výměry zařazením nového DPB, takto zvýšit výměru lze pouze za předpokladu splnění 

podmínek stanovených nařízením, tedy že nově zařazovaný DPB má vhodnost pro zařazení do 

NAEKO. To znamená, že DPB musel být k 31.12.2019 po závazkem AEKO. 

 

1) 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) restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (REST), 

b) provedení pozemkové úpravy (KPÚ), 

c) zásahu vyšší moci (VM), 

d) zřízení stavby ve veřejném zájmu (ZSVZ), 

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 10 % celkové výměry 

zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce závazku 

(PDU), 

f) vyhlášení nové ZCHÚ, OP národního parku nebo oblasti Natura 2000 (ZCHU), pokud 

je DPB aktuálně zařazen do titulu D1 a na daném DPB bylo nově vyhlášeno ZCHÚ, 

OP národního parku nebo oblasti Natura 2000 s vymezením v LPIS některého z titulů 

D2-D10, lze titul bezsankčně změnit 

g) ostatní (O) 

 

V průběhu závazku může dojít v souvislosti s vyklučením (V) ke snížení výměry DPB zařazeného 

do navazujícího podopatření integrovaná produkce ovoce nebo integrovaná produkce vinné 

révy. V NAEKO není, na rozdíl od AEKO, zaveden proces pro vyklučení a opětovnou výsadbu 

sadů a vinic. Pouze v druhém roce závazku je vyklučení sadu nebo vinice uznáváno jako 
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pardonovaný důvod snížení zařazené výměry. Vyklučení žadatel oznámí prostřednictvím žádosti 

o změnu zařazení.  

 

2) Výměra snížení. Žadatel uvede výměru snížení, na kterou má být uplatněn pardonovaný 

důvod příp. výměru snížení z důvodu ostatní. Pokud žadatel uvede více důvodů, výměra 

bude vyplněna u všech uvedených důvodů, přičemž jejich součet by neměl být vyšší než je 

výměra snížení v rámci územní změny. 

 

Zadání pardonovaného důvodu při snížení výměry 

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 a) až f) a prokáže, že ke snížení výměry došlo z důvodu, který uvedl 

v žádosti, vrácení dotace se neuplatní. 

 

V případě uplatnění pardonovaného důvodu REST, KPÚ, VM a ZSVZ je žadatel povinen tento 

důvod doložit, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 Metodiky k provádění nařízení vlády č. 330/2019 

Sb. Důvod snížení PDU a ZCHU žadatel nedokládá, jeho oprávněnost je ověřována v LPIS 

v rámci administrativní kontroly žádosti. 

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). 

 

  



 

 
 

EZ 
 -  

Ekologické zemědělství 
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 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 a musí dodržovat 

celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb), 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 

 

Žádost o EZ (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více 

viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  

 

 

 Platba - výpočet 
 

= sazba příslušné kultury x způsobilá výměra 

 

 

Pro rok 2020 je platný směnný kurz 25,408 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, pěstování jahodníku 

 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) – se současným vymezením ekologicky významného prvku 

krajinotvorný sad 

 

 Výše dotace 

 

Kultura Kód Sazba EUR 

trvalé travní porosty * 
PO-T 84 

EZ-T 83 

intenzivní sady 
PO-IS 825 

EZ-IS 779 

http://www.eagri.cz/
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ostatní sady 
PO-OS 419 

EZ-OS 417 

krajinotvorné sady 
PO-KS 165 

EZ-KS 165 

vinice 
PO-V 900 

EZ-V 845 

chmelnice 
PO-C 900 

EZ-C 845 

pěstování zeleniny a speciálních bylin 
PO-RZB 536 

EZ-RZB 466 

pěstování trav na semeno 
PO-RTS 265 

EZ-RTS 180 

pěstování ostatních plodin 
PO-ROP 245 

EZ-ROP 180 

pěstování jahodníku 
PO-RJ 669 

EZ-RJ 583 

travní porost na orné půdě 
PO-RT 79 

EZ-RT 69 

odplevelování dočasným úhorem 
PO-RU 34 

EZ-RU 29 

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

 

 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 druhé polovině roku 2020 na www.szif.cz. 

 

 

 Žádost o zařazení v rámci EZ 
 

Od roku 2020 není možné podat žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství. 

 

 Žádost o změnu zařazení v rámci EZ 
 

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: 

 

http://www.szif.cz/
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 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.  

 Do 15. května kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost o 

poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v prvním 

případě. 

 

 

 Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení 

 

V letošním roce bude možné podat ŽZZ ručně a nebo pomocí předtisku.  

 

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). 

 

 

Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry již zařazených DPB nebo o 

zvýšení výměry zařazením nového DPB, zvýšit výměru lze nejvýše do 35% celkové výměry 

zařazené v prvním roce trvání závazku. Žádost o zvýšení výměry do 35 % lze prostřednictvím 

žádosti o změnu zařazení nejpozději do 15. června 2020. 

 

Od roku 2020 není možné zařadit výměru vyšší než 35% celkové výměry zařazené v prvním 

roce trvání závazku. 

 

Zvyšovat výměru v rámci kvóty 35 % nelze v pátém roce pětiletého období. Za navýšení 

zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku již 

zařazeného do opatření ekologické zemědělství. 

 

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) restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (REST), 

b) provedení pozemkové úpravy (KPÚ), 

c) zásahu vyšší moci (VM), 

d) zřízení stavby ve veřejném zájmu (ZSVZ), 

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry 

zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce závazku (PDU), 

f) ostatní snížení (O) 
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V případě, že snížení výměry nelze pardonovat důvody uvedenými v bodech a) až e), je nutné 

potom do ŽOZZ uvést důvod Ostatní (O). 

 

 

8) Výměra snížení. Žadatel uvede výměru snížení, na kterou má být uplatněn pardonovaný 

důvod příp. výměru snížení z důvodu ostatní. Pokud žadatel uvede více důvodů, výměra 

bude vyplněna u všech uvedených důvodů, přičemž jejich součet by neměl být vyšší než 

je výměra snížení v rámci územní změny. 

 

Zadání pardonovaného důvodu při snížení výměry 

 

 
 

 

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 a) až e) a prokáže, že ke snížení výměry došlo z důvodu, který uvedl 

v žádosti, vrácení dotace se neuplatní. 

 

V případě uplatnění pardonovaného důvodu REST, KPÚ, VM a ZSVZ je žadatel povinen tento 

důvod doložit, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 

Sb. Důvod snížení PDU žadatel nedokládá, jeho oprávněnost je ověřována v LPIS v rámci SW 

kontroly žádosti.  

 

 

 

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). 



 

 
 

NEZ 
 -  

Navazující ekologické zemědělství 
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 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu v rámci opatření NEZ musí být zemědělským podnikatelem a musí dodržovat 

celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb), minimálních požadavků na 

použití hnojiv, minimálních požadavků na použití přípravků na ochranu rostlin a dalších 

podmínek NV pro NEZ. 

 

Jednotlivé podmínky pro poskytnutí dotace v rámci NEZ 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 

 

Žádost o NEZ (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více 

viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 Platba - výpočet 
 

= sazba příslušné kultury x způsobilá výměra 

 

Pro rok 2020 je platný směnný kurz 25,408 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, pěstování jahodníku 

 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) – se současným vymezením ekologicky významného prvku 

krajinotvorný sad 

 Výše dotace 

 

Kultura Kód Sazba EUR 

trvalé travní porosty * 
NPO-T 86 

NEZ-T 83 

intenzivní sady 
NPO-IS 830 

NEZ-IS 779 

ostatní sady 
NPO-OS 420 

NEZ-OS 417 

krajinotvorné sady 
NPO-KS 70 

NEZ-KS 67 

vinice NPO-V 907 

http://www.eagri.cz/
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NEZ-V 845 

chmelnice 
NPO-C 907 

NEZ-C 845 

pěstování zeleniny a speciálních bylin 
NPO-RZB 537 

NEZ-RZB 466 

pěstování trav na semeno 
NPO-RTS 266 

NEZ-RTS 180 

pěstování ostatních plodin 
NPO-ROP 247 

NEZ-ROP 180 

pěstování jahodníku 
NPO-RJ 670 

NEZ-RJ 583 

travní porost na orné půdě 
NPO-RT 81 

NEZ-RT 69 

odplevelování dočasným úhorem 
NPO-RU 35 

NEZ-RU 29 

Pozn.: PO = přechodné období, EZ = ekologické zemědělství 

* snížení o 32 €/ha v 1. zóně CHKO popř. ve zranitelné oblasti (kultura travní porosty PO-T, EZ-T) 

 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 druhé polovině roku 2020 na www.szif.cz. 

 

 Žádost o zařazení v rámci NEZ 
 

Žadatelem je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, 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 NEZ zařadit je 0,5 ha. 

 

Žádost o zařazení se podává na období závazku v délce trvání 2 roky. Zařadit lze pouze celý 

DPB. 

 

Dotace se poskytne, pokud je žadatel zařazen do opatření Navazující ekologické zemědělství. 

 

Žádost o zařazení žadatel doručí Fondu do 15. června kalendářního roku, který je prvním rokem 

dvouletého závazku žadatele. V období ode dne podání žádosti o zařazení do vydání rozhodnutí 

o zařazení nelze do žádosti doplnit další DPB, v žádosti o zařazení zvýšit výměru DPB nebo 

změnit zvolené podmínky vztahující se k danému DPB. 

 

http://www.szif.cz/
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Žadatel vstupující do závazku NEZ, zaškrtne na titulní straně formuláře v části 3. u opatření 

ekologické zemědělství checkbox ve sloupečku „Nové zařazení“. 

 

Následuje výčet dílů půdních bloků, které hodlá žadatel zařadit do NEZ. 

 Žádost o změnu zařazení v rámci NEZ 
 

V průběhu dvouletého závazku má žadatel povinnost hlásit Fondu změny (přečíslování, změna 

výměry apod.), které se udály v LPIS na půdních blocích zařazených v rámci NEZ. 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.  

 Do 15. května kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost o 

poskytnutí dotace, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v prvním 

případě. 

 Vyplnění formuláře žádosti o změnu zařazení 

 

V letošním roce bude možné podat ŽZZ ručně a nebo pomocí předtisku. 

Pole deklarace jsou totožná jako u opatření Ekologické zemědělství. 

 

1) Výměra zvýšení. Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry již 

zařazených DPB nebo o zvýšení výměry zařazením nového DPB, takto zvýšit výměru lze 

pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených nařízením, přičemž nově zařazovaný 

DPB musí mít vhodnost pro zařazení do NEZ. To znamená, že DPB musel být k 31.12.2019 

pod závazkem EZ. 

 

2) 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) restituce nebo majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (REST), 

b) provedení pozemkové úpravy (KPÚ), 

c) zásahu vyšší moci (VM), 

d) zřízení stavby ve veřejném zájmu (ZSVZ), 

e) pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy, nejvýše však do 10 % celkové výměry 

zemědělské půdy zařazené do příslušného podopatření v prvním roce závazku (PDU), 

f) ostatní snížení (O) 

 

V případě, že snížení výměry nelze pardonovat důvody uvedenými v bodech a) až e), je nutné 

potom do ŽOZZ uvést důvod Ostatní (O). 

 

 

3) Výměra snížení. Žadatel uvede výměru snížení, na kterou má být uplatněn pardonovaný 

důvod příp. výměru snížení z důvodu ostatní. Pokud žadatel uvede více důvodů, výměra 
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bude vyplněna u všech uvedených důvodů, přičemž jejich součet by neměl být vyšší než 

je výměra snížení v rámci územní změny. 

 

Zadání pardonovaného důvodu při snížení výměry 

 

 
 

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 a) až e) a prokáže, že ke snížení výměry došlo z důvodu, který uvedl 

v žádosti, vrácení dotace se neuplatní. 

 

V případě uplatnění pardonovaného důvodu REST, KPÚ, VM a ZSVZ je žadatel povinen tento 

důvod doložit, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 Metodiky k provádění nařízení vlády č. 331/2019 

Sb. Důvod snížení PDU žadatel nedokládá, jeho oprávněnost je ověřována v LPIS v rámci SW 

kontroly žádosti. 

 

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). 

  



 

 
 

Welfare 
 -  

Dobré životní podmínky zvířat 
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1 Podmínky opatření 
 

Žadatel o platbu musí: 

a) být fyzická nebo právnická osoba, 

b) být zemědělský podnikatel, 

c) ke dni podání žádosti chovat minimálně 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci 

vedené podle plemenářského zákona (v případě podání žádosti o dotaci na podopatření 

zaměřené na chov dojnic), 

d) ke dni podání žádosti chovat minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci 

vedené podle plemenářského zákona (v případě podání žádosti o dotaci na podopatření 

zaměřené na chov prasat), 

e) dodržovat celoročně podmínky Cross Compliance (viz Podmíněnost plateb). 

