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NOVINKY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH 2020

• JŽ se podává do 15.6.2020
• Od 1.1.2020 bude SZIF zasílat doklady k aktuálním platbám (např. 

Rozhodnutí) pouze prostřednictvím Portálu farmáře – Portál 
farmáře SZIF – Schránka
- žadatelé mohou k zasílání svých dokladů nadále používat i další 
možnosti (datová schránka, pošta…)

• SZIF nebude žadatele vyzývat k doplnění Jednotné žádosti nebo 
dodání příloh

• Deklaraci plodin a zákresy plodin musejí dělat všichni žadatelé s 
obhospodařovanou půdou nad 10 ha = připravit si předem plodiny a 
plochy na Portálu farmáře nebo v jiném programu

• Plochy bez právního důvodu k užívání nebudou způsobilé pro 
výplatu dotace, ale žadatel je musí do žádosti uvést (deklarace 
veškeré obhospodařované půdy) a plnit na nich CC a PPH. Zjišťuje se 
jen při sporu na DPB nebo zařazení nového DPB do LPIS – LPIS 
„vrstva způsobilosti“

• Ovoce s vysokou pracností – změna u jahodníku
• Podpora na chov telete masného typu – přidána dvě plemena



SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE

• Žadatel = zemědělský podnikatel
• do žádosti uvést veškerou obhospodařovanou půdu

- zakreslit všechny deklarované DPB, kterých se žádost týká vč. 
obhospodařovaných „zbytkových ploch“

• změny v údajích deklarovaných v JŽ nahlásit SZIF 
• hlášení zásahu vyšší moci do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

tak mohl učinit
- ohlášení vyšší moci u dotací DŽPZ do 10 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy zjistil snížení počtů deklarovaných zvířat
- podrobnosti k jednotlivým případům OVM zde: 
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fz
pravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1585131218583.pdf

• Převod zemědělského podniku: nabyvatel oznámí SZIF na formuláři 
do 30 kalendářních dnů od převodu pozemků v LPIS nebo zvířat v 
Ústřední evidenci

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/platby_na_zaklade_jz/jz/1585131218583.pdf


JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS) 

• minim. 1 ha zemědělské půdy v LPIS od podání žádosti do 31.8.
- dodržovat podmínky Cross-compliance

• Na orné půdě R provádět obvyklé operace při pěstování 
zemědělských plodin

• Na trvalých travních porostech T provést do 31.7. seč s odklizením 
hmoty nebo pastvu s přesekáním nedopasků. Na TTP v ANC H1 seč 
s odklizením hmoty nebo pastva do 31.8. (neplatí při provádění 
obnovy TTP)

• Zvláštní povinnost pro žadatele pěstující konopí
• Plochy TTP se sklonem nad 10°se po pastvě do 31.7./31.8. nemusejí 

přesekávat (týká se části DPB, která je takto sklonitá, zbytek DPB se 
přesekat musí)

• Při změnu managementu na TTP se doklady předkládají SZIF 
nejpozději v den, kdy měla být podmínka splněna

• Management TTP se řídí podmínkami AEKO



PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

• Poskytuje se fyzickým osobám nebo obchodním korporacím (= PO)
• Zřízení zemědělského podniku = zápis do evidence zemědělského 

podnikatele nebo převzetí obchodní korporace většinovým 
společníkem nebo fyzickými osobami, které drží většinový podíl

• Fyzická osoba – mladý zemědělec v rámci obchodní korporace musí 
být také zapsána do EZP

• Fyzická osoba – zřizuje podnik jako jeho vedoucí + v roce podání 
žádosti o platbu jí není více než 40 let

• Obchodní korporace = fyzická osoba do 40 let nad ní vykonává 
účinnou a dlouhodobou kontrolu 

• Kontrolu nad obchodní korporací může vykonávat také více 
fyzických osob

• První žádost o MZ v roce 2020 může podat žadatel narozený v roce 
1980 a později

• Platba se poskytuje max. na 90 ha po dobu pěti let 
• Žádost byla podána do pěti let od zřízení podniku



GREENING = platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní pro středí

• GREENING:
- neoddělitelná složka SAPS
1. Diversifikace plodin
2. Plochy v ekologickém zájmu
3. Zachování trvalých travních porostů

• greening nemusí dodržovat: 
- ekologičtí zemědělci, 
- žadatelé s méně než 10 ha orné půdy
- žadatelé, kterým více než 75% zem.p. zabírají: TTP 

v kombinaci s trávami a bylinnými pícninami 
(TTP + T + U + luskoviny + trávy na semeno + směsi 
luskovin a směsi s trávami, kde převažují luskoviny + 
trávy na energetické využití)



GREENING – diverzifikace plodin

• nemusí plnit podniky do 10 ha orné půdy + žadatelé, 
kterým více než 75% zem.p. zabírají: TTP v kombinaci s 
trávami a bylinnými pícninami 
(TTP + T + U + luskoviny + trávy na semeno + směsi 
luskovin a směsi s trávami, kde převažují luskoviny + 
trávy na energetické využití)

