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Úvodem

Předkládaná prezentace si klade za cíl upozornit na nejvýznamnější 
změny týkající se podávání jednotné žádosti a požadavků podmíněnosti 
s upozorněním na důležité požadavky plateb a jejich změny a využitelné 
informační zdroje (právní předpisy, příručky, metodiky, portál farmáře).

Prezentace nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat 

informační materiály a právní předpisy. 

V případě dotazů a dalších požadavků můžete využít kontakt 

uvedený na titulní straně.
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Informační zdroje

• Nařízení vlády pro přímé platby a plošné podpory PRV včetně welfare

• Příručky (pro žadatele, pro přímé platby, pro elektronickou přípravu 
žádosti…)

• Webové stránky (MZe, SZIF)

• Metodiky pro AEKO, NAEKO, EZ, NEZ, welfare….pro rok 2021

• Webináře

• Videonávody, prezentace na www.szif.cz, formulář JŽ 2021
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Informační zdroje

• www.szif.cz
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Aktualizace evidence půdy

• Evidence využití půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
• Evidence půdy

• Evidence ekologicky významných prvků

• Evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat 
(„evidence objektů“) NEZAPOMÍNAT NA AKTUALIZACI OBJEKTŮ (vazba na 
welfare skotu a prasat, havarijní plány, provozní řády, pohotovostní plány)

• Aktualizace evidence půdy do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala (možnost pokuty za přestupek vůči zákonu)

• Pozor na hrubá porušení týkající se využití půdy (stavby, zpevněné 
plochy, okrasné trávníky...uvnitř DPB), udržovat DPB v hranicích

• Identifikovatelné hranice DPB v terénu vůči okolní ploše

• Užívat zemědělskou půdu v hranicích DPB (vazba na deklaraci ploch a 
plodin)
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Deklarace veškeré obhospodařované půdy

• Deklarovat veškerou obhospodařovanou zemědělskou půdu
(závazek v jednotné žádosti)
• Deklarace zemědělské půdy v jednotné žádosti (první seznam pozemků v 

jednotné žádosti)

• Mapová vrstva „Zbytkové plochy“ (součást půdního bloku, ale není dílem 
půdního bloku) – užívané zbytkové plochy

• Půdu mimo LPIS nahlásit do LPIS bez ohledu, zda bude pobírána dotace či 
nikoliv 

• Možnost sankce až 3 % při nedodržení požadavku

• Evidence DPB na žadatele! DODRŽET TERMÍNY, DO KTERÉHO MUSÍ 
MÍT ŽADATEL EVIDOVÁNY DPB V LPIS V ZÁVISLOSTI NA DRUHU 
PLATBY (SAPS 31.8., ANC 30.9., EFA meziplodiny podle typu, VCS 
brambory do 31.10. apod.) JEDNÁ SE O JEDNU ZE ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH PLATEB
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Způsobilost plochy pro dotace 

• Obsahuje-li DPB plochu bez právního důvodu užívání (tzv. nezpůsobilá 
plocha), sníží se o tuto část DPB plocha, na kterou bude poskytnuta 
platba (novela zákona o zemědělství)

• PDU se posuzuje pouze v těchto případech
• Na podnět vlastníka
• Při sporu dvou uživatelů
• Při zápisu nové plochy

• Možnosti:
• Pokud zůstane nezpůsobilá plocha součástí DPB, je povinností dodržovat 

podmínky platby na celé ploše DPB, deklaruji v žádosti celý DPB
• Alternativou v některých případech je vykreslit nezpůsobilou plochu z plochy 

DPB (v tomto případě plochu neužívám a neplním požadavky)

• Údaje o způsobilosti plochy jsou 
• v portálu farmáře (mapová vrstva a seznam účinných DPB, popř. tisk č. 33)
• v předtisku jednotné žádosti
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Způsobilost plochy pro dotace 

• Nezpůsobilá plocha v LPIS:
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Podmínka zemědělského podnikatele

• Podmínka zemědělského podnikatele je od roku 2021 zrušena 
novelou NV č. 50/2015 Sb. (č. 55/2021 Sb.)

• Podmínka evidence zemědělského podnikatele nebude ověřována při 
podávání žádosti ani během způsobilosti žadatele pro jednotlivá 
opatření

• Informace o zemědělském podnikateli zůstává na portálu farmáře 
jako jeden z identifikačních údajů subjektu

• Podmínka aktivního zemědělce zrušena již od roku 2018, 

nicméně pro nové programovací období 

se s ní počítá (od roku 2023) a řeší se definice 

aktivního zemědělce
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Registrace krmivářských a potravinářských podniků

• Krmivářské podniky
• Registrace v prvovýrobě a mimo prvovýrobu
• Požadavky na provozovatele (nařízení o hygieně krmiv č. 183/2005)
• Registr na stránkách ÚKZÚZ

• Potravinářské podniky
• Kdo?

• Subjekty, které manipulují s potravinami, jde např. o výrobce, dovozce, 
distributory, sklady, balírny, prodejce

• Provozovatel podniku zabývajícího se prvovýrobou potravin včetně 
rostlinné prvovýroby, která zahrnuje pěstování plodin, určených k 
produkci potravin, včetně sklizně, přepravy, skladování produktů 
prvovýroby a další manipulace s nimi

• Povinnost registrace na stránkách SZPI
• Požadavky na provozovatele (viz hygienický balíček – bezpečnost 

potravin)
• Ověřit registrace u žadatelů
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Registrace krmivářských a potravinářských podniků

• Registr krmivářských 

podniků (ÚKZÚZ) 

(OVĚŘIT REGISTRACI)

• Registrace potravinářského 

podniku (SZPI)

(PŘÍPADNĚ SE 

ZAREGISTROVAT)
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Greening

• Základní podmínky se nemění (3 součásti)
• Počet plodin a zastoupení hlavních plodin při výměře nad 10 ha, popř. 30 ha RUG 

(předtisk „spočítá“ diverzifikaci – stanoví plochu, procentuální zastoupení a počet 
plodin)

• Zákaz přeměny environmentálně citlivých travních porostů (viz LPIS – mapa /tisk)
• Deklarace EFA ploch při výměře RUG nad 15 ha (předtisk „spočítá“ požadovanou 

výměru EFA, stanoví i možnost výjimky)

• Změny u EFA meziplodiny
• Zákres meziplodin podle typu - letní a ozimé (nejenom zákres meziplodin jako v 

předchozím roce)

• Změny u EFA ochranný pás
• Ochranný pás podél hranice (beze změny)
• Nový ochranný pás vnitřní (možnost zápočtu dělicích a protierozních pásů 

vytvořených pro splnění DZES 5 a DZES 7d do EFA ochranný pás
• Zápočet šířky max. 20 m
• Výčet plodin pro ochranný pás
• Bez aplikace hnojiv
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Greening

• EFA – v ekologickém zájmu znamená, že deklarovaná plocha splní 
požadavky podle příslušného paragrafu NV č. 50/2015 Sb. –
SEZNÁMIT SE VŠEMI POŽADAVKY NA DANÝ TYP EFA PLOCHY

• Dodržovat výčet plodin pro daný typ EFA plochy (úhory - § 12, 12a, 
meziplodiny, ochranný pás - § 14, meziplodiny - § 17, plodiny vázající 
dusík - § 18) – PRACOVAT  S AKTUÁLNÍM SEZNAMEM ZPŮSOBILÝCH 
PLODIN

• Seznámit se s omezením/zákazem aplikace hnojiv a POR na EFA 
plochách (vazba na evidence použití hnojiv a POR – 10 let archivace)

• Prodloužení doby obmýtí některých druhů RRD v rámci EFA na 10 let
(přílohy č. 2 druhy pro SAPS a č. 4 – druhy pro EFA RRD NV 
č. 50/2015 Sb.)

• Evidence data vysetí a sklizně plodin vázajících dusík NEZAPOMÍNAT
• Předmětem kontroly u greeningu není původ osiva (na rozdíl od 

AEKO…), ale dodržovat platné předpisy pro osivo a sadbu
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VCS – změny od roku 2021

• Masná telata – doplnění nových plemen:
• CHIANINA, UCKERMÄRKER od roku 2020

• ČESKÁ ČERVINKA od roku 2021

• Změna sankčního systému (Dojnice, Masná telata, Bahnice/kozy) od 
roku 2021 v závislosti na rozdílu mezi počtem deklarovaných a 
zjištěných kusů)

• ŘÁDNĚ PŘIPRAVIT SEZNAMY ZPŮSOBILÝCH ZVÍŘAT PRO VCS

• VCS podpory na rostlinné komodity
• ŽADATEL NENÍ OD ROKU 2019 VYZÝVÁN K DOLOŽENÍ PŘÍLOH A 

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI = VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST ŽÁDOSTI, 
(např. cukrovka – smlouva se zpracovatelem a doklad o nabytí osiva 
atd.) 

• SEZNÁMIT SE S POŽADAVKY VCS PLATEB NA PROKAZOVÁNÍ 
PRODUKCE  A DOKLÁDÁNÍ PŘÍLOH
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ANC – H, O, S

• NV č. 43/2018 Sb. a metodika pro rok 2021, mapa a tisk č. 5
• Kultury – orná půda (RUG), trvalý travní porost T, trvalé kultury
• Dvě sazby podle výrobního zaměření a typu ANC
• Dvě intenzity: 

• min. 0,3 VDJ/ha z. p. od 1.6. do 30.9. (denně)
• min. 0,3 VDJ/ha z. p. předchozí rok (v průměru) (předtisk vám sdělí 

splnění podmínky za předchozí rok)
• do výpočtu intenzity vstupuje z. p. bez ohledu na zařazení do ANC

• Využívat portál farmáře (registr zvířat) pro výpočet intenzity
• Stejná zvířata a koeficienty pro přepočet na VDJ jako u EZ a AEKO
• Pro vyšší sazby (převažující živočišná výroba) je nutné splnit obě 

podmínky
• Dvě deklarace chovu koní (VYGENEROVAT A POSLAT)
• Stáhnout si potvrzení (2x)
• Uplatňuje se degresivita
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ANC – přechodně podporované oblasti (PPO)

• NV č. 44/2018 Sb. a metodika pro rok 2021, mapa a tisk č. 5

• Poskytování platby prodlouženo o jeden rok (naposledy bude 
vyplacena v roce 2021, původně pro období 2018 (od redefinice ANC) 
do roku 2020

• Intenzita chovu 1.6.-30.9. min. 0,3 VDJ/ha z. p. (POZOR: bez ohledu 
na to, zda zemědělská půda byla zařazena do PPO)

• Deklarace chovu koní od 1.6. do 30.9. podaná do 31.10.

• Klesající sazby od roku 2018, letos stejná sazba jako v roce 2020, tj. 25 
EUR/ha T nebo G pro XOA i XOB (kurz 26,242 Kč/EUR pro plošné 
podpory PRV pro rok 2021)

• Uplatňuje se degresivita plateb

• Deklarace v předtisku (zkontrolovat výměry a zařazení)

• k. ú. Budišovice, Podvihov, Štáblovice, Horní Lhota  u Ostravy
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NATURA 2000 na zemědělské půdě

• NV č. 73/2016 Sb. a metodika pro rok 2021

• Úprava sazeb od roku 2021
• 86 EUR/ha na území 1. zóny CHKO

• 76 EUR/ha na území NP (zrušena zonace v NP)

• Úprava požadavků na hnojení:
• 1. zóna CHKO – bez aplikace hnojiv, lze pást

• 1. zóna NP – lze aplikovat pouze hnůj nebo kompost, lze pást

• Mapová vrstva a tisk č. 19 v LPIS

• Deklarace v předtisku (zkontrolovat výměry a zařazení)
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AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• Nařízení vlády:
• NV č. 75/2015 Sb. (AEKO)

• NV č. 330/2019 Sb. (NAEKO)

• NV č. 76/2015 Sb. (EZ)

• NV č. 331/2019 Sb. (NEZ)

• metodiky pro rok 2021 (www.eagri.cz. www.szif.cz)

• Změny 2021:
• vstup pouze do jednoletých zkrácených závazků NAEKO a NEZ

• nelze vstoupit do pětiletých závazků AEKO a EZ

• nelze vstoupit do Zatravňování orné půdy

• nelze vstoupit do NAEKO Nektarodárné biopásy

• nelze souběh jednoletého a dvouletého závazku NAEKO/NEZ

• lze souběh AEKO a NAEKO, popř. EZ a NEZ
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AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• Příznak vhodnosti pro zařazení:
• NAEKO – v roce 2021 platí podmínka vhodnosti pro zařazení do navazujícího 

závazku pro nové jednoleté i běžící dvouleté závazky

• NEZ – ZMĚNA: pro jednoleté a dvouleté navazující závazky se v roce 2021 
vhodnost nevyžaduje

• Informace o vhodnosti v LPIS:
• v záložce DPB – Podrobné – AEO info

• mapová vrstva: Dotace – Vhodnost k NAEKO/NEZ

• Navýšení dvouletých závazků NAEKO/NEZ z roku 2020 je neomezené 
(lze zařadit i nové DPB, ale u NAEKO je předpokladem pro zařazení 
vhodnost)

• Snížení dvouletých závazků NAEKO a NEZ – 10 % výměry zařazené v 
prvním roce
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AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• Vhodnost pro NAEKO v LPIS
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AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• Navýšení u dobíhajících pětiletých závazků:
• v rámci kvóty 35 % výměry zařazené v prvním roce

• v 5. roce nelze zařadit nový DPB, lze zvýšit výměru již zařazeného DPB

• další DPB lze zařadit do NAEKO/NEZ (u NAEKO dodržet vhodnost)

• EZ/NEZ – zlepšující netržní plodiny

• samostatná deklarace zlepšujících netržních plodin

• zákres zlepšující netržní plodiny

• nově se umožňuje:

• změna varianty ZNP (letní/ozimá)

• záměna DPB, na kterém hodlá žadatel pěstovat zlepšující 
netržní plodiny

• lze  změnit variantu letní na ozimou, ozimou na letní, přidat 
letní variantu do 31.7., zadat ozimou do 6.9. (pokud na DPB 
žádná nebyla)
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AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• Souhlasná stanoviska orgánu ochrany přírody
• od roku 2021 zadá OOP souhlasné stanovisko s udělením výjimky výhradně 

elektronicky v LPIS
• Nová záložka v LPIS v liště nad mapovým oknem: hlášení/stanoviska
• souhlasná stanoviska:

• pro žadatele se závazky na travních porostech AEKO/NAEKO/EZ/NEZ
• pro žadatele bez závazků, kterým jsou výjimky udělovány podle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• SZIF si stáhne souhlasné stanovisko automaticky pro potřeby kontroly na 

místě
• Pokud má žadatel souhlasné stanovisko OOP z předchozího roku na více 

let, bude k tomu přihlédnuto
• datum schválení výjimky = datum záznamu výjimky do LPIS

• DŮLEŽITÉ: 
• požádat OOP v dostatečném předstihu (udělení výjimky není možné zpětně)
• zkontrolovat si udělení výjimky v LPIS

22



AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• Souhlasná stanoviska orgánu ochrany přírody v LPIS
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AEKO a NAEKO, EZ a NEZ

• DŮLEŽITÉ
• Intenzity (denní splnění 1.6 -30.9.) – využívat portál farmáře pro 

stanovení intenzity, pozor na hraniční hodnoty (i jedno zvíře může 
způsobit překročení nebo pokles intenzity)

• Nepasené stáje a jejich deklarace ve formuláři jednotné žádosti (zvážit 
jejich založení, pozor na případy, kdy není do AEKO/NAEKO zařazena 
celá výměra TTP (předtisk: načíst VDJ, deklarovat nepasenou stáj, 
upozornění na intenzitu v předtisku)

• Intenzita v EZ/NEZ u travních porostů je plněna zvířaty s ekologickým 
statusem

• Včas vyřešit nejisté EKO a ENVI (zabránění souběhu konvence a eko, 
zabránění situace, že v prioritní oblasti nemáme přiřazen management 
na celé výměře DPB)

• Dodržovat termín 1. seče podle LPIS, možnost hnojení a přepásání, 
zvážit nepokosené plochy u DPB nad 12 ha (viz tisk v LPIS)
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Termín a způsob podání jednotné žádosti

• TERMÍN:
• Příprava předtisků jednotné žádosti od 8.4.2021
• Termín 17. květen (15.5. letos připadá na sobotu)
• Pozdní podání jednotné žádosti do 11.6. SE SANKCÍ 1 % za každý pracovní den
• Po 17. květnu nelze podat žádost o zařazení a změnu zařazení (AEKO, NAEKO, 

EZ,NEZ) ani se sankcí

• ZPŮSOB PODÁNÍ:
• Prostřednictvím portálu farmáře (v roce 2020 takto bylo učiněno 99,85 % všech 

podání)
• Přes datovou schránku
• Poštou
• Osobně
• E-mailem s elektronickým podpisem

• OPŽL (BR, OP, NJ, FM) podle trvalého bydliště (FO) nebo sídla (PO)
• KOMUNIKACE S FONDEM přednostně elektronicky, OVĚŘIT NASTAVENÍ E-

MAILU, od roku 2022 musí mít žadatel zřízen přístup do IS SZIF (novela NV 
č. 50/2015 Sb., pro přímé platby)
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Zasílání a doručování dokumentů ze SZIF k žadateli
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ZÁVAZKY ŽADATELE

• ŘÁDNĚ PŘEČÍST ZÁVAZKY ŽADATELE!
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Deklarace plateb v jednotné žádosti

• Deklarace plateb (DEKLAROVAT A SEZNÁMIT SE S PODMÍNKAMI 
PLATEB) – nedeklaruji = nežádám
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Deklarace plateb v jednotné žádosti

• Zákresy a deklarace plodin
• Od roku 2020 vedle žadatelů s RUG nad 10 ha i ekologičtí žadatelé  a žadatelé 

uplatňující výjimku z diverzifikace (malé zornění nebo vysoký podíl pícnin na orné 
půdě)

• Zákresy plodin
• Přímo v předtisku v mapové aplikaci
• Importem portálu farmáře (zákresy zemědělských plodin s osevem)

• S využitím pracovní vrstvy (zákres zemědělských parcel nebo vnitřních erozních 
pozemků)

• Přesnost zákresů (tolerance podle velikosti zákresu)

• Deklarace plodin v jednotné žádosti
• Pomocí tabulky ve formátu csv s využitím kódů plodin z číselníku na portálu farmáře 

(Data ke stažení)

• Přímo v předtisku

• Importem z portálu farmáře (zemědělské parcely s osevem)
• Importem z komerčního SW

• PODLE ROZSAHU ORNÉ PŮDY A POČTU PLODIN SI ZVOLÍM NEJVHODNĚJŠÍ 
ZPŮSOB
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Deklarace plateb v jednotné žádosti

• Předtisk jednotné žádosti – deklarace ploch pro jednotlivé platby (co 
mohu žádat a co chci žádat, splnění některých podmínek – intenzita, 
diverzifikace, EFA, eroze…)
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Deklarace plateb v jednotné žádosti

• Srovnání letošní a loňské deklarace (před podáním žádosti 
zkontroluji deklarace – vrátím se k deklaraci nebo přejdu k podání 
žádosti)
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Deklarace plateb v jednotné žádosti

• Potvrzení o příjmu (po podání žádosti mám ještě možnost 
zkontrolovat deklarované platby)
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Změny v podmíněnosti od roku 2020

• Úprava textu standardu 7d:

• Nařízení vlády č. 31/2020 Sb. (účinnost od 15. 2. 2020)

• Na DPB, který je erozně ohrožený (MEO a/nebo SEO), nepěstuje ve 
vegetačním období podle § 9 NV č. 50/2015 Sb. (přímé platby) více 
než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny, výjimky:

• Pěstování plodin podle § 18 NV č. 50/2015 Sb. (plodiny, které 
vážou dusík)

• DPB se závazkem podle § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb. nebo § 18 a 
19 NV č. 330/2019 Sb.

• Pěstování trav na semeno na kultuře standardní orná půda.

• POUZE PRO ROK 2020, OD ROKU 2021 NA VŠECH DPB A S ÚPRAVOU 
PRO BIOPÁSY (viz dále)
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Změny v podmíněnosti od roku 2020

• Od 1.1.2020 (úprava hodnocení porušení - 10% tolerance DZES 7d)
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Změny v podmíněnosti od roku 2020

• Úprava hodnocení porušení DZES 3a a znění požadavku DZES c) –
vazba na havarijní plán (ZKONTROLOVAT PLATNOST A AKTUÁLNOST 
HAVARIJNÍHO PLÁNU)
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Změny v podmíněnosti od roku 2021

Nařízení vlády č. 31/2020 Sb. (účinnost od 1.1.2021):

• Na DPB (bez ohledu na erozní ohroženost, i na DPB označené jako NEO)
žadatel nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 NV č. 50/2015 Sb. (přímé 
platby) více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny, výjimky:
• Pěstování plodin podle § 18 NV č. 50/2015 Sb.
• DPB se závazkem podle § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb. nebo § 18 a 19 NV 

č. 330/2019 Sb. (u DPB nad 40 ha činí výměra 5 %  DPB).
• Pěstování trav na semeno na kultuře standardní orná půda.

• Rozhodující je „vybarvení DPB“ (tisk č. 12, mapová vrstvy vymezení eroze na 
DPB)

• Vegetační období a plodiny = viz diverzifikace plodin

• Výjimka – plodiny vázající dusík (§ 18), realizace opatření čejka (nejen 
vymezení čejky v LPIS) a biopás

• POZOR NA DPB, KDE PLNÍTE DZES 5 i DZES 7d (ZEJMÉNA VHODNOST 
PLODIN PRO ODDĚLOVACÍ A PROTIEROZNÍ PÁSY), MOŽNOST VYUŽÍVAT 
nástroj pro kontrolu eroze a 30 ha v LPIS přes VEP/ZP
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Změny v podmíněnosti od roku 2021

• Úprava některých kontrolních bodů PPH
• PPH 1/3 v návaznosti na změnu NV č. 262/2012 Sb. pro zranitelné oblasti

• PPH 4/9 (bezpečnost krmiv) 
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Změny v podmíněnosti od roku 2021

• Úprava PPH (pokračování)
• PPH 10/2 (přípravky na ochranu rostlin)

• Obecně k dodržování požadavků podmíněnosti
• Podmíněnost se plní celý kalendářní rok

• Týká se i DPB a zvířat, na které se nežádá dotace (např. nezpůsobilá 
plocha v ploše DPB)

• Při porušení se krátí všechny platby na jednotné žádosti 

(mimo přechodné vnitrostátní podpory)

• Zdroj: NV č. 48/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

průvodce podmíněností pro rok 2021 (www.eagri.cz)
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Regionální agrární komora Ostravsko přeje 

svým členům úspěšné podání jednotné žádosti 

a plnění požadavků jednotlivých plateb.
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