 

 

Osvědčení vybraných parametrů 

 

Požadavek na zajištění osvědčení bude žadatel, na deklaraci konkrétního podopatření v žádosti, 

vždy uvádět ke každému objektu zvlášť. Zajištění Osvědčení není třeba, pokud žádost o dotaci 

bude podána pouze na podopatření Zlepšení životních podmínek v chovu prasat. Nebo 

v případě, že žadatel má vyhotoveno osvědčení z předchozího roku (tedy z roku 2015, 2016, 

2017, 2018, příp. 2019) a pro rok 2020 u něj nedošlo k žádné změně (tj. nezměnil se způsob 

ustájení, rozměry trvalého objektu, rozměr výběhu pro suchostojné krávy, počet lehacích míst, 

či se nezměnila plocha pro odstavená selata). Osvědčení bude vyhotovovat Státní veterinární 

správa. 

V případě, že dojde ke změně parametrů (změna způsobu ustájení, změna rozměrů trvalého 

objektu a změna rozměrů výběhu pro suchostojné krávy) v průběhu doby závazku a žadateli 

nebylo dosud vyhotoveno (nové) osvědčení, měl by žadatel kontaktovat Fond 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! 

 

V případě hlášení změn parametrů v rámci osvědčení se změny způsobu ustájení, 

změny rozměrů trvalého objektu nebo změny rozměrů výběhu pro suchostojné krávy 

v průběhu doby závazku hlásí nejméně 30 dnů před dnem provedení změny.  

 

 

Opatření dobré životní podmínky zvířat v sobě zahrnuje tato podopatření a tituly: 

 

 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic; 

 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic; 

 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy; 

 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat: 

 titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky, 

 titul Zlepšení životních podmínek pro prasnice, 

 Zvětšení plochy pro odstavená selata. 

 

1.1. Obecné podmínky 

 

a) Nelze žádat na hospodářství zařazená v systému ekologického zemědělství. 

b) Jsou dodržována pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení č. 48/2017 Sb. 

c) Žadatel chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo 

usmrcování nepovoleným způsobem. Tato podmínka je rozšířena o vyjmenovaná 

ustanovení týkající se chovu hospodářských zvířat (uvedených v příloze č. 8 k nařízení 

vlády č. 48/2017 Sb.). Tato podmínka musí být dodržována i v rámci jiných kontrol 
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(národní kontroly, Cross Compliance, atd.) na deklarovaných i nedeklarovaných 

hospodářstvích žadatele. 

d) Doba závazku je stanovena na období od 1.3. roku podání žádosti o dotaci do posledního 

dne měsíce února následujícího kalendářního roku. V tomto období je žadatel povinen 

dodržovat následující podmínky opatření. Hospodářství, které je předmětem dotace, není 

v době závazku zařazeno do systému ekologického zemědělství. Žadatel chová dojnice 

po celou dobu závazku ve stájích s technologií volného ustájení a dále chová hospodářská 

zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem. 

e) Rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých VDJ pro dotaci je PRO VŠECHNA 

PODOPATŘENÍ (dále jen „retenční období“) období od 1. června roku podání žádosti o 

dotaci do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku 

f) U podopatření zaměřených na chov prasat zasílá žadatel elektronicky hlášení po celé 

retenční období 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. Výjimkou je hlášení za měsíc únor, kdy 

je hlášení třeba zaslat nejpozději do 10.3.2021. NOVINKA! V případě, že jej 

však žadatel zašle do 20.3.2021, bude mu udělena sankce na hospodářství ve 

výši 3 %. 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 10 dnů po ukončení doby závazku (tj. do 10.3.2021). 

g) Evidence pro jednotlivá podopatření je možné vést elektronicky. Podoba evidencí není 

striktně stanovena, evidence však musí obsahovat předepsané náležitosti. Evidence 

se nepodepisují po každém provedeném úkonu, povinnost vést evidenci průběžně 

(nejpozději následující den po provedeném úkonu) však zůstala zachována! Do tabulek 

jednotlivých evidencí se vkládá povinný údaj a to datum zápisu k jednotlivým 

provedeným úkonům. U titulu Zlepšení životních podmínek pro prasnice se do evidence 

píše i hodina naskladnění turnusu a hodina provedení desinfekce. 

h) V případě, že žadatel byl informován Fondem o záměru provést kontrolu na místě nebo 

upozorněn na nesoulad v žádosti o poskytnutí dotace, není možné zohlednit změny 

provedené 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 (neplatí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření Zajištění 

přístupu do výběhu pro suchostojné krávy), 

 registrační čísla hospodářství vč. čísel trvalých objektů, na kterých bude plněna 

podmínka výběhu pro suchostojné krávy po celou dobu závazku (platí v případě podání 

žádosti o dotaci na podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy), 

 čísla všech trvalých objektů* podle § 3aa zákona o zemědělství, které žadatel využívá 

pro chov zvířat po celou dobu závazku a které přísluší k uvedeným hospodářstvím (platí 

pro všechna podopatření vyjma podopatření Zajištění přístupu do výběhu 

pro suchostojné krávy), 

 celkový počet prasniček zapouštěných na deklarovaném hospodářství během 

retenčního období, u kterých bude žadatel plnit podmínky v retenčním období (platí v 

případě podání žádosti o dotaci na titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky), 

 minimální denní počet prasnic na deklarovaném hospodářství, u kterých bude žadatel 

plnit podmínky v retenčním období (platí v případě podání žádosti o dotaci na titul 

Zlepšení životních podmínek pro prasnice), 

 průměrný počet odstavených selat za retenční období na deklarovaném 

hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky v retenčním období (platí v případě 

podání žádosti o dotaci na podopatření Zvětšení plochy pro odstavená selata), 
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 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 díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle 

uživatelských vztahů (platí v případě podání žádosti o dotaci na podopatření Zajištění 

přístupu do výběhu pro suchostojné krávy). 

 ke každému deklarovanému objektu uvede, zda požaduje vyhotovit nové osvědčení, a 

to v případě, že  se jedná o nový objekt, ke kterému ještě osvědčení nebylo vyhotoveno 

(případně se jedná o nového žadatele) nebo u trvalého objektu došlo ke změně ustájení, 

rozměrů trvalého objektu, změny rozměrů výběhu u trvalého objektu. 

 

* Žadatel může deklarovat pouze trvalý objekt, kterým se rozumí stavba nebo jiné 

zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužícími pro chov zvířat. 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 místně příslušných 

OPŽL. 

 

Žadatel v podopatřeních zaměřených do chovu dojnic nedeklaruje identifikační čísla 

dojnic.  

 

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. 

 

1.3 Podání žádosti 

 

Žádost o dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat (jako součást Jednotné žádosti) 

je nutné podat nejpozději 15. června 2020 (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 

 

 

2 Podmínky jednotlivých podopatření 
 

Pro podopatření zaměřená na chov dojnic (Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, 

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a Zajištění přístupu do výběhu 

pro suchostojné krávy) platí, že podmínka chovu minimálního počtu 5-ti VDJ dojnic se 

po celé retenční období vztahuje na osobu žadatele, nikoliv na každé z žadatelem 

deklarovaných hospodářství.  

2.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

 

Na každém deklarovaném hospodářství: 

 doba retenčního období je od 1. června roku podání žádosti o dotaci do posledního dne 

měsíce února následujícího kalendářního roku, 

 žadatel 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. 
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2.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 

 

Na každém deklarovaném hospodářství: 

 doba retenčního období je od 1. června roku podání žádosti o dotaci do posledního dne 

měsíce února následujícího kalendářního roku, 

 žadatel provádí dezinsekci ve všech uvedených objektech,  

 při provádění dezinsekce mohou žadatelé snížit četnost aplikací dezinsekčních přípravků, 

má-li přípravek dobu účinnosti nad 30 dnů: 

 v případě použití chemické metody provede žadatel celkově alespoň 4 aplikace 

chemického přípravku, a to s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, a to s minimálním 

intervalem jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září; anebo provede 

alespoň 1 aplikaci chemického přípravku s dobou účinnosti delší než 30 dnů 

v průběhu každých dvou kalendářních měsíců 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 žadatel celkově alespoň 8 aplikací 

nasazení biologického materiálu, a to dvakrát v průběhu každého kalendářního 

měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku. 

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 75 m2), 

 žadatel vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu, 

 žadatel nastýlá slámou nebo separátem s  alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, 

aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5 

(tato podmínka nemusí být plněna na stavebně oddělených porodnách), 

 žadatel uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických 

materiálů minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití, 

 žadatel 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,  

 je žadatelům umožněna likvidace obalů od jím aplikovaných chemických přípravků 

nebo biologických materiálů pověřenou osobou podle zákona č. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, při předložení potvrzení 

s vyjmenovanými náležitostmi (jméno a příjmení/název žadatele, reg. č. hospodářství, 

číslo objektu, kódové označení obalů, množství obalů a jejich obsah, název dezinsekčního 

přípravku, identifikace pověřené osoby). 

 

2.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 

 

Na každém deklarovaném hospodářství: 

 doba retenčního období je od 1. června roku podání žádosti o dotaci do posledního dne 

měsíce února následujícího kalendářního roku, 

 doba otelení suchostojné krávy je stanovena na období 1. července roku podání žádosti 

o dotaci až do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku, 

 žadatel zajistí suchostojným kravám v období 60 dní před ukončením březosti nepřetržitě 

po dobu minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu, 

 žadatel vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s  přístupem do výběhu, 

 žadatel nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu byla 

nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, příp. jiné evidované hosp. 

zvíře.  

 



 

 
127 

 

 

Welfare 

2.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

 

Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

Na každém deklarovaném hospodářství: 

• doba retenčního období je od 1. června roku podání žádosti o dotaci do posledního dne 

měsíce února následujícího kalendářního roku , 

 žadatel deklaruje do žádosti počet prasniček zapouštěných na uvedeném hospodářství 

během retenčního období, 

 žadatel chová po celé retenční období na každém deklarovaném hospodářství minimálně 

1 VDJ prasniček, 

 žadatel provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 

dní, přičemž stáří prasničky se počítá ode dne následujícího po dni narození, 

 žadatel vede evidenci o zapouštění prasniček, 

 žadatel eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední 

evidence. 

 

Zlepšení životních podmínek pro prasnice 

Na každém deklarovaném hospodářství: 

• doba retenčního období je od 1. června roku podání žádosti o dotaci do posledního dne 

měsíce února následujícího kalendářního roku, 

 žadatel deklaruje minimální denní počet prasnic, 

 žadatel chová po celé retenční období na každém deklarovaném hospodářství minimálně 

3 VDJ prasnic, 

 žadatel provádí na všech porodnách prasnic, které jsou stavebně odděleny, v trvalých 

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 24 hodin, 

 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, 

 žadatel vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků 

(nově se do evidence zapisuje i hodina naskladnění turnusu a hodina provedení 

desinfekce), 

 žadatel eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední 

evidence. 

 

2.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata 

 

Na každém deklarovaném hospodářství: 

 doba retenčního období je od 1. června roku podání žádosti o dotaci do posledního dne 

měsíce února následujícího kalendářního roku, 

 žadatel chová po celé retenční období na každém deklarovaném hospodářství minimálně 

1 VDJ odstavených selat, 

 v žádosti o dotaci je deklarován průměrný počet selat za retenční období. Dotace 

bude vyplacena na průměrný počet zjištěných odstavených selat za retenční období 

na uvedeném hospodářství splňující podmínky tohoto podopatření. Průměrný počet 

odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných 

odstavených selat za retenční období, který bude základem pro stanovení dotace 

za retenční období, 

 porušení podmínky se nepovažuje snížení počtu pod 1 VDJ trvající nejvýše 10 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů, 

 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, 
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 eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední 

evidence. 

 

 

Žadatel je povinen hlásit účast na svodu, který trvá nejdéle 10 dnů (svodem zvířat se rozumí 

soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, 

tedy např. výstavy hospodářských zvířat). Je nezbytné kontaktovat příslušné regionální 

pracoviště  SZIF a písemně doložit seznam dojnic, které se svodu účastnily, včetně čísla 

hospodářství a termínu, ve kterém se svod konal. V opačném případě nebude možné svod uznat 

a dojnice nebude způsobilá pro poskytnutí podpory. Tato povinnost hlášení se vztahuje 

k podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, podopatření Zlepšení stájového 

prostředí v chovu dojnic a podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy.  