• Podniky s výměrou orné půdy 10 – 30 ha  
- minim. 2 plodiny, jedna na max. 75% výměry orné 
půdy

• Podniky s více než 30 ha orné půdy – minim. 3 plodiny, 
jedna max. na 75% orné půdy, dvě hlavní plodiny na 
max. 95% orné půdy
- úhor = plodina i kultura (pokud jím chci plnit EFAs, 
musí být na DPB jako kultura)



GREENING – diverzifikace plodin

• Jednotlivá plodina = jakákoliv plodina různého 
rodu rostlin, jařina a ozim, úhor, trávy a bylinné 
pícniny
- jednotlivá plodina je pšenice špalda
- zelí a čínské zelí – Brassica oleracea a Brassica
chinensis

• Jednotlivé plodiny NEJSOU:
- vše v rámci Brassica oleracea (např. zelí a 
brokolice = Brassica oleracea var….)
- hrách a peluška
- cukrovka a krmná řepa

• Plnění podmínek od 1.6. do 31.8.



GREENING = platba na zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní pro středí

• Zachování TTP:
- TTP se zákazem rozorávání:   Natura 2000, 1. Zóny, ZCHÚ a NP, 
národní/ přírodní památky a rezervace, TTP do 12 m od hranice 
povrchového vodního toku, ve 3. aplikačním pásmu v nitrátově 
zranitelné oblasti, na silně erozně ohrožené půdě, podmáčené a 
rašelinné louky
- SZIF vyzve k opětovnému zatravnění (týká se ploch nad 0,01 ha) + 
SANKCE NA VŠECH PLATBÁCH
- zatravnění do podání JŽ v příštím roce
- vázáno na DPB (zatravní žadatel, který má plochu v LPIS, i když 
rozorání provedl předchozí uživatel)
- v LPIS – vrstva Dotace – Zákaz změny T
- nepovolená přeměna travního porostu není:

- zalesnění 
- změna na jinou kulturu v rámci pozemkových úprav 
- v LPIS přeměna na L (zalesněná plocha), B (rybník) a M 

(mimoprodukční plocha)



GREENING – plocha v ekologickém zájmu EFA 

• nemusí do 15 ha orné půdy + výjimky pro více 
než 75% zem.p. s bylinným pokryvem

• minim. 5% orné půdy (ale pamatovat na 
koeficienty u jednotlivých EFAs )

• Orná půda = R + U + G

• Lze využít ekologicky významné prvky a vlastní les 
založený zalesněním zemědělské půdy od roku 
2008 – pokud se použije na EFA, v tom roce na 
něj není možné požádat o náhradu za ukončení 
užívání zemědělské půdy

• Deklarují se do JŽ



EFA



EFA 



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

Ve fromuláři JŽ se vám při najetí kurzorem na označení VCS připomenou doklady 
podávané společně se žádostí 

1. Škrobové brambory: 
- min. 1 ha
- společně s JŽ doložit smlouvu o pěstování brambor na výrobu škrobu uzavřenou se 
zpracovatelem
- do 31.1. následujícího roku doložit:

- účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list minim. 2t/ha
- potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečné dodávce brambor –

v přepočtu minim. 6t škrobu/ha
- pokud na jednom DPB s konzumními bramborami – viditelně oddělit v terénu

2. Konzumní brambory:
- min. 1 ha v LPIS 
- společně s JŽ doložit účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list sadby minim. 
2t/ha
- pokud na jednom DPB se škrobovými bramborami – viditelně oddělit v terénu

3. Cukrovka:
- minim. 1 ha v LPIS
- spolu s JŽ doložit účetní doklad o nákupu osiva minim. 0,8 VJ/ha a smlouvu na 
dodávku cukrové řepy ke zpracování



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

4. Bílkovinné plodiny:
- minim. 1 ha 
- vyjmenované bílkovinné plodiny a jejich směsi, nebo směsi s obilovinami 
(bílkovinných plodin v porostu více než 50%)
- pěstování nebo výskyt posklizňových zbytků od 1.6. do 15.7.
- na pozemku se nesmí vyskytovat tráva a to ani jako krycí plodina

5. Chov telete masného typu:
- telata narozená 1.4. – 31.3. !včas podáno hlášení narození do ÚE!
- matka v systému bez tržní produkce mléka, otec býk masného plemene 
zapsaný v ústředním registru plemeníků 
- minim. dotace 100 Eur
- přidána plemena Chianina a Uckermärker

6. Chov krav s tržní produkcí mléka
- dojnice k 31.3.
- minim. 2 VDJ
- ne na krávu, na jejíž tele bylo  požádáno o podporu na masná telata
- ne na krávu vedenou jako kráva bez tržní produkce mléka



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

7. Chov bahnic nebo koz 
- bahnice a kozy pasené minim. od 15.5. do 11.9. na TTP 
vedených v LPIS žadatele
- bahnice nebo kozy starší 1 roku
- vést a 5 let uchovávat pastevní deník
- minim. 2 VDJ
- včasná hlášení do ÚE



