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Seznam použitých zkratek

AZV RO SZIF – Oddělení pro příjem žádostí a LPIS (dříve Agentura pro zemědělství a venkov)
EZ ekologické zemědělství
CHKO chráněná krajinná oblast
GAEC podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (Good Agricultural and Evironmental  

Condititon)
LFA méně příznivé oblasti (Less Favoured Areas) 
LPIS 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 
(Land Parcel Identification System)

MZe Ministerstvo zemědělství
NP národní park
OOP orgán ochrany přírody
OPVZ ochranné pásmo vodního zdroje
PRV Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
SAPS Jednotná platba na plochu (Single Area Payment Scheme)
SMR povinné požadavky na hospodaření (Statutory Management Requirements)
SZIF Státní zemědělský intervenční fond
VDJ velká dobytčí jednotka 
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1 ÚvOd
Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí platby v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 
(dále jen „PRV“) na opatření

•	 Platby	za	přírodní	znevýhodnění	poskytované	v	horských	oblastech	a	platby	poskytované	v	jiných	znevýhodně-
ných oblastech (méně příznivé oblasti, LFA)

•	 Platby	v	rámci	Natura	2000	na	zemědělské	půdě	
Podrobné podmínky pro poskytování plateb jsou stanoveny nařízením vlády č. 75/2007 Sb., které 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. 

Legislativní rámec nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ke kterému je vydávána tato metodika, je tvořena dvěma základní-
mi předpisy ČR, a to:

•	 Zákonem	č.	252/1997	Sb.,	o	zemědělství,	ve	znění	pozdějších	předpisů.
•	 Zákonem	č.	256/2000	Sb.,	o	Státním	zemědělském	intervenčním	fondu	a	o	změně	některých	dalších	zákonů,	

ve znění pozdějších předpisů.

Přímo použitelnými předpisy ES, které se vztahují k nařízení vlády č. 75/2007 Sb. jsou:
•	 Nařízení	Rady	(ES)	č.	1698/2005	ze	dne	20.	září	2005	o	podpoře	pro	rozvoj	venkova	z	Evropského	zeměděl-

ského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
•	 Nařízení	Komise	(ES)	č.	1974/2006	ze	dne	15.	prosince	2006,	kterým	se	stanoví	podrobná	pravidla	pro	použití	

nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV).

•	 Nařízení	Komise	(EU)	č.	65/2011	ze	dne	27.	ledna	2011,	kterým	se	stanoví	prováděcí	pravidla	k	nařízení	Rady	
(ES) ř. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na pod-
poru rozvoje venkova.

•	 Nařízení	Komise	(ES)	č.	1320/2006	ze	dne	5.	září	2006,	kterým	se	stanoví	pravidla	pro	přechod	na	podporu	
pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

•	 Nařízení	Komise	(ES)	č.	1122/2009,	kterým	se	stanoví	prováděcí	pravidla	k	nařízení	Rady	(ES)	č.	73/2009,	
pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých 
podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde 
o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína.

S případnými dotazy, které se týkají podmínek pro poskytnutí platby dle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. 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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2 předmět pOSkytOvání plAtBy 

•	 Platba za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními (dále jen „LFA“) se 
poskytuje pouze na travní porosty evidované v lpiS, které se nacházejí v některé z následujících oblastí:
– horská oblast typu Ha - obce nebo k. ú. s nadmořskou výškou nad 600 m n. m. nebo s výškou 500 až 600 

m n.m. a zároveň se svažitostí vyšší než 15 % na 50 % území této obce nebo k. ú.,
– horská oblast typu HB - obce nebo k. ú. nesplňující kritéria pro oblast typu HA, které však byly za účelem 

zachování celistvosti horské oblasti do této oblasti zařazeny,
– ostatní méně příznivá oblast typu oa - obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů, 

které se nacházejí na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria – hustota obyvatel nižší 
než 75 obyvatel/km2 a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva 
vyšší než 8 %,

– ostatní méně příznivá oblast typu oB - obce s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů, které se 
nacházejí na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria – hustota obyvatel nižší než  
75 obyvatel/km2 a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva vyšší 
než 8 %. Tyto obce nebo k.ú. byly zařazeny do ostatní méně příznivé oblasti za účelem zachování celistvosti 
této oblasti, 

– specifická oblast typu S - obce a k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů nebo s výnos-
ností 34 až 38 bodů a zároveň se sklonitostí vyšší než 7o na 50 % zemědělské půdy obce nebo k. ú. nebo 
zatravněním vyšším nebo rovno 50 % zemědělské půdy obce nebo k.ú. (v rámci takto vymezených území 
byla do specifických LFA zařazena pouze ta katastrální území, která mají po provedené aproximaci výpočtu 
výnosnosti půdy na základě reálného zatravnění výnosnost nižší nebo rovnu 34 bodů) – tyto obce nebo 
k. ú. nenáleží do kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria pro ostatní méně příznivou oblast.