 

3 Platba – výpočet a možné sankce 
 

3.1 Výše dotace 

 

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a Zlepšení stájového prostředí v chovu 

dojnic: 

Fond poskytne dotaci na minimální denní počet VDJ zjištěných dojnic. Tento minimální počet 

se stanoví podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic evidovaných v ústřední evidenci 

v retenčním období na deklarovaném hospodářství. 

 

Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy: 

Fond poskytne dotaci na celkový počet VDJ suchostojných krav stanovených podle počtu 

způsobilých dojnic evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na deklarovaném 

hospodářství s výběhem a které ukončily březost v období od 1.7. roku podání žádosti o dotaci 

do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku. 

 

Zlepšení životních podmínek pro prasničky: 

Fond poskytne dotaci na počet VDJ stanovený podle počtu zjištěných zapuštěných prasniček 

během retenčního období. 

 

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 průměrný počet VDJ stanovený podle aritmetického průměru celkového 

počtu zjištěných odstavených selat v retenčním období. 

 

Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu VDJ hospodářských zvířat 

se nachází v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
129 

 

 

Welfare 

Sazby dotace pro rok 2020 

Podopatření Sazba EUR/1 VDJ 

Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 13 

Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 67 

Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy 
42 

Zlepšení životních podmínek pro prasničky 147 

Zlepšení životních podmínek pro prasnice 59 

Zvětšení plochy pro odstavená selata 89 

 

3.2 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) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu 

15. 6. 2020, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní den 

prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů, 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 zjištěných VDJ zvířat chovaných žadatelem v retenčním 

období, která splňují nárok na udělení dotace (zjištěné zvíře), je nižší než počet 

způsobilých dojnic evidovaných v ústřední evidenci na deklarovaném hospodářství, 

tak platbu sníží, popřípadě žádost zamítne a to následovně: 

 

a) pokud je rozdíl mezi způsobilým 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), 

NOVĚ jsou výjimkou selata, u nichž se počet zvířat pro stanovení výpočtu snížení 

dotace zvýšil z 3 ks na 15 ks, 

b) pokud je rozdíl mezi způsobilým 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 %, 

c) pokud je procentní podíl větší než 20 %, podpora se zamítne, 

d) 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 způsobilých 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. 

 

4) Dotace na opatření dobré životní podmínky zvířat se neposkytne, jestliže žadatel 

nesplní podmínku zemědělského podnikatele nebo nechová veškerá hospodářská zvířata 

tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem. 

 

5) V případě porušení podmínek jednotlivých podopatření se dotace žadatele v rámci 

daného podopatření sníží, popř. se dotace na dané hospodářství/podopatření neposkytne. 
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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 2020 na www.szif.cz. 

http://www.szif.cz/
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Podání Jednotné žádosti 
 

 Termín podání 
 

Jednotnou žádost je nutné podat nejpozději 15. června 2020 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 10. 7. 2020), žádost bude zamítnuta a žadateli nebude přiznána žádná platba. 

 

 

 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. V případě elektronického podání Jednotné 

žádosti je třeba využít Portál farmáře (viz kapitola Portál farmáře). 

 

Seznam OPŽL je uveden na http://www.szif.cz/cs/ro   

 

 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. 

 

 

 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, příp. změnu zařazení AEKO a EZ, NAEKO a 

NEZ, 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 elektronicky 

přes PF, je ovšem povinen do 5 dnů doplnit toto elektronické podání a to prostřednictvím 

http://www.szif.cz/cs/ro
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podepsaného dokumentu Potvrzení o podání žádosti, který je žadateli vygenerován na PF 

po úspěšném odeslání sady žádostí. Pokud je takto elektronické podání doplněno 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 na SZIF.   

 

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, žádosti AEKO a 

EZ a žádosti NAEKO a NEZ – v části Formuláře ke stažení). 

 

Více informací o PF SZIF viz kapitola Portál farmáře SZIF. 

 

 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 PO, za kterou je oprávněna jednat pouze jedna osoba, je 

nutné dokument odeslat z datové schránky PO (není nutné doplňovat uznávaný 

elektronický podpis), 

 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 

uznávanými 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. 

 

 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 e-mailu 

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 

přiděleno číslo jednací, je žadatel o tomto informován Druhým potvrzením (viz informace o e-

podatelně na https://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 

mailto:podatelna@szif.cz
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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 na SZIF, 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 listinné žádosti – datem podání se rozumí den doručení na OPŽL. 

 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 s přihlášením pod svým 

jedinečným přístupovým oprávněním – datem podání je datum uploadu JŽ. 

 Portál farmáře bez elektronického podpisu – datem podání je datum uploadu JŽ, 

pokud žadatel doplní toto podání (doručením Potvrzení o podání) ve lhůtě 5 dnů (v 

případě osobního podání, doručení datovou schránkou či emailem se za datum přijetí 

Potvrzení o podání považuje datum doručení potvrzení na SZIF, ale v případě doručení 

prostřednictvím pošty či kurýra, se za datum přijetí potvrzení považuje datum podání 

poštovní přepravě). V případě doplnění elektronického podání po 5 dnech se jedná o 

nové podání a za datum podání považuje datum doručení Potvrzení o podání na SZIF 

(nerozlišuje se způsob podání).   

 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). 
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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 AEKO, EZ, NAEKO a NEZ 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. 

 

 
 

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
http://www.szif.cz/


 

 
135 

 

 
 

 

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. 
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Příprava a vytvoření žádosti 
 

Dle aktuálních dat v LPIS a v Evidenci zvířat a na základě údajů o aktuálním systémovém 

zařazení AEKO a EZ a NAEKO a NEZ si může žadatel sám připravit datovou sadu a z ní 

následně vygenerovat Jednotnou žádost, žádost o zařazení AEKO, změnu zařazení AEKO a EZ, 

žádost o zařazení NAEKO a NEZ a žádost o změnu zařazení NAEKO a NEZ.  

 

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, 

žádosti AEKO a EZ a žádosti NAEKO a NEZ → Jednotná žádost včetně deklarace zemědělské 

půdy, žádosti AEKO a EZ a žádosti NAEKO a NEZ pro rok 2020 → 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 AEKO 

a EZ či NAEKO a NEZ 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 žadatel 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), 

http://www.szif.cz/


 

 
137 

 

 na které byla v rámci dané žádosti poskytnuta dotace či byly zařazeny 

do příslušného programu (resp. schválení), 

 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  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. 

 

 

  

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 vyplňuje formulář přes Portál farmáře, 

budou data o dílech půdních bloků či zvířatech přenesena do formuláře z datových sad LPIS či 

IZR. Vygenerovaný formulář nelze editovat. Pokud žadatel nalezne chybu, je nutné se vrátit 

se do aplikace LPIS či aplikace IZR a připravit opravenou datovou sadu a odeslat ji na SZIF.  

 

Údaje, které Fond přebírá ze Základních registrů na základě zákona č. 111/2009 Sb., o 

základních registrech, žadatel nedoplňuje. 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.  

 

Mapy jsou generovány dle tohoto klíče: 

 

1) SAPS + Greening + VCS 

2) ANC + PPO + Natura 2000 

3) AEKO + Zařazení AEKO, Změna zařazení AEKO 

4) NAEKO + Zařazení NAEKO 

5) EZ + Změna zařazení EZ 

6) NEZ + Zařazení NEZ 

 

Pokud žadatel nebude podávat JŽ a žádost o změnu zařazení v jeden den, musí podat mapu 

k první podávané žádosti. 

 

 Principy zákresu do mapy pro opatření AEKO, NAEKO, 
EZ a NEZ 

 

Zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí je součástí (platí pro všechna opatření 

AEKO, NAEKO, EZ, NEZ): 

a) žádosti o dotaci a 

b) žádosti o zařazení 

 

Ve vztahu k žádosti o změnu zařazení se podává mapa pouze s díly půdních bloků, kde daná 

změna nastala. Mapu k žádosti o změnu zařazení není nutné podávat, jedná-li se pouze o stažení 

celých DPB z daného zařazení. 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. 

 

Ekologické zemědělství/Navazující ekologické zemědělství 

Ve vztahu k žádosti o dotaci je nutné provést zákres v mapě pro všechny DPB v opatření 

EZ/NEZ. Pokud je žádáno o dotaci na celou výměru DPB, zákres se provede automaticky, 

v případě deklarování více managementů na jednom DPB, je nutné provést zákres. V těchto 

případech nejsou tedy zákresy provedeny automaticky a je nutné kontrolovat, zda je žadatel 

skutečně provedl, a to jak v papírové podobě, tak i v elektronické podobě. 

 

 Metodika zákresu pro opatření AEKO, EZ, NAEKO a NEZ 
 

Zákres pro všechny podopatření/tituly AEKO/NAEKO je prováděn červenou barvou. Zákres 

pro všechny tituly EZ/NEZ je prováděn zelenou barvou. 

 

V tabulce jsou popsány možné principy zákresu: 

 automatický zákres – možnost zákresu provedených automaticky aplikací LPIS 

(bez účasti žadatele), 
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 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 

Automatický 

zákres 

Zákres elektronickou 

digitalizací 

IPO 

Integrovaná 

produkce 

ovoce 

IPO – ovocný sad 

Automaticky se 

vyplní kód 

podopatření 

(červeně). 

 

Uživatel zakreslí plochu 

speciálním nástrojem. Plocha 

bude zvýrazněna červenou 

obrysovou čarou a bude 

obsahovat systémem 

automaticky umístěná červená 

písmena IPO. 

Křížkem je vyznačeno umístění 

technického zařízení na sledování 

vývoje teploty a vlhkosti vzduchu. 

IPV 

Integrovaná 

produkce 

révy vinné 

NOV – nadstavbová 

ochrana vinic 

ZOV – základní ochrana 

vinic 

 

Automaticky se 

vyplní kód titulu 

(červeně). 

 

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 a 

jahodníku  

CZ – pěstování zeleniny 

CJ – pěstování 

jahodníku 

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.  

OTP  
ZAKL-obecná péče o 

ext. louky a pastviny 

Automatické 

vyplnění kódu 

Uživatel zakreslí plochu 

speciálním nástrojem. Plocha 

bude zvýrazněna červenou 

obrysovou čarou a bude 
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Ošetřování 

travních 

porostů 

MVLH – mezofilní a 

vlhkomilné louky 

hnojené 

MVLN-mezofilní a 

vlhkomilné louky 

nehnojené 

HSLN – horské a 

suchomilné louky 

nehnojené 

HSLH – horské a 

suchomilné louky 

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 

managementu 

(červeně). 

 

 

obsahovat systémem 

automaticky umístěná červená 

písmena managementu. Na daný 

blok bude možno zakreslit pouze 

jeden management. 

 

ZATR   

Zatravňování 

orné půdy 

ZBS -  zatravňování 

orné půdy 

ZBSV - zatravňování 

orné půdy podél 

vodního útvaru 

ZDRS -  zatravňování 

orné půdy regionální 

směsí 

ZDRSV- zatravňování 

orné půdy podél 

vodního útvaru 

regionální směsí 

ZDOS – zatravňování 

druhově bohatou směsí 

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). 
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ZDOSV– zatravňování 

druhově bohatou směsí 

podél vodního útvaru 

BP 

Biopásy 

KBP - Krmný biopás 

NBP - Nektarodárný 

biopás 

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).  

CCH 

Ochrana 

čejky 

chocholaté 

CCH 

Automaticky se 

vyplní kód 

podopatření 

(červeně) 

Uživatel zakreslí plochu 

speciálním nástrojem. Plocha 

bude zvýrazněna červenou 

obrysovou čarou a bude 

obsahovat systémem 

automaticky umístěna písmena 

CCH 

DSO 

Zatravňování 

drah 

soustředěné

ho odtoku 

DSO 

Automaticky se 

vyplní kód 

podopatření 

(červeně) 

Uživatel zakreslí plochu 

speciálním nástrojem. Plocha 

bude zvýrazněna červenou 

obrysovou čarou a bude 

obsahovat systémem 

automaticky umístěná písmena 

DSO 

 

 

 

Metodika zákresu pro EZ: 

 

Opatření Používané kódy 
Automatický 

zákres 

Zákres elektronickou 

digitalizací 

EZ 

Ekologické 

zemědělství 

EZ-RZB nebo PO-RZB 

Zelenina a speciální byliny 

na orné půdě 

EZ-ROP nebo PO-ROP 

Ostatní plodiny na orné 

půdě 

EZ-T nebo PO-T Trvalý 

travní porost 

Vyplnění kódu 

titulu (zeleně). 