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

8. Ovocné druhy s velmi vysokou pracností
- jabloň, meruňka, hrušeň, třešeň
- plodící sad vysázený od r 1995, vedený v registru sadů 
UKZUZ, minim. 1 ha
- minim. počet životaschopných jedinců na pěstebních 
plochách na 1 ha sadu: 

- jabloně a hrušky 500 stromů
- meruňky a třešeně 200 stromů

- v terénu viditelně označit nezpůsobilé jedince/skupiny 
nezpůsobilých jedinců 
- do 31.1. následujícího roku doručit SZIF formulář + 
účetní nebo vnitropodnikové doklady prokazující  objem 
vlastní sklizně
- dodržet minimální výnosy



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

9. Ovocné druhy s vysokou pracností:
- jahodník, slivoň švestka, broskvoň, višeň, rybíz červený a černý, 
maliník
-vedený v registru sadů UKZUZ, minim. 1 ha sadu nebo orné půdy 
(jahodník)
- minim. počet životaschopných jedinců na pěstebních plochách na 1 
ha sadu: 

- rybíz + maliny 2000 keřů/ha
- jahody k 30.6. - 20.000 ks/ha

- v terénu viditelně označit nezpůsobilé jedince/skupiny nezpůsobilých 
jedinců 
- do 31.1. následujícího roku doručit SZIF formulář + účetní nebo 
vnitropodnikové doklady prokazující  objem vlastní sklizně
- dodržet minimální výnosy
- jahodník - do plochy sadu se započítávají i manipulační plochy max. 
20 m na začátku a konci řádků a šířka jednoho meziřadí podél krajních 
řádků 



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

• Náležitosti účetního a daňového dokladu
- náležitosti podle zákona o účetnictví §11 563/1991 a zákona o DPH 
§ 29 235/2004

• Náležitosti výrobní kalkulace:
- druhy zpracovávaného ovoce (jednotlivé složky výrobku)
- množství zpracovávaného ovoce (jednotlivých složek na vstupu)
- množství „čistého“ výrobku
- výtěžnost podíl čistého výrobku z celkového množství použitého 
ovoce 

• Upřesnění pojmu „životaschopný jedinec“: prokazatelně rostoucí 
strom nebo keř s ušlechtilou odrůdou ovocného druhu; není suchý, 
zlomený ani vyvrácený, ani není tvořen odumřelým kmenem nebo 
pařezem a to ani v případě, že z něj vyrůstají výhony podnože. 
Jedinec nesmí být silně mechanicky poškozen a to ani okusem,  
musí být pravidelně udržovaný, nesmí mít nekrotické léze 
překračující polovinu obvodu kmene, musí být prostý dřevokazných 
hub.



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS
• Zeleninové druhy s velmi vysokou pracností:

- košťálová, kořenová, plodová, listová a stonková zelenina – vyjmenované 
druhy
- minim. 1 ha R nebo J (chřest)
- společně s JŽ doložit doklad o nákupu osiva nebo sadby (pokud je na 
dokladu uvedeno osivo v HTS, je třeba údaj přepočítat na kusy) a musejí 
odpovídat aspoň minimálnímu výsevku
- do výměry se započítávají manipulační plochy 10 m nebo 20 m na 
začátku a konci řádků a podél krajních řádků šíře jednoho meziřadí

- nelze žádat na zeleninu, která je k datu podání žádosti už sklizená
- minimální doba pěstování nebo výskytu posklizňových zbytků je 10 dní
- část pěstování musí probíhat i po 1.6. kalendářního roku 
- na 1 plochu se podává 1 žádost a vyplácí se 1 platba
- pozor u diverzifikace – co je a co není jednotlivá plodina (1.6. – 31.8.)



Tabulka minimálních údajů – zelenina velmi vysoká pracnost



DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI - VCS

• Zeleninové druhy s vysokou pracností:
- lusková, plodová a listová zelenina – vyjmenované druhy, podpora se netýká 
tykve olejné, tykve pomíchané a tykve fíkolisté
- pěstovaný druh se sklízí primárně jako zelenina (ne jako např. krmivo)
- minim. 1 ha R nebo J (chřest)
- společně s JŽ doložit doklad o nákupu osiva nebo sadby (pokud je na dokladu 
uvedeno osivo v HTS, je třeba údaj přepočítat na kusy) a musejí odpovídat aspoň 
minimálnímu výsevku
- do výměry se započítávají manipulační plochy 10 m nebo 20 m na začátku a konci 
řádků a podél krajních řádků šíře jednoho meziřadí

- nelze žádat na zeleninu, která je k datu podání žádosti už sklizená
- minimální doba pěstování nebo výskytu posklizňových zbytků je 10 dní
- část pěstování musí probíhat i po 1.6. kalendářního roku 
- na 1 plochu se podává 1 žádost a vyplácí se 1 platba
- pozor u diverzifikace – co je a co není jednotlivá plodina (1.6. – 31.8.)



Tabulka minimálních údajů – zelenina vysoká pracnost