•	 Platba v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „Natura 2000“) se poskytuje pouze na travní 
porosty evidované v lpiS, které se nacházejí na území:
– ptačích oblastí (dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a zároveň na území 1. zóny národních 

parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí, nebo
– evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (dle § 45a odst. 2 zákona 

č. 114/1992 Sb.), a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajin-
ných oblastí.

•	 Výměru travního porostu užívanou v jednotlivých typech oblastí LFA nebo výměru travního porostu v oblastech 
Natura 2000 na zemědělské půdě může žadatel zjistit z informativního výpisu LPIS typu „LFA údaje“ nebo 
„kompletní výpis“. Na tomto výpisu zjistí i výměru ostatních kultur v LFA, na které se však platba neposkytuje. 
Nachází-li se půdní blok ve více typech oblastí LFA, zjistí žadatel z tohoto výpisu výměru části půdního bloku 
v každé z oblastí LFA. O výpis je možné požádat na jakékoliv AZV v ČR. Pokud žadatel zjistí jakékoliv nesrovna-
losti ve výpisu z LPIS, měl by o této skutečnosti informovat příslušnou AZV. 

•	 Jednotlivé obce a do nich náležící katastrální území a jejich zařazení do méně příznivých oblastí je uvedeno  
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v hor-
ských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě ve znění 
pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“) a dále na stránkách www.eagri.cz. Vymezení 
LFA bylo stanoveno na základě digitalizace správních hranic obcí a katastrálních území k 1. 1. 2005.
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3 výše plAtBy 

•	 Sazba pro méně příznivé oblasti dle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády je stanovena  následovně:
a) v oblasti typu HA	157	EUR	na	1	ha	travních	porostů,
b) v oblasti typu HB	134	EUR	na	1	ha	travních	porostů,
c) v oblasti typu OA	117	EUR	na	1	ha	travních	porostů,
d) v oblasti typu OB	94	EUR	na	1	ha	travních	porostů,
e)	 v	oblasti	typu	S	114	EUR	na	1	ha	travních	porostů.	

•	 Sazba pro oblasti natura 2000 dle	§	5	odst.	2	písm.	b)	nařízení	vlády	je	stanovena	ve	výši	112	EUR	na	1	ha	
travních porostů.

•	 Platbu	žadatel	obdrží	v	českých	korunách,	a	to	podle	kurzu	uveřejněného	v	1.	vydání		Úředního	věstníku	EU	
kalendářního roku, za který se platba poskytuje – pro žádosti podané v roce 2013 je směnný kurz stanoven na 
25,218 Czk/eUr.

•	 Nachází-li se půdní blok/díl na území více typů oblastí LFA, poskytne se na každou část půdního bloku/dílu 
příslušná sazba. Obdobně, nachází-li se půdní blok/díl jen zčásti v LFA a zčásti mimo LFA, platba se poskytne 
pouze na tu část půdního bloku, která se nachází v LFA. Výměra části půdního bloku/dílu nacházející se v pří-
slušném typu LFA je uvedena i v předtištěné žádosti. 

•	 Nachází-li se půdní blok/díl na území ptačí oblasti a zároveň na území evropsky významné lokality, platba se 
nesčítá a je udělena v rámci oblasti Natura 2000 jen jednou.

•	 Nachází-li se půdní blok/díl jen zčásti v oblasti Natura 2000 a zčásti mimo oblast Natura 2000, platba se 
poskytne pouze na tu část půdního bloku/dílu, která se nachází v oblasti Natura 2000. Výměra části půdního 
bloku/dílu nacházející se v oblasti Natura 2000 je uvedena i v předtištěné žádosti.

•	 V případě, že se půdní blok/díl bude nacházet v některé oblasti LFA a zároveň v oblasti Natura 2000, poskytne 
se na půdní blok/díl platba jak za oblast LFA, tak za oblast Natura 2000.
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4 žádOSt O pOSkytnutí plAtBy

Základní podmínkou pro podání žádosti o poskytnutí platby v LFA nebo v oblasti Natura 2000 je povinnost být evido-
ván v LPIS. V této evidenci musí mít žadatel evidovanou alespoň minimální výměru travního porostu (viz níže). O za-
evidování do LPIS je možné požádat na místně příslušné AZV.

4.1 kdO může pOdAt žádOSt

Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba evidovaná v LPIS, která má na sebe v LPIS evidován a obhospoda-
řuje alespoň

– 1 ha travních porostů v LFA, a nebo 
– 1 ha travních porostů v oblasti Natura 2000. 

Žadatel nemusí být podnikatelem podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku. O platbu v LFA nebo oblasti Natura 
2000 mohou žádat i nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např. obce, fyzické osoby nepodnikající, školy), 
jestliže mají tyto subjekty evidovány v LPIS alespoň 1 ha travního porostu v LFA nebo oblasti Natura 2000 po období 
alespoň ode dne doručení žádosti SziF do 30. září příslušného kalendářního roku.

