
Jednotná žádost 2013



HARMONOGRAM 2013

 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům 
- příjem Jednotných žádostí

 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25 dní pro 
pozdní podání (se sankcí 1% z dotace za každý pracovní den prodlení - tj. úplně 
nejzazší datum pro podání JŽ je 10.6.2013)

Tvorba předtisku vždy nejdříve 2. den po poslední změně v LPIS !!!

Žadatel přijde pro předtisk připraven!!, tzn. bude znát číslo účtu, bude vědět, na
kterých PB chce meziplodiny, kde se bude vykreslovat SAPS, jaké druhy dřevin
má v tom kterém sadu s IP,….. – mapy se generují až po vytvoření datové sady!!

Zkontrolovat EZ v LPIS
Zkontrolovat vymezení mng v ZCHÚ



Změna podmínek poskytnutí dotací
Platí pro celou Jednotnou žádost 2013

V roce 2010 bylo pro JŽ zrušeno ověřování podpisů 
při podání žádosti.

Nebude tedy vyžadováno, aby na žádosti byl ověřený 
či úředně ověřený podpis.



Výpis z obchodního rejstříku 

 Právnické osoby zapsané v OR již nemají povinnost doložení 
výpisu z OR v papírové podobě !!!

 Ostatní právnické osoby (nezapsané v OR) MAJÍ POVINNOST 
i nadále doklad prokazující právní subjektivitu dokládat 
v papírové podobě.



SAPS – Jednotná platba na plochu
podmínky obdobné jako v roce 2012

SAPS podléhá kontrole Cross-Compliance
GAEC –11 podmínek, 
- GAEC č. 2 – účinnost od 1.7.2011, POZOR – u půdoochranné technologie 
důlkování podmínka dodržení minimální pokryvnosti rostlinnými zbytky !!
- od 1.1.2012 GAEC 12 – žadatel na jím užívaném PB sousedícím s útvarem 
povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od 
břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak

Poskytnutí dotace na „rychle rostoucí dřeviny“ (kultura D)
– na PB s kulturou OD lze obdržet dotaci SAPS (a Top-Up zem. půda), jestliže 

žadatel na daném PB pěstuje „povolenou“ dřevinu
– seznam „povolených“ dřevin (např. v příručce pro žadatele) – nově dopsán topol 

japonský
– žadatel musí na zvláštní deklaraci vypsat PB, dřevinu a výměru, na které je 

pěstována + další údaje





Deklarace cíleně pěstované biomasy

(dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů 
a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla 

nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů)

Nejedná se o dotaci, kterou vyplácí SZIF

Žadatelé pouze deklarují seznam pozemků,
na kterých pěstují biomasu a na jaké výměře.

K tomu použijí formulář Jednotné žádosti.
Pro křížovou kontrolu MPO – 2 sazby dotací pro cíleně a necíleně pěstovanou 

biomasu (cíleně=vyšší sazba)



Top-Up - Národní doplňkové platby

ZRUŠENO
!!!!!

Dotace Top-Up NEBUDOU v roce 2013 součástí Jednotné žádosti.



LFA (& AEO)

V roce 2013 bude pro dotace LFA a AEO posuzována intezita chovu za 3 měsíce

Počínaje rokem 2012 dochází k prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu 
hospodářských zvířat (VDJ) z jednoho dne (31. července kalendářního roku)  na období 1. června 
až 31. srpna kalendářního roku. 

Žadatel musí každý den kontrolního období dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní ve výši:

- minimálně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu vedeného v Evidenci,
- maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy vedené v Evidenci.

Sankce za nedodržení jsou podrobně uvedeny v Příručce pro žadatele na straně 20 a 21.

Intenzita NIKDY nesmí klesnout pod 0,16 a nesmí překročit 1,80 => zamítnutí žádosti !



