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1 ÚVOD
Tato metodika je určena žadatelům o dotace na plošná opatření v rámci osy II Programu rozvoje venkova na rok 2014.
V této metodice jsou shrnuty nové informace k administraci opatření a poskytnutí dotací na rok 2014 podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. (LFA a Natura 2000 na zemědělské půdě – kap. č. 3), nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
(Agroenvironmentální opatření – kap. č. 4) a nařízení vlády č. 239/2007 Sb., č. 147/2008 Sb., č. 53/2009 Sb.
(Lesnická opatření – kap. č. 5). Příslušné právní předpisy jsou v platném znění uvedeny na www.eagri.cz.
Právní nárok lze proto odvozovat pouze z těchto právních norem a dalších závazných předpisů a nikoliv
z textu této metodiky! Text metodiky není právně závazný!
S případnými dotazy, které se týkají podmínek pro poskytnutí dotací je možné obrátit se na infolinku MZe,
tel.: 221 811 111, e–mail info@mze.cz; nebo na infolinku SZIF, který je gestorem za administraci žádostí
a vyplácení dotací, tel.: 222 871 871, e–mail: info@szif.cz.
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INFORMACE PRO VŠECHNA PLOŠNÁ OPATŘENÍ OSY II

Pro nové programové období 2014-2020 bylo schváleno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, na základě kterého bude možné poskytovat ﬁnanční prostředky na
rozvoj venkova v období 2014-2020.
Vzhledem ke zpoždění schvalování nařízení (EU) č. 1305/2013 a souvisejících implementačních a delegovaných
aktů bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013, 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.

Změny pro rok 2014
• Směnný kurz
Pro žádosti podané v roce 2014 budou sazby dotace přepočítány směnným kurzem 27,481 CZK/EUR.
• Rozšíření pardonovaných důvodů při nesplnění závazku
Nově bude v rámci pardonovaného důvodu snížení výměry žadatelem obhospodařované půdy tolerována
skutečnost, kdy dojde k snížení výměry z důvodu uplatnění nároků na pozemky v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi.
V případě snížení zařazené výměry z důvodu restituce nebo majetkového vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi žadatel dokládá:
– Dohodu mezi osobou oprávněnou a osobou povinnou dle zákona č. 428/2012 Sb., která je schválena
pozemkovým úřadem, popřípadě rozhodnutí pozemkového úřadu.
– Potvrzení SZIF - oddělení příjmu žádostí a LPIS, z kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčená
vydaná pozemková parcela.
– Srovnávací tabulku půdních bloků a parcel.
Problematika bude řešena ze strany Státního pozemkového úřadu formou uzavírání dohod o užívání pozemku.
• Cross-Compliance – kontrola podmíněnosti
Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 400/2013 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády
č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Hlavní změnou stanovenou tímto nařízením je zavedení nového GAEC 12 týkajícího se ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami. Zároveň došlo i k významné změně
u SMR 7 a 8, kdy obsah těchto požadavků byl doplněn o kontrolu hlášení přemístění zvířat na hospodářství
a hodnocení opožděných hlášení.
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LFA A NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Pokud se jedná o poskytnutí platby na opatření
• Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (méně příznivé oblasti - LFA)
• Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě
zůstávají i v roce 2014 v platnosti podmínky stanovené nařízením vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními
a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Toto nařízení bylo novelizováno v roce 2008 nařízením vlády
č. 113/2008 Sb., v roce 2009 nařízením vlády č. 83/2009 Sb. a nařízením vlády č. 480/2009 Sb., v roce 2010
nařízením vlády č. 111/2010 Sb., nařízením vlády č. 369/2010 Sb. a nařízením vlády č. 372/2010 Sb., v roce
2011 nařízením vlády č. 283/2011 Sb., v roce 2012 nařízením vlády č. 448/2012 Sb., v roce 2013 nařízením
vlády č. 400/2013 Sb. a v roce 2014 nařízením vlády č. 29/2014 Sb.
Nařízení (EU) č. 1310/2013 umožňuje poskytovat platby na tato opatření v roce 2014 v souladu se starými pravidly
platnými pro programové období 2007-2013.

Změny pro rok 2014
• Závazek pětiletého hospodaření
Povinnost hospodařit v LFA nebo oblasti Natura 2000 po dobu alespoň pěti kalendářních let od roku, za
který byla platba poskytnuta poprvé, se nevztahuje na žadatele, kterému bude poprvé poskytnuta platba
na základě žádosti podané v roce 2014. Tato povinnost se rovněž nevztahuje na žadatele, u kterého bylo
rozhodnuto, v důsledku porušení této povinnosti, o vrácení poskytnutých plateb za žádosti podané do konce
roku 2013.
• Povinnost dodržovat maximální limit přívodu dusíku – speciﬁcká podmínka pouze pro oblasti Natura
2000 na zemědělské půdě
Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
• Uzavření příjmu žádostí
Rok 2014 je posledním rokem, v kterém lze požádat o poskytnutí platby na LFA nebo Natura 2000 na zemědělské půdě podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. Počínaje rokem 2015 je předpokládáno poskytování
plateb na základě nového právního předpisu, který zohlední požadavky nové komunitární legislativy, zejména
pak nařízení (EU) č. 1305/2013.
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AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Hlavní změny pro rok 2014 vycházejí z potřeby reagovat na zpoždění spuštění nového programového období v rámci Společné zemědělské politiky a umožnit žadatelům překlenout přechodné období roku 2014. Mezi tyto změny
patří i uzavření příjmu nových žádostí o zařazení do závazku v dotačním titulu Zatravňování orné půdy. Od roku 2014
tak není možné podat žádost o zařazení do žádného z titulů v AEO.
Další změny reagují na změny platné legislativy určující mezní hodnoty látek, které může obsahovat vzorek ovoce
nebo zeleniny, mající přímý dopad na podmínky provádění dotačního titulu Integrovaná produkce (IP), konkrétně IP
ovoce a IP zeleniny.
Neméně důležitou změnou je zkrácení termínu pro podání žádosti o změnu zařazení tak, aby byla umožněna dřívější
výplata dotací AEO.
Od roku 2014 vstupuje v platnost vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, která nahrazuje vyhlášku č. 274/1998 Sb. Touto novelizací dochází ke změně koeﬁcientů pro přívod dusíku hospodářskými
zvířaty. Pro žadatele zařazené v závazku AEO je zavedena výjimka, kdy do doby ukončení závazku mohou používat
přepočtové koeﬁcienty platné před novelizací vyhlášky.

Změny pro rok 2014
• Nový pardonovaný důvod ukončení závazku v prodlouženém období roku 2014 (§ 5 odst. 5 písm. i)
NV 79)
Z důvodu opoždění přípravy nového programového období Společné zemědělské politiky 2014 – 2020, nemožnosti v roce 2014 spustit příjem žádostí o zařazení do nového opatření AEO a snaze zachovat kontinuitu
AEO, bylo novelou NV 79 skrze NV 298/2013 umožněno žadatelům, kterým jejich závazek končil k 31. prosinci 2013 nebo 31. březnu 2014 v případě titulu Biopásy a Pěstování meziplodin, prodloužení stávajícího
závazku do konce roku 2014 a plynule tak navázat na nové programové období.
Pro tyto prodloužené závazky v roce 2014 byl zaveden nový pardonovaný důvod snížení původně zařazené
výměry až do výše 29 % původně zařazené výměry (5i). Tato kvóta není vázána na ztrátu právního důvodu
k užívání a je možné ji čerpat pouze ve vztahu k žádostem o změnu zařazení podávaným v roce 2014.
Pardonovaný důvod snížení zařazené výměry 5i lze čerpat v kombinaci s ostatními pardonovanými důvody
snížení, uvedenými v § 5 odst. 5.
• Úprava podmínek pardonovaného snížení zařazené výměry z důvodu restituce
V důsledku aplikace zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v platném znění, a nutnosti reagovat na tuto nově vzniklou situaci byl pardonovaný důvod snížení
z důvodu restituce (§ 5 odst. 5 písm. a) NV 79) upraven tak, že od roku 2014 bude tato ztráta pozemků považována za restituci a bude v plné míře pardonována bez nutnosti navrátit již poskytnuté dotace. Žadatel může
v důsledku navracení pozemků církvím a jiným náboženským společnostem, které vznesly nárok na daný
pozemek dle výše zmíněného zákona, přijít o podstatnou část výměry. Pro tyto situace bude od roku 2014
možné využít výše uvedený pardonovaný důvod, kdy žadatel sice nebude moci na dotčenou plochu zažádat
o dotaci, ale nebude ani sankcionován za nedodržení závazku na daném pozemku. Tento pardonovaný důvod není svázán s % kvótou a lze ho využít na jakkoli rozsáhlou ztrátu pozemků v důsledku navracení církvím.
• Zkrácení doby pro podání žádosti o změnu zařazení (§ 5 odst. 8 písm. a) NV 79)
Z důvodu zajištění výplat většiny AEO co nejdříve po začátku kalendářního roku následujícího po roce podání
žádosti o dotaci v titulu ekologické zemědělství, integrovaná produkce, podopatření ošetřovaní travních porostů a titulu zatravňování orné půdy byl termín pro podání žádosti o změnu zařazení zkrácen, aby bylo možné
vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace od 15. ledna.
Nově tedy žadatel, pokud snížil zařazenou výměru ve výše uvedených titulech v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku, podává žádost o změnu zařazení do 10. ledna
následujícího roku.
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• Změna podmínek provádění titulu IP ovoce a IP zeleniny (§ 8 NV 79, § 14 odst. 3, § 15 písm. d), § 17
odst. 1 písm. b) a příloha č. 10 k NV 79)
V dotačních titulech IP ovoce a IP zeleniny došlo, v návaznosti na změny související legislativy, ke změně maximálních limitů obsahu sledovaných těžkých kovů ve vzorcích IP zeleniny a IP ovoce. Další změnou je úprava
znění podmínky odběru vzorků půdy z PB zařazených do IP ovoce a IP zeleniny.

Odběry vzorků půdy
Žadatel zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle zvláštního právního
předpisu (zákon č. 156/1998 Sb., vyhláška č. 275/1998 Sb., zákon č. 22/1997 Sb.), nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy ze všech půdních bloků/dílů zařazených do titulu
IP ovoce nebo IP zeleniny a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek.
Sankce
Při porušení této podmínky nebo při překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených
v půdě následuje vyřazení žadatele z IP ovoce/IP zeleniny a žadatel vrací veškerou dotaci na IP ovoce/IP zeleniny
- poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.

Odběry vzorků ovoce a zeleniny
Limity pro obsah sledovaných těžkých kovů byly nově rozděleny do tří úrovní a speciﬁkovány pro jednotlivé skupiny
plodin, v souladu se členěním uvedeným v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006. V návaznosti na toto nové odstupňování byly navázány i odstupňované sankce za překročení daných limitů.
IP ovoce
Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána
sankce snížení dotace o 25% v daném roce (§ 14 odst.
3 písm. b) bod 6)
Chemická látka
Olovo (Pb) mg.kg-1
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,18
0,18
0,18
0,18

Druh ovoce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Broskvoň
Hrušeň
Jabloň
Meruňka
Slivoň
Třešeň
Višeň
Angrešt
Maliník
Ostružiník
Rybíz

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána
sankce neposkytnutí dotace v daném roce (§ 15 písm.
d) bod 6)
Druh ovoce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Broskvoň
Hrušeň
Jabloň
Meruňka
Slivoň
Třešeň
Višeň
Angrešt
Maliník
Ostružiník
Rybíz

Chemická látka
Olovo (Pb) mg.kg-1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce, za jejichž překročení je ukládána sankce
vyřazení z AEO a navrácení veškerých poskytnutých dotací (§ 17 odst. 1 písm. b) bod 3)
Chemická látka
1.
2.
3.
4.
5.

Olovo (Pb)
Kadmium (Cd)
Rtuť (Hg)
Chrom (Cr)
Arsen (As)

Mezní hodnota celkového obsahu
chemické látky v ovoci (mg.kg-1)
0,4
0,03
0,005
0,1
0,5

Pozn.: platí pro všechny podporované druhy
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IP zeleniny
Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce
snížení dotace o 25% v daném roce (§ 14 odst. 3 písm. b) bod 7)
Chemická látka
Druh zeleniny

Brokolice
Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var.cymosa Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium ﬁstulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum
Hegi

Olovo
(Pb)
mg.kg-1

Kadmium
(Cd)
mg.kg-1

0,27

0,18

0,09

0,18

0,09

0,045

0,27

0,18

0,27

0,18

Chemická látka
Olovo
(Pb)
mg.kg-1

Kadmium
(Cd)
mg.kg-1

0,09

0,045

0,09

0,045

0,09

0,09

0,27

0,18

Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)

0,09

0,09

0,27

0,18

Druh zeleniny

Okurka setá
Cucumis sativus L.
Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.

Česnek kuchyňský
Allium sativum L.- jarní; - ozimý

0,09

0,045

Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A. W. Hill convar.
vulgare (Nois) Danert

Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex
A. W. Hill convar. radicosum
(Alef.) Danert

0,18

0,045

Pór pravý
Allium porrum L.

0,09

0,045

0,18

0,045

Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové)

0,09

0,045

0,27

0,18

Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger

0,09

0,09

0,27

0,18

Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus

0,09

0,09

0,27

0,18

Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva
Alef.

0,09

0,09

0,27

0,18

0,27

0,18

0,09

0,045

0,27

0,18

0,27

0,18

0,09

0,045

0,09

0,045

0,27

0,18

0,09

0,09

0,27

0,18

Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef var.sabauda L.
Ranost - jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar.
oleracea var. gemmifera DC.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.) Alef. var.
gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
Květák
Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum et Nakai
Mrkev obecná
Daucus carota L.
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Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.-jarní,
podzimní, přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.)
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.)Rupr

Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce
neposkytnutí dotace daném roce (§ 15 písm. d) bod 7)
Chemická látka
Druh zeleniny

Brokolice
Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var.cymosa
Duch.
Celer
Apium graveolens L.
Cibule kuchyňská
Allium cepa L.- jarní; - ozimá
Cibule sečka
Allium ﬁstulosum L.
Čekanka hlávková
Cichorium intybus var. Foliosum
Hegi

Olovo
(Pb)
mg.kg-1

Kadmium
(Cd)
mg.kg-1

0,29

0,2

0,1

0,2

0,1

0,05

0,29

0,2

0,29

0,2

Chemická látka
Druh zeleniny

Okurka setá
Cucumis sativus L.

Olovo
(Pb)
mg.kg-1

Kadmium
(Cd)
mg.kg-1

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,1

0,29

0,2

Petržel zahradní kořenová
Petroselinum crispum (Miller)

0,1

0,1

0,29

0,2

Paprika roční
Capsicum annuum
Pastinák setý
Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá
Allium schoenoprasum L.

Česnek kuchyňský
Allium sativum L.- jarní; - ozimý

0,1

0,05

Petržel zahradní naťová
Petroselinum crispum (Miller)
Nyman ex A. W. Hill convar.
vulgare (Nois) Danert

Fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.Nyman ex
A. W. Hill convar. radicosum
(Alef.) Danert

0,2

0,05

Pór pravý
Allium porrum L.

0,1

0,05

0,2

0,05

Rajče
Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.
a) determinantní (keříčkové)
b) indeterminantní (tyčkové

0,1

0,05

0,29

0,2

Ředkev setá černá
Raphanus sativus var. niger

0,1

0,1

0,29

0,2

Ředkvička
Raphanus sativus L. var. sativus

0,1

0,1

0,29

0,2

Řepa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva
Alef.

0,1

0,1

0,29

0,2

0,29

0,2

0,1

0,05

0,29

0,2

0,29

0,2

0,1

0,05

0,1

0,05

0,29

0,2

0,1

0,1

0,29

0,2

Hrách zahradní
Pisum sativum L. ssp. hortensie
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef var.sabauda L.
Ranost - jarní; - ozimá
Kapusta růžičková
Brassica oleracea L. convar.
oleracea var. gemmifera DC.
Kedluben
Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.) Alef. var.
gongylodes
Kopr vonný
Anethum graveolens L.
Kukuřice cukrová
Zea mays L. sacharata
Květák
Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Meloun vodní
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum et Nakai
Mrkev obecná
Daucus carota L.

Salát
Lactuca sativa L. ssp.
Špenát setý
Spinacia oleracea L.-jarní,
podzimní, přezimovaný
Tykev
Cucurbita L.
Zelí hlávkové
Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.)
Zelí pekingské
Brassica pekinensis (Lour.)Rupr
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Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny, za jejichž překročení je ukládána sankce
vyřazení z AEO a navrácení veškerých poskytnutých dotací (§ 17 odst. 1 písm. b) bod 6)
Chemická látka

Mezní hodnota celkového obsahu
chemické látky v zelenině (mg.kg-1)

1. Olovo (Pb)

0,3

2. Kadmium (Cd)

0,25

3. Rtuť (Hg)

0,03

Časté chyby
Při podávání žádosti o dotaci (ŽOD) a v průběhu závazku se někteří žadatelé dopouští zbytečných chyb. Tyto
chyby často vedou ke snížení, či neposkytnutí dotace žadateli, nebo k udělení tzv. „vratky“ na celé období,
po které je žadatel zařazen. V nejhorším případě může dojít k vyřazení žadatele z AEO s následným navrácením veškerých poskytnutých dotací.

• Změny v LPIS
Pokud žadatel provádí jakékoli změny v LPIS, je třeba mít na paměti, že tyto změny jsou účinné až následující
den. Z tohoto důvodu není možné v jeden den provádět změny v LPIS a podávat ŽOD nebo žádost o změnu
zařazení!
Pokud žadatel chce provádět změny na PB se závazkem v titulu C2 Pěstování meziplodin a C3 Biopásy, musí
mít v LPIS tyto PB evidované nejméně do 31.3., a to jako kulturu orná půda. V opačném případě (například
vyškrtnutí PB, ztráta PB) udělí SZIF žadateli sankci!

• Uvedení nesprávných údajů na žádosti
Při podávání žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci je nutné zkontrolovat správnost údajů uvedených
v žádostech. Jedná se zejména o kontrolu deklarovaných managementů u OTP.
Příklad: Žadatel dobrovolně zařadí PB do managementu B1-NN-S1 a následný rok podá žádost o dotaci,
kde na ten samý blok žádá B1-HP-S1. V tomto případě dojde k zamítnutí dotace na tento PB a plocha PB se
započítá do tzv. předeklarace a bude sankcionována dle evropských předpisů. Dalším příkladem je situace,
kdy žadatel daný blok změnovou žádostí o zařazení vyřadí ze závazku a zároveň požádá o jeho nové zařazení
s jiným managementem (např. zmiňovaný B1-HP-S1). V tomto případě bude následovat vratka dotace na
plochu daného bloku po celou dobu jeho zařazení.
Předeklarace. Tato chyba se často objevuje u titulu Pěstování meziplodin, kdy žadatel v žádosti o dotaci
(ŽOD) uvádí místo skutečné plochy, na které má zařazeny meziplodiny, plochy celých PB, jejichž součet je
vyšší, než výměra zařazená.
Častou chybou je uvedení jiného PB, než na kterém ve skutečnosti žadatel vysévá meziplodinu. Meziplodina
musí být pěstována na PB, který je uveden v žádosti o dotaci!

• Nedodržení doby závazku
Je třeba si uvědomit, že vstupem do závazku se žadatel zavázal 5 až 8 let hospodařit na zařazené ploše.
Pokud žadatel o nějakou část výměry přijde z nepardonovaného důvodu, je to vždy považováno za porušení
podmínek závazku a sankcionováno dle evropských pravidel.
V případě prodloužených závazků se případná ztráta výměry, na kterou nelze aplikovat některý z pardonovaných důvodů snížení dle § 5, včetně následné sankce vztahuje k celému období prodlouženého závazku!
V případě zařazení PB do titulu Biopásy a Pěstování meziplodin končí závazek až 31.3. posledního roku závazku a do té doby musí žadatel mít tento PB v LPIS registrován!
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• Odběry vzorků v Integrované produkci ovoce a zeleniny
Odběry vzorků půdy.
Žadatel je povinen do 3 roku závazku zajistit odběry vzorků půdy za účelem zjištění obsahu sledovaných
těžkých kovů ze všech PB zařazených do titulu IP ovoce nebo IP zeleniny! Nezajištění odběrů ve stanovené
lhůtě, nebo nezajištění odběru ze všech zařazených PB je považováno za porušení podmínek a sankcionováno dle § 17 NV 79 vyřazením z AEO a navrácením všech poskytnutých dotací v IP ovoce nebo IP zeleniny!
Odběry vzorků ovoce nebo zeleniny
Žadatel je povinen po celou dobu závazku každoročně odebrat vzorek ovoce, nebo zeleniny za účelem
zjištění obsahu sledovaných těžkých kovů z převládajícího druhu zeleniny/ovoce. Převládajícím druhem
je myšlen druh pěstovaný na největší ploše. Neprovedení odběru vzorků, nebo neodebrání z dle výměry
převládajícího druhu je považováno za porušení podmínek a sankcionováno dle § 17 NV 79 vyřazením z AEO
a navrácením všech poskytnutých dotací v IP ovoce nebo IP zeleniny!

• Hlášení zásahu vyšší moci
Podání hlášení o zásahu vyšší moci musí žadatel podat SZIF bezodkladně, nejpozději však do 10 dní od
doby, kdy tak mohl učinit. Dokládání zásahu vyšší moci opožděně, až po kontrole na místě a obdržení
kontrolního protokolu s nálezem porušení, nebude uznáno, a to ani v případě odvolacího řízení pokud se
žadatel odvolá proti rozhodnutí SZIF.

Příklad: žadateli jarní mrazy a následná sucha v červnu poškodí porost ovocného sadu, takže nesplní podmínku minimálního počtu jedinců v EZ – sad intenzivní. Sucha byla hlášena v průběhu června, takže žadatel
je povinen nejpozději do 10. července podat hlášení zásahu vyšší moci na SZIF. Na později podané hlášení
nebude brán zřetel.
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5

LESNICKÁ OPATŘENÍ

Pokud se jedná o poskytnutí platby na opatření
• Zalesňování zemědělské půdy, zůstávají i v roce 2014 v platnosti podmínky stanovené nařízením vlády
č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy,
ve znění pozdějších předpisů,
• Zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, zůstávají i v roce
2014 v platnosti podmínky stanovené nařízením vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura
2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů,
• Lesnicko-environmentální opatření, zůstávají i v roce 2014 v platnosti podmínky stanovené nařízení vlády
č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Lesnická nařízení vlády byla novelizována následujícími nařízeními vlády
Všechna lesnická nařízení: č. 83/2009 Sb., 480/2009 Sb., 369/2010 Sb., 448/2012 Sb., 400/2013 Sb.,
29/2014 Sb.,
č. 239/2007 Sb.: č. 148/2008 Sb., 298/2013 Sb.,
č. 147/2008 Sb.: č. 51/2009 Sb., 106/2012 Sb., 76/2013 Sb.,
č. 53/2009 Sb.: č. 108/2012 Sb., 75/2013 Sb.
• Uzavření příjmu žádostí
Rok 2013 byl posledním rokem příjmu žádostí o zařazení do lesnických opatření Natura 2000 v lese
a Lesnicko-environmentální opatření a žádostí o dotaci na zalesnění v opatření Zalesňování zemědělské půdy. Od roku 2014 bude možno na závazky uzavřené do roku 2013 podávat pouze žádosti
o dotaci. Počínaje rokem 2015 je předpokládáno poskytování plateb na základě nových právních předpisů,
které zohlední požadavky nové komunitární legislativy, zejména pak nařízení (EU) č. 1305/2013.
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UŽITEČNÉ ODKAZY

http://www.eagri.cz

– informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace

http://www.szif.cz

– informace ohledně příjmu žádostí

http://www.uhul.cz

– portál ÚHÚL

http://www.mvcr.cz/sbirka

– Sbírka zákonů ČR

http://eur-lex.europa.eu

– právo EU

http://www.env.cz

– portál Ministerstva životního prostředí

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal

– portál veřejné správy ČR

http://www.cuzk.cz

– Český úřad zeměměřičský a katastrální
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7

Seznam použitých zkratek

AEO

Agroenvironmentální opatření

AZV

Agentura pro zemědělství a venkov (regionální pracoviště MZe)

ES

Evropské společenství

EZ

Ekologické zemědělství

NV 79

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
v platném znění

IP

Integrovaná produkce

LFA

Méně příznivé oblasti

LPIS

Land Parcel Identiﬁcation System – systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, rozšířený o další funkční vlastnosti
potřebné především pro účely administrace dotací

OOP

Orgán ochrany přírody

OTP

Podopatření ošetřování travních porostů

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

ÚHÚL

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

ŽOD

Žádost o dotaci
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