DPB je 

zvýrazněn bílou 

čarou. 

 

 

Uživatel zakreslí plochu 

speciálním nástrojem. 

Plocha bude zvýrazněna 

zelenou obrysovou čarou a 

bude obsahovat systémem 

automaticky umístěná 

písmena zelené barvy dle 

kódů kultur.  
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EZ – RJ nebo PO-RJ 

Jahodník 

EZ-V nebo PO-V Vinice 

EZ-C nebo  PO-C 

Chmelnice 

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 

 

 

Pro navazující opatření  NAEKO a NEZ se zákresy provádějí obdobně.
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Změny Jednotné žádosti 
 

 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 kontaktních údajů a 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, přidání nového prvku EFA na DPB, který 

byl na JŽ (DZP) uveden bez prvku EFA, zvýšení výměry prvku EFA či přidání deklarovaných 

zvířat může žadatel provádět pouze do 30. června 2020 bez sankce a maximálně do 25 

kalendářních dnů po termínu pro podání žádosti se sankcí 1 % z celkové části platby za každý 

pracovní den. Podmínkou však je, že je zvíře či DPB v dané výměře evidován na žadatele 

již ke dni podání žádosti, nikoli ke dni doplnění do žádosti! Doplnění nového (původně 

nedeklarovaného) pozemku nebo EFA prvku po 10. červenci 2020 nebude akceptováno! 

Pro EFA deklaraci však platí jedna výjimka. Pokud žadatel před provedením změny splňuje 5 % 

limit pro EFA plochu, může v takovém případě provést změnu deklarace EFA ve smyslu doplnění 

nového pozemku, nebo navýšení výměry EFA.  

 

V případě změny využije žadatel možnosti podání změny Jednotné žádosti přes Portál farmáře, 

nebo formulář Změna Jednotné žádosti, který je dostupný na stránkách www.szif.cz v sekci 

Jednotná žádost, Oznámení o změně. V první části formuláře musí žadatel uvést své 

identifikační údaje přidělené registrační číslo JŽ, pod kterým je evidována a dále je nutné, aby 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
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takovýto formulář byl podepsaný/podpis a razítko. Na formuláři zaškrtává opatření, v jehož 

deklaraci bude požadováno změnění dat v DPB/zvířat. 

V deklaraci jednotlivých opatření bude za změnu údajů považováno buď připsání nových nebo 

stažení původních DPB (zvýšení/snížení výměry), změna údajů původně deklarovaných DPB, 

přidání nových nebo stažení původních deklarovaných zvířat (zvýšení/snížení VDJ).  

 

Změny údajů deklarovaných DPB (vlivem změny kultury, odrůdy, druh plodiny) nebo dojde-li 

v době po podání JŽ k přečíslování deklarovaných DPB v registru (nahrazení pozemku) - žadatel 

musí neprodleně tuto změnu nahlásit. V jednotlivých deklaracích žadatel uvede původně 

deklarované (neplatné) údaje a na nový řádek označený jako nástupnický DPB vyplní nové 

(platné) údaje o DPB. 

 

Písemné oznámení o změně své žádosti může žadatel doručit Fondu i prostřednictvím datové 

zprávy, osobním doručením na adresu Fondu nebo elektronicky podepsanou e-mailovou 

zprávou. 
 
Pokud žadatel podá změnu, v rámci které stahuje všechny DPB/zvířata z deklarace, považuje 

se toto za stažení části žádosti neboli stažení dílčí žádosti (viz níže). 
 

Doplnit celé opatření do již podané žádosti nelze! Lze pouze podat znovu celou 

Jednotnou žádost. V případě pozdního podání tj. po 15. červnu 2020, bude žadateli udělena 

sankce ve výši 1 % za každý pracovní den. 

 

 

 

 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 formulář Zpětvzetí Jednotné žádosti. 

Formulář je dostupný na všech pracovištích OPŽL, na RO SZIF, na PF SZIF a na webu 

www.szif.cz v sekci Jednotná žádost. V 1. části formuláře žadatel musí uvést své identifikační 

údaje a přidělené číslo jednací JŽ/registrační číslo JŽ, pod kterým je evidována. Zaškrtne že, 

„Žádám o zpětvzetí celé Jednotné žádosti“. Dále je nutné, aby takovýto formulář byl 

podepsaný/podpis a razítko. 

 

Pokud žadatel chce stáhnout pouze část (tj. vzít zpět některé opatření), použije stejný 

formulář pro Zpětvzetí Jednotné žádosti, ve kterém zaškrtne opatření, jež chce stáhnout. 

Stejně tak vyplní v 1. části formuláře své identifikační údaje a přidělené číslo jednací JŽ/ 

registrační číslo JŽ, pod kterým je evidována a dále je nutné, aby takovýto formulář byl 

podepsaný/podpis a razítko. 

 

Písemné oznámení o zpětvzetí (stažení) své žádosti může žadatel doručit Fondu i 

prostřednictvím datové zprávy, osobním doručením na adresu Fondu nebo elektronicky 

podepsanou e-mailovou zprávou. 
 

V jednotlivých deklaracích půdy vyplní žadatel DPB, které chce stáhnout

http://www.szif.cz/
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Změny žadatele, ukončení zemědělské činnosti a 

vyšší moci 

V případě, že se žadatele dotkne některá z těchto skutečností: úmrtí, poškození v rámci 

zemědělského závodu vlivem zásahu vyšší moci – výjimečných okolností po podání žádosti nebo 

dojde během plnění závazku daných opatření ke změně žadatele v rámci zemědělského závodu 

anebo k ukončení zemědělské činnosti žadatele, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu 

zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“). 

Podání ohlášení i patřičné dokumenty musí žadatel doložit v níže uvedené lhůtě (dle 

jednotlivých typů ohlášení): 

 

- Ohlášení změny žadatele, ukončení zemědělské činnosti, vyšší moci - úmrtí do: 

 

 30-ti kalendářních dnů - ode dne převedení dílů půdních bloků dříve 

obhospodařovaných žadatelem na nového uživatele zemědělské půdy (dále jen 

„nabyvatel“) v LPIS nebo ode dne převodu zvířat v ústřední evidenci.  

 

- Ohlášení vyšší moci - mimořádné okolnosti do: 

 

 15-ti pracovních dnů – ode dne, kdy je tak příjemce nebo nabyvatel či osoba 

jím pověřená s to učinit. 

 10-ti 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) 

 

- Ohlášení v případě právního nástupnictví v rámci VCS Masná telata: 

 

Ohlášení změny žadatele je nutné podat i v  případě právního nástupnictví, kdy žadatel 

podává JŽ na opatření VCS Chov telete masného typu. Důvodem je skutečnost, že 

součástí deklarace mohou být i masná telata, která se narodila ještě v době, kdy 

hospodářství patřilo původnímu majiteli. 

 

- Ohlášení v případě Ekologického zemědělství  

 

Pro opatření Ekologické zemědělství platí podmínka, že nabyvatel musí být  registrován 

v systému ekologického zemědělství již v den převodu DPB v LPIS.  

  

 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 nebo IZR, žadatel neprovádí změnu osoby žadatele pro potřeby Fondu 

(tzn. převod DPB v LPIS nebo zvířat v IZR neznamená převod závazku daného opatření).  

 

Je nutné, aby nový žadatel z výčtu různých variant vybral správný typ ohlášení (viz. tabulka pro 

výběr vhodné varianty) a doložil k němu dokumenty, které dokládají danou skutečnost dle 

jednotlivých případů, které jsou uvedeny níže. 

 

V případě závazků (AEKO, EZ, NAEKO a NEZ) musí být ohlášení o převodu zemědělského závodu 

doplněno písemným závazkem nabyvatele, že bude v plném rozsahu pokračovat v plnění 
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podmínek příslušného opatření. Pokud bude oznámení podáno po výše uvedeném termínu (po 

lhůtě 30-ti dnů), bude zamítnuto. 

 

Seznam opatření a zkratek pro potřeby této kapitoly. 

 

Agroenvironmentálně-klimatické 

opatření 

AEKO 

Ekologické zemědělství EZ 

Navazující Agroenvironmentálně-
klimatické opatření 

NAEKO 

Navazující Ekologické zemědělství NEZ 

Platby v rámci sítě Natura 2000 a 

podle rámcové směrnice o vodě 

NATURA 2000 

Platby pro oblasti s přírodními 

omezeními 

ANC 

Platby pro přechodně podporované 

oblasti 

PPO 

Jednotné platby na plochu zemědělské 

půdy 

SAPS 

Přechodné vnitrostátní podpory PVP 

Platba pro zemědělce dodržující 

zemědělské postupy příznivé pro klima 

a životní prostředí 

Greening 

Dobrovolná podpora vázaná produkci 

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 

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 

Platba pro mladé zemědělce Mladý zemědělec 

Dobré životní podmínky zvířat WELFARE 
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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.  

- Lze uplatnit pouze pro opaření AEKO, EZ, NAEKO a NEZ (u subjektů s dlouhodobým 

závazkem) 

 

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 z LPIS, ze kterého bude zřejmé, že DPB již nejsou vedeny na původního 

žadatele. 

f) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS. 

g) V případě podpory v rámci zvířat – doklad prokazující převod zvířat v ústřední 

evidenci. 

 

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.  

 

Pozn.: u opatření ANC, PPO, 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 Typů ohlášení). 

 

Pozn. Lze provést převod mezi manžely, kteří mají zemědělský závod ve společném 

jmění manželů. (odlišně je upraveno pro převod nebo pacht celého nebo části obchodního 

závodu, neboť v těchto případech musí být doloženo, že závod je ve výlučném vlastnictví 

převodce). Vzhledem k tomu, že podstatou tohoto úkonu je ukončení zemědělské činnosti 

původního žadatele a závazek nového uživatele zemědělské půdy pokračovat v plném rozsahu 

v plnění podmínek, není nutné v případě manželů zkoumat, zda zemědělský závod je součástí 
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SJM či nikoli, žádná smlouva uzavřená mezi původním žadatelem a novým uživatelem se 

nedokládá. 

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.). 

 

 Podklady oznámení: 

a) Ohlášení změny žadatele. 

b) Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku. 

c) Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení). 

h) Potvrzení z LPIS, ze kterého bude zřejmé, že DPB již nejsou vedeny na původního 

žadatele. 

d) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS. 

e) V případě podpory na zvířata – doklad prokazující převod zvířat v ústřední evidenci. 

f) 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). 

i) Potvrzení z LPIS, ze kterého bude zřejmé, že DPB již nejsou vedeny na původního 

žadatele. 

d) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS. 

e) V případě podpory v rámci zvířat – doklad prokazující převod zvířat v ústřední 

evidenci. 

f) 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  

V případě opatření PVP (přežvýkavci, chmel, brambory pro výrobu škrobu) a VCS (chov 

telete masného typu, dojnice s tržní produkcí mléka) nelze převádět část závodu, vždy se 

musí jednat o převod celého hospodářství/závodu.   

 

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). 
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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). 

j) Potvrzení z LPIS, ze kterého bude zřejmé, že DPB již nejsou vedeny na původního 

žadatele. 

e) Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS. 

f) V případě podpory na zvířata – doklad prokazující převod zvířat v ústřední evidenci. 

g) 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 ANC, PPO, 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) 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.  

 

A dále budou předloženy dokumenty rozdílné dle zvolené varianty v Ohlášení: 

 

 pro variantu A)  

    Právní nástupce původního žadatele žádá o vyplacení dotace (včetně poměrného vyplacení 

dotace za část období – ke dni úmrtí původního žadatele), v případě, že původní žadatel dodržel 

či plnil podmínky opatření plynoucí z legislativních norem v daném roce a do doby úmrtí mu 

nebyla poskytnuta dotace. 

 

d)  Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení) 

 

pro variantu B)  

   Právní nástupce původního žadatele žádá o stažení aktuální žádosti. V případě dlouhodobého 

závazku požádá o ukončení tohoto závazku ke dni úmrtí žadatele - pouze v případě, že nebyly 

před smrtí žadatele splněny podmínky pro poskytnutí dotace. 

 

e) Vyplněnou žádost o stažení žádosti k jednotlivým opatření.  
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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 

VYŠŠÍ MOC - 

ÚMRTÍ 

s převzetím závodu (závod přebírá 

právní nástupce nebo jiný subjekt a 

pokračuje v zemědělské činnosti 

zemřelého) 

v případě převzetí dědicem nebo 

jiným subjektem – platí pro AEKO, 

EZ, NAEKO a NEZ 

v případě převzetí dědicem - platí 

pro ANC, PPO, Natura 2000, SAPS, 

PVP, VCS, Greening, Welfare, Mladý 

zemědělec  

bez převzetí závodu (ukončení závazku 

nebo běhu žádosti buď s výplatou 

poměrné výše dotace, nebo se stažením 

žádosti)   

AEKO, EZ, NAEKO, NEZ, NATURA 

2000, ANC, PPO, SAPS, Greening, 

PVP, Welfare, Mladý zemědělec, VCS 

   ZMĚNA 

ŽADATELE 

přeměny obchodních korporací a 

družstev (zrušení či změna bez 

likvidace): 

AEKO, EZ, NAEKO, NEZ, ANC, PPO, 

Natura 2000, SAPS, PVP, Greening, 

Mladý zeědělec, VCS, Welfare 

- fúze splynutím, sloučením 

- rozdělení společnosti 

- převod jmění na společníka 

- změna právní formy 

- vklad závodu 

smluvní převody dle NOZ: 

AEKO, EZ, NAEKO, NEZ, ANC, PPO, 

Natura 2000, SAPS, PVP, Greening, 

Mladý zemědělec, VCS, Welfare 

A) 

-      kupní smlouva o koupi závodu, 

-      smlouva o pachtu závodu, 

 

-      smlouva o darování závodu 

 

 

 

B) 

AEKO, EZ, NAEKO, NEZ, ANC, PPO, 

SAPS, PVP, Greening, Welfare, VCS 

(vyjma historických plateb) 

-      kupní smlouva o koupi části závodu, 

-      smlouva o pachtu části závodu, 

-      smlouva o darování části závodu. 

UKONČENÍ 

ZEMĚDĚLSKÉ 

ČINNOSTI 

ukončení činnosti s převzetím 

zemědělského závodu 
AEKO, EZ, NAEKO, NEZ 

ukončení činnosti z důvodu zdravotní 

nezpůsobilosti - ukončení závazku, 

zastavení běhu žádosti 

AEKO, EZ, NAEKO, NEZ, ANC, PPO, 

Natura 2000, SAPS, PVP, Greening, 

Mladý zemědělec, VCS, Welfare 
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 Vyšší moc - mimořádné okolnosti  
 

Oznámení podá na formuláři „Ohlášení o zásahu vyšší moci - 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. Ohlášení i patřičné doklady musí být 

podepsány.  

 

V následující tabulce jsou vyjmenovány příklady vyšší moci - mimořádný okolností a dokumenty, 

které je třeba v takových případech předložit. Uznání vyšší moci - mimořádných okolností může 

vést k neuplatnění některých sankcí. 

 

Případy Vyšší moci - 

výjimečných okolností 
Doklady žadatele prokazující vyšší moc 

Dlouhodobá pracovní 

neschopnost žadatele  

- Potvrzení lékaře 

- Nutné je uvést důvod podání Ohlášení (porušení, 

některé povinnosti plynoucí z dané legislativní 

normy). 

Vyvlastnění celého 

zemědělského závodu nebo 

jeho velké části, pokud toto 

vyvlastnění nemohlo být 

předvídáno v den přijetí závazku 

nebo podání žádosti. 

 

 

- 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 OPŽ, z kterého bude zřejmé, kterému 

PB odpovídá dotčený vyvlastněný pozemek 

- Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel 

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 žádosti. 

Zřízení veřejně prospěšné 

stavby podle zákona č. 183/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Doložení dokladů bude vždy řešeno individuálně 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Změna uživatele pozemku 

v rámci pozemkové úpravy dle 

zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- 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. 

- Potvrzení OPŽ, z kterého bude zřejmé, kterému 

PB odpovídá dotčený pozemek vydaný 

rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně 

vlastnických vztahů v rámci pozemkové úpravy. 

- Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel 
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Vážné poškození nebo úplné 

zničení založeného porostu 

biotickými činiteli bez zavinění 

příjemce dotace, která významně 

zasáhne zemědělský závod (např. 

okus stromků, rozrytí DPB 

divokými prasaty, poškození 

porostu hrabošem polním apod…..)  

a) Poškození stromů okusem – dokládá se zpráva 

lesního hospodáře nebo Protokol o kontrole 

skutečného stavu porostu (kontrola na místě 

prostřednictvím OPŽL) 

 

b) Rozrytí DPB divokými prasaty – dokládá se zpráva 

tzv. uživatele honitby (např. myslivecký spolek, 

honební společenstvo s výkonem práva 

myslivosti) nebo Protokol o kontrole skutečného 

stavu porostu (kontrola na místě prostřednictvím 

OPŽL) 

 

c) Napadení pasených zvířat vlky – dokládá se: 

- potvrzení veterináře, zpráva tzv. uživatele 

honitby (např. myslivecký spolek, honební 

společenstvo s výkonem práva myslivosti) o 

výskytu vlka v dané lokalitě nebo potvrzení 

orgánu ochrany přírody o výskytu vlka v dané 

lokalitě  

d) Poškození porostu hrabošem polním – dokládá se 

Odborné posouzení ÚKZUZ o poškození porostů 

z důvodu výskytu hraboše polního  

 

e) Použití přípravku na ochranu rostlin na DPB            

zasažených kalamitním výskytem hraboše polního – 

dokládá se Záznamem ÚKZUZ z odborného šetření 

intenzity výskytu hraboše polního  

OBNOVA TRAVNÍHO POROSTU: 

V případě poškození porostu (hrabošem nebo 

divokými prasaty) zahrnutého do „Obnovy travního 

porostu“, se uznaná OVM vztahuje na pardonování 

nedodržení 5ti leté lhůty s tím, že v případě 

přistoupení k předčasné obnově travního porostu, 

musí žadatel tuto skutečnost oznámit na místně 

příslušné OPŽL, následně bude provedena změna v 

LPIS a v rámci obnovy travního porostu začne běžet 

nové 5ti leté období. 

 

Vážná přírodní katastrofa 

způsobena abiotickými činiteli 

bez zavinění příjemce dotace, která 

významně zasáhne zemědělský 

závod (déšť, záplavy, mráz, sucho, 

vítr apod….) 

 

- Kontrola na místě prostřednictvím OPŽL (Protokol 

o kontrole skutečného stavu porostu či budov po 

přírodní katastrofě) 

- Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích 

a stavu věci. 

- Potvrzení pojišťovny. 

 

Poškození způsobené povětrnostními vlivy: 
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a) Poškození deštěm – dokládá se Potvrzení ČHMÚ 

o úhrnu srážek 

 

b) Poškození mrazem - dokládá se Potvrzení ČHMÚ 

o naměřených teplotách  

 

c) Poškození suchem – dokládá se pouze formulář 

Ohlášení vyšší moci  

 

d) Poškození větrem – dokládá se Potvrzení ČHMÚ o 

síle větru 

 

Dočasné složení dřeva 

z kůrovcové kalamity na 

zemědělském pozemku 

- dokládá se potvrzení lesního hospodáře s vlastníka 

lesa 

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. 

- Potvrzení Státní veterinární správy 

- Potvrzení státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ) 

 

Úhyn zvířete – přírodní okolnosti 

s dopadem na živý inventář nebo 

stádo 

- Potvrzení veterinárního lékaře, s informací, 

že se jedná o úhyn zvířete bez zavinění chovatele 

(včetně identifikačního čísla zvířete a podpisu 

veterinárního lékaře). V případě podopatření 

Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy, bude v potvrzení veterinárního lékaře navíc 

uvedena informace, v jakém týdnu březosti bylo 

zvíře ke dni úhynu. Tato informace bude potvrzena 

veterinárním lékařem. 

Žadatel do formuláře uvede, že k úhynu nedošlo 

jeho zaviněním – zaškrtávací pole. 

- v podopatřeních zaměřených do chovu prasat dále 

vyžadujeme potvrzení od asanačního podniku o 

převzetí zvířete (počet a váha zvířat). 

 

Zmetání zvířete (v případech 

nesplnění podmínky stání 

suchostojných krav ve výběhu před 

porodem nepřetržitě po dobu 

minimálně 30 dní v období 60 dní 

před ukončením březosti v 

důsledku zmetání, je NUTNÉ podat 

OVM) – uvedené v IZR 

- Tento důvod OVM je relevantní pouze pro 

podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro 

suchostojné krávy. 

- Potvrzení veterinárního lékaře s informací 

o zmetání daného zvířete (včetně identifikačního 

čísla zvířete a podpisu veterinárního lékaře). 

V potvrzení veterinárního lékaře bude navíc 

uvedena informace, v jakém týdnu březosti 

bylo zvíře ke dni zmetání. 

Předčasný porod zvířete – 

uvedený v IZR 

- Tento důvod OVM je relevantní pouze pro 

podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro 

suchostojné krávy. 

- Potvrzení veterinárního lékaře s informací, 

ve kterém týdnu březosti dané zvíře porodilo 

(včetně podpisu veterinárního lékaře). 
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Nucená porážka zvířete  

(náhlá změna zdravotního stavu 

zvířete)  

- Potvrzení veterinárního lékaře, s informací, že se 

jedná o nucenou porážku ze zdravotních 

důvodů (včetně identifikačního čísla zvířete/počet 

zvířat (váha) u prasat a podpisu veterinárního 

lékaře). V případě podopatření Zajištění přístupu 

do výběhu pro suchostojné krávy, 

bude v potvrzení veterinárního lékaře navíc 

uvedena informace, v jakém týdnu březosti bylo 

zvíře ke dni, kdy bylo poraženo. Tato informace 

bude potvrzena veterinárním lékařem. 

Žadatel do formuláře uvede, že k náhlé změně 

zdravotního stavu nedošlo jeho zaviněním – 

zaškrtávací pole. 

- v podopatřeních zaměřených do chovu prasat dále 

vyžadujeme potvrzení o převzetí zvířete na jatka 

(počet a váha zvířat). 

 

 

Specifické případy: 

 

Ohlášení vyšší moci - výjimečné okolnosti z důvodu mrazů/sucha bude SZIF posuzovat 

až v době, kdy bude probíhat kontrola daných podmínek příslušného opatření (například 

podmínka: míra produkce ovoce). Z tohoto důvodu doporučujeme žadatelům podávat ohlášení 

až ve chvíli, kdy zjistí, že nesplní/nesplnili  dané podmínky příslušného opatření z důvodu vyšší 

moci. 

 

Ohlášení vyšší moci u opatření DŽPZ kdy není třeba podávat OVM -  nejčastější případy:  

 Úhyn/nucená porážka dojnice mimo retenční období – platí pro všechna podopatření  

 Zmetání/předčasný porod v případě, že je tato událost zaznamenána v IZR, došlo k ní 

v období od 1.7.2020-28.2.2021 a suchostojka byla na hospodářství/objektu s výběhem 

min. 30 dní nepřetržitě v období 60 dnů před touto událostí (porod/zmetání). 

 

Složiště dřeva na DPB z důvodu kůrovcové kalamity v lesích 

 

Skladování dřeva na zemědělském pozemku z důvodu kůrovcové kalamity lze považovat za 

vyšší moc, pokud daná skutečnost nastane po podání žádosti o dotace a vždy ve vztahu 

k délce skladování dřeva na zemědělské půdě (včetně manipulačních ploch souvisejících 

s pojezdy těžké technicky nezbytně souvisejícími se složením dřeva na DPB žadatele).  

 

Možnosti uplatnění/neuplatnění vyšší moci z důvodu skladování dřeva z důvodu kůrovcové 

kalamity: 

1) Skládka dřeva z kůrovcové kalamity vznikne před podáním žádosti 

 

 Dočasná skládka kalamitního dřeva (do 12 měsíců) 

Jedná se o případ, kdy skládka dřeva je/bude  na pozemku dočasně (max. 12 měsíců) a tato 

skládka brání zemědělci v plnění dotačních podmínek. V takovém případě žadatel nesmí 

danou plochu zasaženou skládkou dřeva včetně nezbytné manipulační plochy zahrnout do 

deklarace při podání žádosti, ale nemusí provádět aktualizaci DPB v LPIS, neboť se jedná o 

dočasný prvek.  

 

 Dlouhodobá skládka kalamitního dřeva (nad 12 měsíců) 
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Jedná se o případ, kdy skládka dřeva není posouzena jako dočasný prvek (je nebo bude na 

ploše déle jak 12 měsíců) a tudíž tato skládka brání, a nebo bude bránit, po dobu delší než 12 

měsíců zemědělci v plnění dotačních podmínek na dané ploše. 

V takovém případě žadatel nesmí zahrnout DPB do deklarace při podání žádosti a 

zároveň musí provést aktualizaci LPIS. 

 

 

2) Skládka dřeva z kůrovcové kalamity vznikne po podání žádosti 

 

 Dočasná skládka dřeva po podání žádosti, která brání plnění dotačních podmínek na dané 

ploše 

Jedná se o případ, kdy skladování dřeva z kůrovcové kalamity je na pozemku zahájeno po 

podání žádosti a dřev bude skladováno dočasně, nejpozději do konce kalendářního roku, za 

který je poskytována dotace.  

 

Žadatel v tomto případě nemusí upravovat deklaraci žádosti, ale předloží:  

 

- Formulář Ohlášení vyšší moci - mimořádných okolností, na který uvede důvod 

(kůrovcová kalamita) a DPB (na kterém bude dřevo dočasně složeno); 

- Potvrzení o kalamitním původu kůrovcového dříví skladovaného na zemědělské 

půdě  (Potvrzení příslušného Odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa).  

 

Obnova travního porostu v případě poškození porostu hrabošem a v případě rozrytí 

divokými prasaty 

Pravidla pro obnovu trvalého právního porostu:  

- žadatel podá Ohlášení vyšší moci – poškození porostu (na formuláři vydaném 

SZIF) z důvodu 

o nadměrného výskytu hraboše polního, které doloží „Odborným 

posouzením ÚKZUZ o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše 

polního“ na předmětném DPB; 

o rozrytí porostu divokými prasaty, které doloží zprávou tzv. uživatele 

honitby (např. mysliveckého spolku nebo honebního společenstva 

s výkonem práva myslivosti 

- žadatel současně podá  Ohlášení předčasné obnovy travního porostu na místně 

příslušné OPŽL; 

 

Kalamita způsobená hrabošem polním 

V případě kalamity způsobené hrabošem polním je umožněno žadatelům doložit Ohlášení vyšší 

moci – výjimečných okolností společně s podáním Jednotné žádosti, případně po jejím 

podání, a to v případě: 

 

A) Poškození porostu z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního  

V případě, že dojde v souvislosti s nadměrným výskytem hraboše polního k poškození porostu 

na pozemku žadatele (nevzejití meziplodiny, zničení travního porostu apod.), čímž je ohroženo 

naplnění dotační podmínky příslušného opatření na deklarovaných plochách v žádosti, může 

žadatel podat individuální ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen „OVM“). 
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Jako doklad prokazující vyšší moc bude žadatelem doloženo „Odborné posouzení o poškození 

porostů z důvodu výskytu hraboše polního“ na předmětném DPB vydané Ústředním kontrolním 

a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZUZ“). 

 

Toto odborné posouzení lze nahradit „Záznamem z odborného šetření ÚKZUZ k intenzitě 

výskytu hraboše polního na základě podnětu žadatele“, pokud je v tomto dokumentu uveden 

předmětný DPB a u položky „Překročení prahu škodlivosti“ je uvedeno „ANO“.  

 

V rámci opatření AEKO (dle NV č. 75/2015) a Ekologické zemědělství (dle NV č. 76/2015) musí 

žadatel k OVM standardně dodávat souhlasné stanovisko Orgánu ochrany přírody (dále „OOP“) 

s provedením vyjmenovaných operací. Pakliže tedy žadatel v rámci OVM hodlá provádět některé 

z těchto operací (viz. níže), které jsou standardně jen se souhlasem OOP, je třeba toto 

souhlasné stanovisko dodat společně s OVM. 

 

Tabulka operací se souhlasem OOP:  

 

1. s odložením seče/pastvy 8.   s prováděním válení 

2. se stanovením dřívějšího termínu 

seče/pastvy 

9.   s prováděním smykování 

3. s vynecháním jedné seče/pastvy 10. s prováděním vápnění 

4. se změnou povinnosti seče nedopasků 11. s aplikací herbicidů (bodově) 

5. s prováděním mulčování 12. k zásahu do krajinného prvku mokřad 

6. s prováděním přísevu 13. s příkrmem hospodářských zvířat 

7. s prováděním obnovy 14. se snížením limitu přívodu dusíku 
pastvou 

 

V případě poškození porostu zahrnutého do „Obnovy travního porostu“ se OVM vztahuje na :   

 

 pardonování nedodržení 5ti leté lhůty s tím, že v případě zasažení porostu z důvodu 

nadměrného výskytu hraboše, bude nezbytné nahlásit tuto skutečnost na místně 

příslušné OPŽL a po odsouhlasení OVM bude provedena změna v LPIS a v rámci obnovy 

travního porostu začne běžet nové 5ti leté období. 

 

   B) Použití přípravku na ochranu rostlin na pozemcích zasažených kalamitním 

výskytem hraboše polního 

V souvislosti s kalamitním přemnožením hraboše polního byla ze strany ÚKZUZ vydána nařízení 

o mimořádném povolení přípravků na ochranu rostlin (dále jen „POR“) pro omezené a 

kontrolované použití.  

 

Jedná se o přípravky:  

 

Ratron GW (5071-0) pro aplikaci do nor; 

Stutox II (5114-0) pro aplikaci do nor a  

Stutox II (5114-0) pro aplikaci rozhozem na povrch.  

 

Tyto přípravky lze použít v období od 13. 2. 2020 do 11. 6. 2020 a to nejvýše 3x, pokud trvá 

kalamitní výskyt hraboše polního. 

 

Žadatel může podat individuální ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen 

„OVM u níže uvedených opatření, pokud byl POR aplikován v souladu s výše uvedenými 

mimořádnými nařízeními ÚKZUZ.  
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Relevantními opatřeními pro podání OVM jsou: 

 

 v případě platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a 

životní prostředí („Greening“): 

 plocha s plodinami vázajícími dusík 

 plocha s meziplodinami 

 úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu 

 medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu 

 

 v případě Agroenvironmentálně klimatických opatření („AEKO“) a Navazujících 

agroenvironmentálně klimatických opatření („NAEKO“) u podopatření: 

 Biopásy 

Podané  OVM musí být doplněné „Záznamem z odborného šetření intenzity výskytu hraboše 

polního na základě podnětu žadatele“, který vydal ÚKZUZ, na základě podnětu žadatele 

k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření jeho kalamitního přemnožení. 

 

OVM z důvodu „Použití přípravku na ochranu rostlin na pozemcích zasažených kalamitním 

výskytem hraboše polního“ bude relevantní u žádostí podaných pro rok 2020 a to za 

předpokladu, že:  

 DPB, u kterých byly na základě zjištěného kalamitního přemnožení hraboše polního 

aplikovány POR se týkají vyjmenovaných ploch u výše uvedených opatření 

deklarovaných v žádosti o dotaci; 

 aplikace POR na základě mimořádných nařízení ÚKZUZ byla prováděna na předmětných 

DPB pouze v období od 13. 2. 2020 do 11. 6. 2020 a to nejvýše 3x. 

 

 

 

Odesílání a doručení dokumentů Jednotné žádosti 
 

Od letošního roku 2020 bude pozměněno odesílání a doručování veškerých dokumentů týkající 

se Jednotné žádosti s preferencí doručovat písemnosti na Portál farmáře.  

 

V případě, že: 

a) bude ověřeno, že má žadatel jedinečný přístup do Portálu farmáře, budou mu veškeré 

dokumenty odeslány a doručovány na Portál farmáře; 

 

b) žadatel nemá zřízen jedinečný přístup do Portálu farmáře, bude u něj ověřena existence 

Datové schránky a v případě, že žadatel má Datovou schránku, budou mu dokumenty 

odesílány a doručovány do jeho Datové schránky; 

 

c) žadatel nebude mít zřízený jedinečný přístup do Portálu farmáře ani Datovou schránku, 

budou mu dokumenty odesílány a doručovány poštou (případně osobně, pokud o to 

požádal).   

 

 

 

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.  
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1 Typy kontrol na místě  
 

Rozlišujeme 3 základní typy KNM:  

 Fyzická kontrola na místě  

 Dálkový průzkum Země  

 Fyzická kontrola na místě po dálkovém průzkumu Země  

 

1.1 Fyzická kontrola na místě (FKNM)  

Fyzickou kontrolu na místě (dále jen „FKNM“) provádí pověření terénní inspektoři, pracovníci RO 

SZIF (Oddělení inspekční služby). 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.  

 

1.2 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.  

 

1.3 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). 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. Výčet kontrolních organizací a podmínek je uveden 

na konci kapitoly „Provedení kontroly na místě“. 

 

Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci 

orgánů EU.  

 

 

2 Osoby při KNM  
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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.  

 

 

3 Provedení kontroly na místě 
 

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. 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  
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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 kontrolující pracovník SZIF vždy 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. 

 

V průběhu kontroly kontrolující pracovník provádí kontrolu níže uvedeného - 

rozděleno dle opatření 

 SAPS - Jednotná platba na plochu: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o uznávací list osiva konopí nebo doklad o uznání osiva vydaný v jiném členském 

státě EU nebo ISTA certifikát u osiv z dovozu ze třetích zemí nebo návěsky z obalů 

osiva konopí 

o při kontrole obsahu THC v pěstovaných odrůdách konopí budou odebírány vzorky 

pro následný rozbor 

o v případě pěstování rychle rostoucích dřevin: 

 list o původu sazenic, případně doklady o nákupu sadby, dodací listy, 

apod. 

 ke kontrole délky obmýtí – doklady o prodeji dřevní hmoty 

 

 Greening – prahové hodnoty / výjimky 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

 Greening – diverzifikace plodin 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

 Greening – plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA) 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o zajistí přístup na jím užívané EFA prvky 

o evidence o použití hnojiv 

o evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin 

o v případě pěstování rychle rostoucích dřevin: 

 list o původu sazenic, případně doklady o nákupu sadby, dodací listy, 

apod. 

 ke kontrole délky obmýtí – doklady o prodeji dřevní hmoty 

 Greening – zachování trvalých travních porostů v citlivých oblastech 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

 Greening – obnova trvalého travní porostu v ECP na základě dané povinnosti 

rozhodnutím SZIF 
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o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklad, kdy došlo k zpětnému zatravnění 

 

 ANC – Oblasti s přírodními omezeními: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB, 

o k ověření termínů sečí a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků: 

 doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod., 

o ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat): 

 správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat 

kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a 

stájovém registru (forma inventury zvířat) 

 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 

 stájový registr 

 průvodní listy skotu, průkazy koní, atd. 

 doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní 

lístek, veterinární osvědčení, apod. 

o v případě pěstování rychle rostoucích dřevin: 

 list o původu sazenic, případně doklady o nákupu sadby, dodací listy, 

apod. 

 ke kontrole délky obmýtí – doklady o prodeji dřevní hmoty 

 

 PPO – Přechodně podporované oblasti: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB, 

o k ověření termínů sečí a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků: 

 doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod., 

o ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat): 

 správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat 

kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a 

stájovém registru (forma inventury zvířat) 

 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 

 stájový registr 

 průvodní listy skotu, průkazy koní, atd. 

 doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní 

lístek, veterinární osvědčení, apod. 

 

 Natura 2000: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o evidence o použití hnojiv 

o k ověření termínů sečí a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků: 
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 doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, evidence hnojiv, pastevní deník, apod. 

 

 AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření 

 NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o evidenci o použití hnojiv 

o evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/A a NAEKO/NA– Integrovaná produkce 

ovoce: 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

 záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů dle vzoru v nařízení 

vlády, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního 

roku během celého závazku AEKO/A a NAEKO/NA 

 záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování výskytu škodlivých organismů 

dle vzoru v nařízení vlády 

 záznamy o sledování meteorologických prvků o teplotě, vlhkosti a ovlhčení 

listů dle vzoru v nařízení vlády, a to pro období od 1. března do 30. září 

příslušného kalendářního roku během celého závazku AEKO/A a 

NAEKO/NA 

 záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků o 

teplotě, vlhkosti a ovlhčení listů vzduchu dle vzoru v nařízení vlády 

 záznamy o výsledcích rozborů odebraných vzorků ovoce za účelem 

stanovení obsahu chemických látek vzoru v nařízení vlády, a to za všechny 

kalendářní roky od začátku závazku AEKO/A či NAEK/NA (žadatel doloží 

Fondu kopii záznamu o výsledcích rozboru nejpozději do 31. ledna 

kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor 

nejpozději proveden) 

 záznamy o výsledcích rozborů půdy za účelem stanovení obsahu 

chemických látek dle vzoru v nařízení vlády, a to ze všech zařazených DPB 

do AEKO/A a NAEKO/NA– rozbor se provádí nejpozději do konce 4. roku 

trvání příslušného závazku (žadatel doloží Fondu kopii záznamu o 

výsledcích rozboru nejpozději do 31. ledna kalendářního roku 

následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden) 

 zajistí přístup k technickému zařízení, které žadatel používá ke sledování 

teploty, vlhkosti a ovlhčení listů 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/B a NAEKO/NB – Integrovaná produkce 

révy vinné: 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

 doklad o nákupu použitého osiva předepsaných bylin, případně použité 

směsi osiv bylin, případně doklad o provedení službou (doklady musí být 

vystaveny na jméno žadatele) 

 míchací protokol k použité směsi osiv bylin, případně uznávací list ke 

každému komponentu použité směsi osiv bylin nebo úřední návěsky 

z obalu osiva 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/C a NAEKO/NC – Integrovaná produkce 

zeleniny a jahodníku: 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

 záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů dle vzoru v nařízení 

vlády, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního 
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roku během celého závazku AEKO/C1 a NAEKO/NC1 nebo AEKO/C2 a 

NAEKO/NC2 

 záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování výskytu škodlivých organismů 

dle vzoru v nařízení vlády 

 záznamy o sledování meteorologických prvků o teplotě a množství srážek 

dle vzoru v nařízení vlády, a to pro období od 1. března do 30. září 

příslušného kalendářního roku během celého závazku AEKO/C1 a 

NAKO/NC1 nebo AEKO/C2 a NAEKO/NC2 

 záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků o 

teplotě a množství srážek dle vzoru v nařízení vlády 

 záznamy o výsledcích rozborů odebraných vzorků zeleniny za účelem 

stanovení obsahu chemických látek dle vzoru v nařízení vlády, nebo jahod 

za účelem stanovení obsahu chemických látek dle vzoru v nařízení vlády, 

a to za všechny kalendářní roky od začátku závazku AEKO/C1 a 

NAEKO/NC1 nebo AEKO/C2 a NAEKO/NC2 (žadatel doloží Fondu kopii 

záznamu o výsledcích rozboru nejpozději do 31. ledna kalendářního roku 

následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor nejpozději proveden) 

 zajistí přístup k technickému zařízení, které žadatel používá ke sledování 

teploty a množství srážek 

 záznamy o výsledcích rozborů půdy za účelem stanovení obsahu 

minerálního dusíku před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného 

druhu zeleniny nebo jahodníku 

 záznamy o výsledcích rozborů půdy za účelem stanovení obsahu 

chemických látek dle vzoru v nařízení vlády, a to ze všech zařazených DPB 

do AEKO/C1 a NAEKO/NC1 nebo AEKO/C2 a NAKO/NC2 – rozbor se 

provádí nejpozději do konce 4. roku trvání příslušného závazku (žadatel 

doloží Fondu kopii záznamu o výsledcích rozboru nejpozději do 31. ledna 

kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém měl být rozbor 

nejpozději proveden) 

 evidenční kartu DPB vedenou podle vzoru v nařízení vlády 

 evidenční kartu agrotechnických operací vedenou podle vzoru v nařízení 

vlády pro titul AEKO/C2 a NAEKO/NC2 – Integrovaná produkce jahodníku 

 doklad o nákupu použitého osiva nebo sadby zeleniny, případně sadby 

jahodníku, případně doklad o provedení službou (doklady musí být 

vystaveny na jméno žadatele) 

 uznávací listy k použitému osivu nebo sadbě nebo úřední návěsky z obalu 

osiva nebo sadby 

 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/D a NAEKO/ND2 – Ošetřování travních 

porostů: 

 K ověření termínů sečí a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace 

nedopasků: 

 doklad prokazující provedení zemědělské operace v předepsaném 

termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), 

výkaz práce zaměstnance, karta DPB, evidence o použití hnojiv, 

pastevní deník, apod., 

 ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat): 

 správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat 

kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a 

stájovém registru (forma inventury zvířat) 

o 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 
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přítomní na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem 

zapsáni v Registru koní v hospodářství. Osli a jejich kříženci 

se nezapočítávají 

 stájový registr 

 průvodní listy skotu, průkazy koní, atd. 

 doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, 

kafilerní lístek, veterinární osvědčení, apod. 

 souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud bylo vystaveno, 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/E a NAEKO/NE – Zatravňování orné 

půdy: 

 doklad o nákupu travní směsi, případně doklad o provedení službou 

(doklady musí být vystaveny na jméno žadatele) 

 míchací protokol k použité travní směsi, případně uznávací list ke každému 

komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěsky z obalu osiva 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

 souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud bylo vystaveno 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/F a NAEKO/NF – Biopásy: 

 doklad o nákupu použitého osiva předepsaných plodin, případně použité 

směsi osiv, případně doklad o provedení službou (doklady musí být 

vystaveny na jméno žadatele) 

 míchací protokol k použité směsi osiv, případně uznávací listy ke každému 

komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěsky z obalu osiva 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/G a NAEKO/NG – Ochrana čejky 

chocholaté: 

 doklad o nákupu použitého osiva předepsaných plodin, případně doklad o 

provedení službou (doklady musí být vystaveny na jméno žadatele) 

 míchací protokol k použité směsi osiv, případně uznávací list ke každému 

komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěsky z obalu osiva 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

o ke kontrole podmínek podopatření AEKO/H a NAEKO/NH – Zatravňování drah 

soustředěného odtoku: 

 doklad o nákupu travní směsi, případně doklad o provedení službou 

(doklady musí být vystaveny na jméno žadatele) 

 míchací protokol k použité travní směsi, případně uznávací list ke každému 

komponentu použité směsi osiv nebo úřední návěsky z obalu osiva 

 doklady prokazující provedení pracovních operací v předepsaném termínu 

– evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce 

zaměstnance, karta DPB, apod. 

 

 EZ – Ekologické zemědělství 

 NEZ – Navazující Ekologické zemědělství 

 

Ke kontrole podmínek ekologického zemědělství: 

o vedení dokumentace 

o rostlinná produkce (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin) 

o živočišná produkce (krmiva, welfare zvířat) 

o identifikace a označování produktů ekologického zemědělství 

Ostatní podmínky: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o k ověření termínů sečí a odklizu biomasy, případně pastvy a likvidace nedopasků: 
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 doklad prokazující provedení zemědělské operace v termínu – evidence 

pracovních operací (pokud ji žadatel vede), výkaz práce zaměstnance, 

karta DPB, evidence o použití hnojiv, pastevní deník, apod. 

o souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud bylo vystaveno 

o evidenci o použití hnojiv 

o evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin 

o ke kontrole hospodářských zvířat (počet, označení a evidence zvířat): 

 správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat 

kontrolovaného hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a 

stájovém registru (forma inventury zvířat) 

 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 

 stájový registr 

 průvodní listy skotu, průkazy koní, atd. 

 doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní 

lístek, veterinární osvědčení, apod. 

o karty DPB, případně další doklady prokazující provedení pracovních operací v 

předepsaném termínu – evidence pracovních operací (pokud ji žadatel vede), 

výkaz práce zaměstnance, apod. 

o doklad o nákupu použitého osiva pěstovaných plodin (zelenina, speciální byliny, 

atd.), případně použité směsi osiv, případně doklad o provedení službou (doklady 

musí být vystaveny na jméno žadatele) 

o míchací protokol k použité směsi osiv, uznávací listy k použitému osivu, případně 

k použité sadbě pěstovaných plodin nebo úřední návěsky z obalu osiva nebo 

sadby 

o záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů v ovocných sadech dle vzoru 

nařízení vlády, a to pro období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního 

roku během celého závazku EZ 

o záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování výskytu škodlivých organismů 

v ovocných sadech dle vzoru nařízení vlády 

o záznamy o sledování meteorologických prvků o teplotě a vlhkosti vzduchu 

v ovocných sadech dle vzoru nařízení vlády, a to pro období od 1. března do 30. 

září příslušného kalendářního roku během celého závazku EZ a NEZ 

o záznamy o vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků o teplotě a 

vlhkosti vzduchu v ovocných sadech dle vzoru nařízení vlády 

o zajistí přístup k technickému zařízení, které žadatel používá ke sledování teploty 

a vlhkosti vzduchu 

o doklady prokazující vlastní produkci ovoce převládajícího podle výměry nebo 

jahod (Fondem vydaný formulář na objem vlastní produkce, záznamy o rostlinné 

produkci k příslušným dílům půdních bloků – kartu DPB.) 

 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci bílkovinných plodin: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o k tomuto opatření se nepředkládají žádné doklady 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci konzumních brambor: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklad prokazující nákup sadby (faktura, paragon) 

o uznávací list na sadbu brambor nebo úřední návěska 
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 Dobrovolná podpora vázaná na produkci brambor určených pro výrobu škrobu: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklad prokazující nákup sadby (faktura, paragon) 

o uznávací list na sadbu brambor nebo úřední návěska 

o originál smlouvy mezi žadatelem a výrobcem škrobu za příslušný hospodářský 

rok 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci chmele: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o k tomuto opatření se nepředkládají žádné doklady 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci cukrové řepy: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklad prokazující nákup osiva (faktura, paragon) v množství alespoň 0,8 výsevní 

jednotky na hektar 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou 

pracností: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklad prokazující nákup osiva nebo sadby (faktura, paragon) 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci zeleninových druhů s vysokou 

pracností: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklad prokazující nákup osiva nebo sadby (faktura, paragon) 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 

pracností: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklady prokazující produkci ovoce (prodej i zpracování), výrobní kalkulace 

 

 Dobrovolná podpora vázaná na produkci ovocných druhů s vysokou pracností: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB 

o doklady prokazující produkci ovoce (prodej i zpracování), výrobní kalkulace 

 

 Standardy DZES: 

o zajistí přístup na jím užívané DPB v rámci všech standardů DZES 1 - 7 

DZES 1 

o záznamy o používání přípravků na ochranu rostlin 

o faktury za nákup přípravků na ochranu rostlin 

o skladovou evidenci přípravků na ochranu rostlin 

o evidence hnojení 

DZES 2 

o platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 

DZES 3 

o platné povolení k vypouštění odpadních vod do vodních toku 

o skladová evidence ropných látek, přípravků na ochranu rostlin a hnojiv 

o provozní deník o vlastních kontrolách skladů a skládek závadných látek 

o schválený havarijní plán 

o protokol o zkoušce těsnosti nádrží ropných látek 

o provozní deník o vlastních kontrolách zjišťování úniku skladovaných ropných látek 

DZES 4 

o evidence o použití hnojiv 

DZES 5 

o sdělení o použití půdoochrané technologie, pokud musela být použita dle definice 

standardu 
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o zaslání hlášení na SZIF o použití půdoochranné technologie podrývání u řepky 

olejné nebo cukrové řepy, jeli tato půdoochranná technologie použita 

DZES 6 

o evidence o použití hnojiv 

DZES 7 

o souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody ke zrušení/poškození krajinného 

prvku 

o sdělení o zajištění podmínky, aby na více než 30 ha nebyla souvislá plocha jedné 

plodiny 

 

 Dobrovolná podpora na chov telete masného typu: 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o průvodní listy skotu (deklarovaných telat a jejich matek) 

o doklady týkající se otce (plemenný býk) 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

 

 Dobrovolná podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí 

mléka: 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o průvodní listy skotu 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

 

 Dobrovolná podpora na chov bahnice nebo chov kozy: 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o záznam o pastvě zvířat (pastevní deník), 

o zajistí přístup na plochu DPB, kde probíhala/probíhá pastva 

 

 Přechodné vnitrostátní podpory – platba na chov krav bez tržní produkce mléka: 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o průvodní listy skotu 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

 

 Přechodné vnitrostátní podpory – platba na chov ovcí, popřípadě koz: 

o předmětná zvířata 
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o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeji hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

 

 Dobré životní podmínky zvířat / Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o průvodní listy skotu 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeje hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o dodržování podmínek welfare 

o dodržování minimální plochy lehacího prostoru pro každou dojnici 

 

 Dobré životní podmínky zvířat / Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o průvodní listy skotu 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeje hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o dodržování podmínek welfare 

o evidence regulace nežádoucího hmyzu 

o obaly od použitých desinsekčních přípravků, případně potvrzení o likvidaci těchto 

obalů 

o daňové doklady o nákupu použitých desinsekčních přípravků 

o nastýlání slámou či separátem s obsahem vápence, provádění desinsekce 

stájového prostředí (chemická či biologická metoda) 

 

 Dobré životní podmínky zvířat / Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné 

krávy 

o předmětná zvířata 

o správnost označení zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného 

hospodářství na aktuální stav v ústřední evidenci a stájovém registru (forma 

inventury zvířat) 

o stájový registr 

o průvodní listy skotu 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeje hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o dodržování podmínek welfare 

o evidence o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu 

o zajištění nepřetržitého přístupu do výběhu 

o nastýlání slámou ve výběhu 

 

 Dobré životní podmínky zvířat / Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

o předmětná zvířata 

o počet zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství 

na aktuální stav v ústřední evidenci a registru prasat (forma inventury zvířat) 

o registr prasat 
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o doklady ohledně nákupu, případně prodeje hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o dodržování podmínek welfare 

o individuálního označení prasniček 

o první zapouštění prasniček ve věku 230 dní 

o evidence o zapouštění prasniček 

 

 

 Dobré životní podmínky zvířat / Zlepšení životních podmínek pro prasnice: 

o předmětná zvířata 

o počet zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství 

na aktuální stav v ústřední evidenci a registru prasat (forma inventury zvířat) 

o registr prasat 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeje hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o dodržování podmínek welfare 

o kontrola dezinfekce 

o evidence o turnusovém provozu prasnic na porodnách 

o evidence o kontrole, případně ošetření spárků prasnic 

 

 Dobré životní podmínky zvířat / Zvětšení plochy pro odstavená selata: 

o předmětná zvířata 

o počet zvířat a porovnání fyzicky přítomných zvířat kontrolovaného hospodářství 

na aktuální stav v ústřední evidenci a registru prasat (forma inventury zvířat) 

o registr prasat 

o doklady ohledně nákupu, případně prodeje hospodářských zvířat, kafilerní lístek, 

veterinární osvědčení, apod. 

o dodržování podmínek welfare 

o minimální plocha prostoru pro chov odstavených selat 

o označení jednotlivých sekcí, případně kotců, ve kterých jsou odstavená selata 

chována 

o evidence o odstavu selat 

 

Kontrola některých podmínek je delegována na jiné kontrolní organizace: 

 ÚKZÚZ 

o SAPS – odběr vzorků konopí a zjišťování obsahu THC 

o AEKO/NAEKO - používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, řezy v sadech a 

vinicích 

o Natura 2000 - používání hnojiv 

o EZ/NEZ – kontrolor dodržování podmínek ekologického zemědělství, používání 

hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, řezy v sadech a vinicích 

 ČPI 

o AEKO/NAEKO, EZ/NEZ, ANC, PPO, 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 vnitrostátní 

podpory (kontrolní organizace ČPI) – kontrola zvířat 

 SVS 

o Dobré životní podmínky zvířat - dodržování podmínek welfare a specifické 

podmínky 

 

 

4 Ukončení kontroly na místě 
 

Poslední kontrolní úkon je úkon, který předcházel vyhotovení Protokolu o kontrole. Konkrétní 

úkon bude uveden v Protokolu o kontrole.  
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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.  

 

 Portálem farmáře - Protokol o kontrole je možné zaslat Portálem farmáře v případě, 

kdy žadatel má zřízen přístup do Portálu farmáře. Datem doručení je den příhlášení se 

do Portálu farmáře. Případná fikce doručení bude uplatněna, pokud se žadatel nepřihlásí 

do Portálu farmáře do 10-ti dní od odeslání na Portál farmáře. 

 

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. 

 

 

5 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. 

 

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:  



 

 
172 

 

 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 oprávněn se písemně práva na podání námitek vzdát. 

 

6 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. 

(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.  
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(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 a družicového sledování 

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. 59 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1306/2013 
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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, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

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

nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné 

oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Nařízení vlády č. 44/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro přechodně 

podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Nařízení vlády č. 64/2020 Sb. o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 

lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

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

životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Nařízení vlády č. 307/2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 

uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 Nařízení vlády č. 48/2017  Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků 

jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-

klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících 

agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření 

ekologické zemědělství. 

 

 Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních 

doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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 
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odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 

a podmíněnost, v platném znění. 

 

 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1393 ze dne 4. května 2016, 

kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, 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, v platném znění. 

 

 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 

kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení, v platném znění. 

 

 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), v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, v platném znění. 

 

 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, ve znění 

pozdějších přepisů. 
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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 

DP Diverzifikace plodin 

DPB Díl půdního bloku 

DPZ Dálkový průzkum Země 

DZES Dobrý zemědělský a environmentální stav 

ECP Environmentálně citlivé plochy 

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 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 

Lesnictví HRDP a EAFRD Zalesňování a zakládání lesů HRDP a EAFRD 

LPIS (též Evidence půdy) Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských 

vztahů 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

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 Portál farmáře SZIF (není totožný s Portálem farmáře MZe) 

PO Právnická osoba 

PPH Povinné požadavky na hospodaření 

PUZČ Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

PVN Plodiny vážící dusík 

RFV Rychlá polní návštěva 
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RO SZIF Regionální odbor SZIF 

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 – Seznam RRD pro SAPS a ANC 
 

Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových 

plantážích v ČR s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu. 

 

Rychle rostoucí dřevina 
Maximální délka 

obmýtí 

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. 2 – Odrůdy konopí setého 
 

Odrůdy uznané pro poskytnutí platby SAPS dle posledního vydaného Společného katalogu 

odrůd druhů zemědělských rostlin, a to včetně všech pozdějších dodatků. 

 

 

Konopí způsobilé pro přímé platby: 

 

 

 Adzelvieši 

 Antal 

 Armanca 

 Austa SK 

 Balaton 

 Beniko 

 Białobrzeskie 

 Bialobrzeskie  

 Cannakomp  

 Carma  

 Carmagnola  

 Carmaleonte  

 Codimono   

 CS   

 Dacia Secuieni 

 Delta-llosa   

 Delta-405   

 Denise   

 Diana 

 Dioica 88  

 Earlina 8 FC 

 Eletta Campana  

 Epsilon 68   

 Fedora 17   

 Felina 32 

 Férimon 

 Fibranova  

 Fibrante 

 Fibrol 

 Fibror 79 

 Finola 

 Futura 75 

 Futura 83 

 Glecia 

 Gliana 

 Glyana 

 Henola  

 Chamaeleon 

 Ivory 

 KC Bonusz 

 KC Dora 

 KC Virtus 

 KC Zuzana 

 KCA Borana 

 Kompolti   

 Kompolti hibrid TC   

 Lipko   

 Lovrin 110  

 Marcello 

 Markant 

 MGC 1013  

 Monoica   

 Orion 33 

 Rajan 

 Ratza 

 Santhica 23   

 Santhica 27   

 Santhica 70  

 Secuieni Jubileu  

 Silvana 

 Succesiv   

 Szarvasi 

 Teodora 

 Tiborszallasi 

 Tisza   

 Tygra   

 Uniko B   

 Uso-31 

 Villanova   

 Wielkopolskie 

 Wojko 

 Zenit 
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Příloha č. 3 – Přepočítací koeficienty VDJ  
 

Tabulka přepočítacích koeficientů ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek 

hospodářských zvířat  

 

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 

prasničky a prasnice 0,5 

selata 0,03 

ostatní prasata 0,3 

 Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně se 

 počítá stáří ode dne následujícího po dni narození. 
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Příloha č. 4 - 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.)  10 let 

Topol osika (P. tremula L.)  8 let 

Topol Maximovičův (P. maximowiczii Henry) - pouze kříženci s topolem 

černým (P. nigra L.) 
 8 let 

Topol kanadský (P. × canadensis Moench)    5 let 

Topol Simonův (P. simonii Carrière) - pouze kříženci s topolem černým  

(P. nigra L.) 
 8 let 

Topol vznešený (P. × generosa Henry) - pouze kříženci s topolem černým 

(P. nigra L.)         
 8 let 

Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. × rubens Schrank)                                            8 let 

Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)                                            5 let 

Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd )                                                                                              5 let 

Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)                                                                                                              5 let 

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. 5 – Minimální hodnoty pro zeleninu s velmi 

vysokou pracností 
 

 

Druh zeleniny Minimální 

počet 

vysázenýc

h ks/ha 

Minimální 

počet 

vysetých 

ks/ha 

Minimální 

hmotnost 

tisíce 

semen 

(g) 

Minimální délka 

vegetační doby ve 

dnech 

od 

výsadby 

(den) 

od 

výsevu 

(den) 

zelí hlávkové 25 000 35 000 2,00 57 87 

kapusta hlávková 20 000 45 000 2,20 62 92 

kapusta růžičková 25 000 50 000 2,90 120 150 

květák 20 000 30 000 2,30 66 96 

brokolice 20 000 30 000 2,65 65 95 

kedluben 65 000 100 000 3,00 40 75 

mrkev x 800 000 0,65 x 83 

petržel kořenová x 800 000 0,90 x 95 

pastinák x 250 000 2,30 x 140 

celer bulvový 50 000 x x 70 x 

ředkvička x 1 000 000 5,60 x 26 

ředkev x 120 000 8,00 x 55 

řepa salátová 65 000 120 000 11,00 60 106 

rajče 8 000 16 000 2,20 70 100 

paprika 30 000 x x 90 x 

okurky nakladačky  x 25 000 16,00 x 62 

okurky salátové 15 000 25 000 16,00 76 100 

cibule 

110 

000**)/ 

500*) 625 000 2,70 30 55 

šalotka 110 000**) 500 000 3,20 75 90 

česnek 800*) x x 70 x 

pór 120 000 150 000 2,30 75 150 

saláty 50 000 55 000 0,70 30 50 

čekanka  50 000 50 000 1,10 75 105 

pekingské zelí 40 000 x x 50 x 

celer řapíkatý 50 000 x x 78 x 

pažitka 50 000**) 3 500 000 0,65 70 100 

chřest 15 000 x x celoročně x 

reveň 4 000 x x celoročně x 

 
*) V případě cibule a česneku jde o údaj v kg na 1 hektar. 

**) V případě cibule, šalotky a pažitky se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin 

může být v každém balíčku více než 1 ks rostlin. 
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Příloha č. 6 – Minimální hodnoty pro zeleninu 

s vysokou pracností 
 

 

Druh zeleniny Minimální 

počet 

vysázenýc

h ks/ha 

Minimální 

počet 

vysetých 

ks/ha 

Minimální 

hmotnost 

tisíce 

semen 

(g) 

Minimální délka 

vegetační doby ve 

dnech 

od 

výsadby 

(den) 

od 

výsevu 

(den) 

hrách zahradní x 900 000 110,00 x 60 

fazol zahradní x 200 000 150,00 x 65 

Tykev (kromě 

tykve fíkolisté, 

olejné a 

pomíchané) 5 000 5 000 75,00 60 90 

kukuřice cukrová x 50 000 150,00 x 72 

špenát x 900 000 8,00 x 38 

celer naťový  50 000  x x 70 x 

petržel naťová 65 000*) 1 000 000 1,00 60 87 

 

      *) V případě petržele naťové se jedná o počet balíčků na 1 ha; u této plodiny může být 

v každém balíčku více než 1 ks rostlin. 
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Příloha č. 7 – Seznam masných plemen skotu 
 

 

1. Aberdeen angus (G)  

2. Andorský hnědý skot (DD) 

3. Aubrac (UU) 

4. Bazadais (BB) 

5. Belgické modré (B)  

6. Blonde d' aquitaine (Q)  

7. Brahman (F) 

8. Český strakatý skot (C) - býk plemene českého strakatého skotu masného typu nebo 

fylogeneticky příbuzných plemen zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M. 

9. Dexter (EE) 

10. Galloway (W)  

11. Gassconne (S)  

12. Hereford (U)  

13. Highland (E) 

14. Charolais (T) 

15. Chianina (CHIANI)   

16. Limousin (Y)  

17. Masný simentál (SM) 

18. Montbéliarde (CI) – býk plemene Montbéliarde masného typu zapsaný do plemenné knihy 

oddílu A, Oddělení M 

19. Normandský skot (N) - býk plemene normandského skotu masného typu zapsaný do 

plemenné knihy oddílu A, oddělení M 

20. Parthenais (PP) 

21. Piemontaise (P)  

22. Pinzgavský skot (PINCGAV) 

23. Rouge de Pres (MM) 

24. Salers (D)  

25. Shorthorn (SS) 

26. Texas Longhorn (TT) 

27. Uckermärker (UCKERM) 

28. Vosgienne (VV) 

29. Wagyu (WW) 

30. Ostatní masná plemena (Z) 

 

 

Poznámka: V závorkách je uvedeno označení plemenné příslušnosti podle ústřední evidence. Do 

seznamu způsobilých plemen byla přidána dvě nová masná plemena skotu (15,27). 