SANKCE

VDJ/ počet ha  - travní porosty

Pokud bude hodnota intenzity:

JEDNOU v kontrolním období v intervalu od 0,16 do 0,19 VDJ/ha t.p., bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 10%,
DVAKRÁT v kontrolním období v intervalu od 0,16 do 0,19 VDJ/ha t.p., bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 25%, 
TŘIKRÁT v kontrolním období v intervalu od 0,16 do 0,19 VDJ/ha t.p., bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 50%,
NEJMÉNĚ ČTYŘIKRÁT v kontrolním období v intervalu od 0,16 do 0,19 VDJ/ha t.p., nebude žadateli platba v méně příznivé oblasti 

poskytnuta.
ALESPOŇ JEDNOU v kontrolním období 0,15 VDJ/ha t.p., a méně nebude žadateli platba v méně příznivé oblasti poskytnuta. 

VDJ/ počet ha - celkové výměra

Pokud bude hodnota intenzity:
JEDNOU v kontrolním období v intervalu od 1,51 do 1,80 VDJ/ha z.p., bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 10%, 
DVAKRÁT v kontrolním období v intervalu od 1,51 do 1,80 VDJ/ha z.p., bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 25%,
TŘIKRÁT v kontrolním období v intervalu od 1,51 do 1,80 VDJ/ha z.p., bude žadateli snížena platba v méně příznivé oblasti o 50%,
NEJMÉNĚ ČTYŘIKRÁT v kontrolním období v intervalu od 1,51 do 1,80 VDJ/ha z.p., nebude žadateli platba v méně příznivé oblasti 

poskytnuta,
ALESPOŇ JEDNOU v kontrolním období 1,81 VDJ/ha z.p. a více, nebude žadateli platba v méně příznivé oblasti poskytnuta.



Intenzita a koně

Chová-li žadatel v kontrolním období koně, je povinen předat Fondu do 15. září 2013
kopii Registru koní v hospodářství společně s vyplněným formulářem Deklarace
chovu koní (který bude v průběhu srpna vyvěšen na PF SZIF a www.szif.cz a je k
nahlédnutí v Příloze č. 5), v němž uvede počet chovaných koní, přepočtený na VDJ.
Žadatel je povinen uvést počet a kategorii chovaných koní k 1. červnu 2013 a dále
každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období (tj. 1.6 –
31.8.).

V letošním roce budeme od žadatele požadovat OBĚ části Registru koní v hospodářství.
Údaje vyplněné žadatelem v Deklaraci budou samozřejmě kontrolovány vůči těmto Blokům.



Intenzita a koně

Příklad započítání koní:

V pátek je kůň přesunut na závodiště a v neděli se vrací zpět na 
hospodářství.

Chovateli se tedy tento konkrétní kůň započítává:

Pátek a Neděle = 1 VDJ
Sobota = 0 VDJ



LFA - Méně příznivé oblasti

ZÁVAZEK LFA
 K 31.12.2012 většina žadatelů svůj závazek LFA splnila

 Jestliže žadatel svůj závazek splnil, nový závazek při podání 
žádosti v roce 2013 již NEVZNIKÁ !

 splněný závazek NELZE převést na jinou osobu

Pozn.: Byla zrušena samostatná podmínka – výška travních porostů 30 cm po
datu 31.10. Nyní je tato podmínka součástí GAEC.



NATURA 2000 na z. p.

v dotaci nejsou změny oproti předchozím rokům

 opatření NATURA 2000 má vlastní 5-letý závazek,
nezávislý na závazku LFA !  

 oblast NATURA 2000 = bývalá oblast LFA typu E

Pozn.: Byla zrušena samostatná podmínka – výška travních porostů 30 cm 
po  datu 31.10. Nyní je tato podmínka součástí GAEC.



Všehochuť

- povinnost deklarovat 100% výměry, příp. odpočet výměry pro dotace velmi 
vhodné zadat již při tvorbě předtisku, letos lze i zákres. U TTP odečíst u všech 
opatření. Odpočíst to, co je třeba.

- obnova TTP se od roku 2010 hlásí do LPIS – 1x za 5 let, do 31.8. zpět TTP
- přepočítávací kurz pro rok 2013 je 25,218 Kč/EUR
- podání žádosti elektronicky (např. do datové schránky SZIF, uploadem ), možno i 

klasicky na pracovišti RO SZIF (shodné s adresou AZV)
- větší podniky opět prosím o tel. dohodnutí termínu tvorby předtisku, jinak lze 

vytvářet předtisky i doma



Zvláštní podpory

nařízení vlády č. 60/2012 Sb.