4.2 náležitOSti žádOSti A její pOdání

Žádost se podává na místně příslušné AZV, přičemž místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické nebo sídlem firmy 
právnické osoby. 
Žádost musí být doručena SZIFu nejpozději do 15. května 2013 v rámci jednotné žádosti, přičemž žádosti o jednot-
livé platby jsou řešeny samostatnými přílohami. vždy je nutné uvést veškerou výměru zemědělské půdy v žá-
dosti, tzn., že i ten žadatel,  který nebude žádat o SAPS, ale bude žádat o poskytnutí platby v rámci LFA nebo oblasti 
Natura 2000, uvede v žádosti veškeré pozemky, které má k dispozici, k čemuž žadatel použije „Deklaraci zem. 
půdy a SAPS“. (Po tomto řádném termínu je možné doručit žádost ještě dalších 25 kalendářních dnů, což má ovšem 
za následek sankci ve výši 1 % za každý pracovní den prodlení. V případě zaslání žádosti poštou je za termín podání 
považováno datum doručení na příslušné pracoviště AZV). Podrobné informace týkající se žádostí naleznete na strán-
kách www.szif.cz a zejména v Příručce pro žadatele vydané SZIF.

Sankce: V případě nedodržení této povinnosti je platba snížena v závislosti na míře porušení.  Je-li rozdíl mezi celko-
vou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy v žádosti uvedené a v žádosti nevykázané 

•	 vyšší než 3 % ale nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží se platba o 1 %
•	 vyšší než 4 % ale nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží se platba o 2 %
•	 vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží se platba o 3%

Předtištěná žádost na LFA i na oblast Natura 2000 zahrnuje všechny půdní bloky/díly s kulturou travní porost evido-
vané v LFA či oblastech Natura 2000 v LPIS u daného uživatele ke dni, kdy byla žádost předtištěna. Jestliže uživatel 
nemá zájem žádat na daný půdní blok o platbu na LFA nebo v rámci oblasti Natura 2000, může daný půdní blok/díl 
vyškrtnout z předtištěné deklarace nebo snížit výměru daného půdního bloku/dílu v případě, že nebude chtít žádat 
na celou výměru vedenou v LPIS. Pokud v období po předtištění žádosti a před jejím podáním došlo k navýšení výměry 
půdního bloku/dílu nebo k zaevidování nového půdního bloku/dílu do LPIS, je možné požádat o nový aktuální před-
tisk, nebo může být tato změna dopsána ručně do původního předtisku.

Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí platby je: 
•	 Deklarace užívání půdy – obsahuje předtištěné údaje a je součástí žádosti. Tato příloha je povinná pro všechny 

žadatele. Svým podpisem žadatel stvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, proto je nutné  všechny údaje uve-
dené v žádosti pečlivě zkontrolovat.

•	 Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele – tato příloha je povinná pouze pro právnické osoby, kte-
ré nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Předkládají se o originály těchto dokladů či jejich ověřené kopie (ne 
starší než 3 měsíce). 

•	 Doklad vodoprávního úřadu o výměře pozemků s kulturou travní porost v ochranných pásmech vodních zdrojů 
1. stupně (dále jen „OPVZ 1. stupně“) – pokud žadatel hospodaří na travních porostech v těchto ochranných 
pásmech. V tomto potvrzení nesmí chybět následující údaje:
−	 identifikační data žadatele,
−	 celková výměra pozemků s kulturou travní porost v OPVZ 1. stupně,
−	 výčet jednotlivých půdních bloků/dílů s uvedením čtverce, kódu a výměry,
−	 datum potvrzení,
−	 razítko úřadu,
−	 jméno, příjmení a podpis úředníka vodoprávního úřadu. 

 Celkovou výměru těchto pozemků vyplní žadatel přímo do žádosti – do políčka k tomu určenému.
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5 pOdmínky pOSkytnutí plAtBy 

5.1 pOvinnOSt evidence půdnícH BlOků/dílů

Půdní bloky/díly s kulturou travní porost, na které je podána žádost o poskytnutí platby, musí mít žadatel na sebe 
evidovány v LPIS minimálně ode dne doručení žádosti SziF do 30. září kalendářního roku, jinak na ně platba 
nemůže být poskytnuta. 

Změny v LPIS se podle § 3 g odst. 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, stávají účinnými až v den bezprostřed-
ně následujícím po dni, kdy žadatel učinil ohlášení změny.

Pokud tedy žadatel např. chce zařadit nové půdní bloky/díly do LPIS a zahrnout je do žádosti o poskytnutí platby, měl 
by tak učinit nejméně 1 den před samotným podáním žádosti (nově zaevidované půdní bloky/díly v LPIS jsou účinné 
až od následujícího dne po jeho vložení do systému).

Obdobně, pokud žadatel v daném roce provádí zatravnění půdního bloku s ornou půdou, musí ohlásit změnu kultury 
v LPIS nejpozději 1 den před doručením žádosti SZIFu, aby se změna stala v LPIS účinnou pro dotace. Ohlásí-li změnu 
kultury žadatel později, může o platbu žádat až v následujícím kalendářním roce.

Sankce: V případě nedodržení této povinnosti je platba snížena tak, aby odpovídala výměře zemědělské půdy, u níž 
žadatel podmínku neporušil.
Dále se výše sankce řídí rozdílem mezi výměrou deklarovanou v žádosti o platbu a výměrou zjištěnou. