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Jednotná žádost  

a Portál farmáře 

• termíny a způsob podání 

• novinky na Portálu v letošním roce 
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Jednotná žádost 2012 
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• Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) 

• Platba v méně příznivých oblastech (LFA) 

• Platba v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 

• Oddělená platba na cukr (SSP) 

• Oddělená platba na rajčata (STP) 

• Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní 

produkcí mléka (dojnice) 

Opatření v rámci Jednotné žádosti 2012 



Jednotná žádost 2012 

• Zvláštní podpora na telata masného typu 

• Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na 

travních porostech 

• Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu 

• Zvláštní podpora na chmel 

• Agroenvironmentální opatření (AEO) 
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Opatření v rámci Jednotné žádosti 2012 II 



Jednotná žádost 2012 

• Podat Jednotnou žádost v řádném termínu je možné od 

16. dubna do 15. května 2012. 

• Evropské nařízení umožňuje podat žádost o dotaci až  

25 dní po řádném termínu – tj. do 11. června 2012. 

• Za každý pracovní den po řádném termínu podání udělí 

SZIF sankci ve výši 1 %. 

 

Termín podání Jednotné žádosti 
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Jednotná žádost 2012 

• Citlivé komodity budou podporovány formou Zvláštních 

podpor, stanovených dle článku 68 nařízení Rady (ES)  

č. 73/2009. 

• Dále upozorňujeme, že novelou č. 282/2011 Sb.  

(k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.) dochází od tohoto roku 

k zastavení příjmu nových žádostí o zařazení do AEO  

s výjimkou titulu Zatravňování orné půdy. 

• V tomto roce nebudou součástí Jednotné žádosti 

Národní doplňkové platby (TOP-UP).  

Důležité změny v Jednotné žádosti 2012 

 

6 



Jednotná žádost 2012 

• Předpokládaný počet Jednotných žádostí v roce 2012  

je 27 500. 

• Předpokládaný objem prostředků vyplacených na 

opatření v rámci Jednotné žádosti 2012 je 29,5 mld. Kč. 

Počet Jednotných žádostí se od roku 2004 stále zvyšuje 
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2008 
2009 

2010 
2011 

23 538 24 770 
26 124 26 866 



Jednotná žádost 2012 

• elektronickou cestou 

• osobně na AZV 

• poštou 
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Možnosti podání 

Jednotné žádosti 

Možnosti 

elektronického podání 

• Portál farmáře SZIF 

(novinka – zjednodušení 

pro žadatele) 

• datová schránka SZIF 

• e-mailem na 

podatelna@szif.cz 

mailto:podatelna@szif.cz
mailto:podatelna@szif.cz


Jednotná žádost 2012 

• deklarace k Jednotné žádosti a žádostem AEO je možno 

podat UPLOADem z Portálu farmáře 

 

Jak podat přílohy? 

• kromě deklarací je možné podat i přílohy 

• pro podání příloh bude uživatel automaticky 

přesměrován na podatelna@szif.cz 
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Elektronické podání přes Portál farmáře 

mailto:podatelna@szif.cz
mailto:podatelna@szif.cz


Jednotná žádost 2012 

• více informací naleznete na Portálu farmáře, 

popř. na www.szif.cz v dokumentech 

– „Příručka o podpoře elektronického podání Jednotné žádosti“ 

– „Příručka pro žadatele 2012“ 

• postup pro vlastní elektronické podání žádosti 

na SZIF je uživatelsky příjemnou formou zobrazen 

též v instruktážním videu 

– https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-zadost-jednotna?ino=1 

– http://www.youtube.com/szifcz 

– http://www.youtube.com/MINISTZEMEDELSTVI 
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Podpora elektronického podání 
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Děkujeme za pozornost 