(tzv. platby na základě článku 68)



Platba na:

- Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka („dojnice“)
- Tele masného typu
- Bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech

- Brambory pro výrobu škrobu
- Chmel



Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Podmínky opatření

Platba bude poskytnuta na krávy s tržní produkcí mléka (dojný systém chovu),
které má žadatel evidované na svém hospodářství ke dni 31. března roku, na
který je platba požadována. V tomto případě tedy k 31. březnu 2013.

Platba na tuto dotaci se poskytuje na celkový počet VDJ, pokud podíl příjmů nebo
(už NE výnosů, ale) tržeb za prodané mléko na celkových příjmech nebo (už NE
výnosech, ale) tržbách ze zemědělské výroby za rok 2012 je vyšší nebo roven 15 %.

Pokud žadatel dosáhne podílu, který bude vyšší nebo roven 15 % a nižší než 30 %,
poskytne Fond platbu ve výši 50 % stanovené sazby.

Pokud žadatel dosáhne podílu, který bude vyšší nebo roven 30 %, poskytne Fond
platbu ve výši 100 % stanovené sazby.



Nová podmínka k opatření na „Dojnice“

V případě, že žadatel vyrábí a prodává mléčné výrobky z mléka
vyprodukovaného dojnicemi žadatele, jsou součástí příjmů/tržeb i
příjmy/tržby vycházející z údajů měsíčních hlášení o přímých
prodejích mléka, a to prostřednictvím přepočtu mléčných výrobků
na ekvivalentní množství mléka vynásobeného průměrnou cenou
mléka vyhlášenou Českým statistickým úřadem za kalendářní rok
2012.

Tyto údaje jsou dostupné na portálu farmáře:





Je nutné si zkontrolovat doklady prokazující prodej mléka odběrateli vůči 
formuláři, tedy minimálně:

- zkontrolovat si, zda hodnota na dokladech odpovídá hodnotě na formuláři -
kolonka příjmy/tržby za prodané mléko (u plátců DPH se počítá s hodnotou bez 
DPH)

- u žadatelů, kteří účtují v podvojném účetnictví zkontrolovat, zda mají doklady 
datum zdanitelného plnění v roce 2012

- dále zkontrolovat, zda je správně proveden součet celkových příjmů/tržeb ze 
zemědělské výroby

Pro rok 2013 byl vytvořen nový vzor aktivního PDF formuláře. Bude vyvěšen na 
stránkách SZIF, na PF.





Nová příloha k opatření na „Dojnice“

- kalkulace prokazující podíl přidané nemléčné složky v prodaném ochuceném
mléčném výrobku - v případě, že žadatel vyrábí a prodává mléčné výrobky
z mléka vyprodukovaného dojnicemi žadatele.

Pokud Vám vznikne rozdíl mezi hodnotou dokladů o prodeji mléka a formulářem –
hodnota na formuláři bude větší - může to být z důvodu, že jste k částce za prodej
mléka připočetli hodnotu mléka z prodaných mléčných výrobků.

V takovém případě musí být přiložena tato příloha.
Tuto přílohu si žadatel vytvoří sám – není na to tiskopis !!

Např.:
název 
výrobku

vyrobeno 
kg

podíl mléčné 
složky %

podíl nemléčné 
složky %

jogurt 
ovocný 2000 90 10

tvaroh 1000 100 0

sýr 
Superšmak 1500 99 1



Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Podmínky opatření

Fond poskytne platbu na tuto dotaci, jestliže celkový počet VDJ je nejméně 2 VDJ.

Fond poskytne platbu jen na krávu, na jejíž tele není ve stejném kalendářním roce
požadována platba na tele masného typu!!



Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

Doklady k žádosti na „Dojnice“

- seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března 2013, včetně
identifikačních čísel a dat narození, systému chovu. Součástí seznamu je počet
velkých dobytčích jednotek (VDJ), přičemž 1 dojnice = 1 VDJ,

- formulář prokazující podíl příjmů nebo tržeb za prodané mléko na celkových
příjmech nebo tržbách ze zemědělské výroby za kalendářní rok 2012,

Do zemědělské výroby se pro účely této dotace nepočítají příjmy/tržby z:
- provozu zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie

a paliv obnovitelných zdrojů
- dotací a náhrad škodních událostí
- služby

- kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli za kalendářní rok 2012.
- čísla na formuláři jsou uváděna v tis. Kč zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

podíl v % bude vypočten rovněž na dvě desetinná místa!!



Dojnice – převzetí podniku

V případě převzetí podniku v průběhu roku 2012, kdy část
dokladů bude na předchůdce, přiloží žadatel prohlášení, že část
účetnictví byla vedena ještě na předchůdce.



Platba na tele masného typu

Podmínky opatření

Platba na tele masného typu bude poskytnuta žadateli, který na hospodářství
registrovaném v ústřední evidenci vykázal narození telete masného typu v období
od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného
kalendářního roku (v době podání žádosti již žadatel nemusí mít registrováno na
svou osobu hospodářství).

Matkou telete musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka.

Otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním
registru plemeníků.

Fond poskytne platbu jen na tele, na jehož matku není ve stejném kalendářním
roce požadována platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka!!



Podmínky opatření

POZOR !!!

Fond poskytne platbu jen na tele, které bylo řádně nahlášeno do systému ústřední
evidence. Posuzuje se interval mezi datem narození telete a datem nahlášení do ÚE
dle způsobu nahlášení:

papírově podaná hlášení – 14 dní
hlášení podaná přes regionálního pracovníka – 14 dní
elektronická hlášení – 7 dní
hlášení zaslaná emailem – 8, případně 11 dní

Žadatelem je osoba:
NV č. 60/2012 Sb., §5, odst.1:
…která na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona vykázala narozené
tele…..
Dle prováděcí vyhlášky č. 134/2001 Sb., §12, odst.4, k plemenářskému zákonu č. 154/2000 Sb.:
Hlášení o narození zvířat…..zasílají chovatelé…..do 7 dnů ode dne, kdy k narození….došlo



Platba na tele masného typu

Doklady k žádosti na tele masného typu

- seznam telat masného typu, které žadatel vykázal jako narozená
na hospodářství v období od 1. dubna roku předcházejícího podání
žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku, součástí je:

- identifikační číslo a datum narození telete
- identifikační číslo matky telete s označením systému chovu

matky (v den narození telete)
- označení otce dle ústředního registru plemeníků.

Součástí seznamu je počet velkých dobytčích jednotek (VDJ),
přičemž 1 tele = 0,2 VDJ.



Platba na tele masného typu – převod 

V případě, že došlo k převzetí podniku v minulých 12 měcících a
část telat se narodila ještě předchůdci, žadatel doplní do žádosti
tato telata ručně a doloží doklady o převzetí podniku (Ohlášení,
Prohlášení + ostatní dle typu – PUZČ, koupě podniku dle OZ,
úmrtí,…)



Platba na bahnice/kozy pasené na travních porostech

Podmínky opatření

Platba na bahnice/kozy pasené na travních porostech evidovaných na žadatele v
evidenci bude poskytnuta žadateli, který chová a pase bahnice/kozy na travních
porostech v období nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního
roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

Fond poskytne platbu na tuto dotaci, jestliže celkový počet VDJ je nejméně 2
VDJ.

Sazba na tuto dotaci bude Fondem zveřejněna nejpozději do 30. listopadu 2013.



Platba na bahnice/kozy pasené na travních porostech

Doklady k žádosti na bahnice/kozy pasené na travních porostech

- seznam bahnic/koz pasených na travním porostu v období nejméně od
15. května do 11. září příslušného kalendářního roku včetně identifikační čísla
a data narození bahnice/kozy.

Součástí seznamu je počet velkých dobytčích jednotek (VDJ),
přičemž 1 bahnice/koza = 0,15 VDJ.

Změna stavu (snížení) deklarovaných zvířat
Pokud dojde ke stavu snížení deklarovaných zvířat, musí toto žadatel neprodleně
oznámit prostřednictví podáním žádosti o změnu.

Povinnost vést pastevní deník – pokud pasu všechna zvířata na hospodářství,
stačí uvést číslo hospodářství.



Tvorba deklarace pro dojnice, bahnice/kozy – minimální počet VDJ

Aplikace IZR pro přípravu deklarace dojnic nebo ovcí/koz je nastavena tak, že
neumožní odeslat datovou sadu na SZIF v případě, kdy počet VDJ dojnic nebo ovcí/koz
je menší než 2 VDJ.

V deklaraci musí být minimálně.:

- 2 dojnice

- 14 ovcí/koz

Masných telat se omezení na minimální počet VDJ netýká.



Modulace

Modulace všech přímých plateb

V roce 2013 bude pro všechny přímé platby uplatněna tzv. modulace. Pod pojmem 
modulace se v tomto případě rozumí snížení (zmenšení, krácení) plateb jednomu 
žadateli o 4 %, které v celkovém objemu přesáhly 300 000 EUR. 

V případě přímých plateb to znamená, že pokud součet přímých plateb v roce 2013 
(SAPS, zvláštní podpory, SSP a STP) přesáhne 300 000 EUR, bude žadateli sražena 
částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 300 000 EUR.

300.000 euro = cca. 7,5 miliónu Kč



Novinka - účty

Poslanecká sněmovna parlamentu schválila zákon č. 501/2012, kterým se 
mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který mimo jiné 
ukládá všem státním fondům od 1. 4. 2013 využívat pouze služeb resp. 
vést veškeré účty pouze u České národní banky namísto dosavadních, 
které byly vedeny u jednotlivých komerčních bank.

Příjemci dotací poznají změnu pouze v tom, že jim dorazí platba z jiného účtu 
vedeného u ČNB. 

Jediná změna se bude týkat těch subjektů, u kterých budou k datu po 31. 3. 
2013 vyžadovány tzv. vratky. Tyto subjekty (fyzické i právnické osoby) 
budou muset do příslušné dokumentace (příkaz k úhradě,…) zadat nové 
správné číslo adekvátního účtu u ČNB. 



Kontrola podmíněnosti
(Cross-Compliance)

2013 



Cross - Compliance

CROSS - COMPLIANCE 2013
Od 1. ledna 2009 musí všichni žadatelé o přímé platby, vybraná opatření osy II PRV a 
společné organizace trhu s vínem dodržovat podmíněnost, od roku 2011 přibyla nová SMR 
dle bodu B přílohy II nařízení Rady (ES) 73/2009): 

Nařízení vlády č. 479/2009, 480/2009, 369/2010 nařízení Rady (ES) 73/2009, nařízení 
Komise (ES) 1122/2009

 Nové Standardy GAEC 11x (GAEC 11 od 1.1.2012)
 Povinné požadavky na hospodaření - tzv. SMR 1-15 (SMR  – Statutory Management 

Requirements - bod A a B přílohy II nařízení Rady (ES) 73/2009)
Žadatelé o dotace v agroenvironmentálních opatřeních navíc musí dodržovat:
 Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

v agroenvironmentálních opatřeních (AEO)

Plnění kontrol podmíněnosti je základní podmínkou pro vyplácení dotací v plné výši pro 
všechny dotační tituly sdružené na Jednotné žádosti. 



GAEC

Standardy GAEC – otázky

1. Dodržování  zásad ochrany půdy proti erozi na PB se sklonitostí nad 7°;
2. Dodržování předepsaných zásad hospodaření na silně a mírně erozně 

ohrožených PB; POZOR – u půdoochranné technologie důlkování podmínka 
dodržení minimální pokryvnosti rostlinnými zbytky :

a) v případě SEO půd platí podmínka dodržení stanovené min. 30% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky při zakládání 
porostů obilnin a řepky olejné

b) v případě MEO půd platí podmínka dodržení stanovené min. 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky při zakládání 
porostů širokořádkových plodin, přičemž do 30. června musí být zachována min. 10% pokryvnost rostlinnými 
zbytky a po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání byla použita půdoochranná technologie

3. Zachování úrovně organických složek v půdě;
4. Nepálení bylinných zbytků;
5. Zákaz provádění agrotechnických zásahů při přesycení půdy vodou;
6. Nerušení a nepoškozování KP a zeměď. kultury rybník;
7. Regulace netýkavky žlaznaté a bolševníku velkolepého;
8. Neměnit kulturu TP na R;
9. Zajištění max. výšky 30cm u TP po 31.10. roku;
10. Předložení povolení k nakládání s povrchovými vodami
11. Zachování 3 m pásu nehnojené půdy od břehové čáry povrchových vod



Novinka !!!

U AEO B – OTP, mng. B7-P a B8 – zrušení povinnosti plnit GAEC 9 
(30 cm k 31.10.) na PB zařazených do těchto titulů

vyplývá z novely NV č. 448/2012 Sb.



Standard GAEC 11

Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s
útvarem povrchových vod, zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce
nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

• jiným právním předpisem je v definici standardu myšleno nařízení vlády č. 103/2003
Sb. , o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění
pozdějších předpisů



Standard GAEC 11

• Důvodem zavedení standardu je ochrana vody před znečištěním pocházejícím
ze zemědělské činnosti a předcházení možnému vzniku takového znečištění.

• Povinnost udržovat třímetrový ochranný pás nehnojené půdy se vztahuje
pouze na půdní bloky, popř. jejich díly, které přímo přiléhají k útvaru
povrchových vod.

• Zemědělci hospodařící v nitrátově zranitelných oblastech již toto opatření znají
a omezení již nyní respektují. Přes rozdílné znění standardu GAEC 11 a SMR 4/6
je předmět kontroly stejný.

• SMR 4/6: Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy
v šířce 3m od břehové čáry?



Kontrola standardu GAEC 11

Kontrolní otázka: Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3
m od břehové čáry?

• Dodržení podmínky standardu GAEC 11 je ověřováno při fyzické kontrole v terénu, je
sledován výskyt hnojiv v ochranném 3m pásu.

• SZIF delegoval kontroly na ÚKZÚZ.

• Zákaz hnojení v ochranném pásu se vztahuje na aplikaci všech hnojiv (včetně statkových),
nevztahuje se na:

a) exkrementy zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na travních
porostech

b) ponechané rostlinné zbytky

• Zemědělec nemá povinnost zaznamenávat skutečnost udržení nehnojeného pásu.



Kontrola standardu GAEC 11

Pro zachování nehnojeného pásu platí zásady:

• minimální šířka 3 m se měří od „břehové čáry“, tj. místa odkud se vodní tok

v případě zvýšení hladiny rozlévá do volné krajiny.

• zákaz hnojení se vztahuje na aplikaci všech hnojiv (tedy i nedusíkatých),

čistírenských kalů a sedimentů.

• zákaz hnojení se netýká pastvy hospodářských zvířat, tzn. pastva je v tomto pásu

povolena. Musí však být zabráněno vstupu zvířat do vody (optimálně za pomocí

ohradníků). Omezení rovněž neplatí pro aplikaci tzv. pomocných látek a

ponechání rostlinných zbytků.



Cross - Compliance

V roce 2013 jsou kontroly podmíněnosti prováděny: 

 SZIF – dodržování 11 standardů GAEC. 
 ČIŽP - (SMR 1 a 5) v oblasti životního prostředí 
 ÚKZÚZ - (SMR 2 až 4) v oblasti Životního prostředí a minimální požadavky pro použití 

hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (AEO 5a), dále participuje na kontrole SMR 11 a 
12 v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin

 ČPI - (SMR 6, 7, 8) v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin
 SRS – SMR 9 v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin a Minimální požadavky pro 

použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (AEO 8a)
 SVS – SMR 13, 14, 15 a dále participuje na kontrole SMR 11, 12 v oblasti Veřejné 

zdraví, zdraví zvířat a rostlin
 SZPI – participuje na kontrole SMR 11 a 12 v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a 

rostlin
 ÚSKVBL – SMR 10 v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin



Cross - Compliance

SZIF je odpovědný za vyhodnocování kontrol podmíněnosti (čl. 48 1122/09) a 
případné uplatnění snížení.

 Poruší-li žadatel neúmyslně podmínky podmíněnosti v roce 2013 může mu být 
udělena sankce za přímé platby až do výše 5% z celkové výše platby. 

 Poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně bude mu 
udělena sankce až do výše 15% z celkové výše platby. 

Při dosažení hranice 15 % Platební agentura (SZIF) zašle žadateli zprávu ve které mu sdělí,  že každé 
další opakované porušení bude hodnoceno jako úmysl!

 Poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) 
úmyslně bude mu udělena sankce v závislosti na míře porušení od 15%          
do 100% z celkové platby.



Děkuji za pozornost
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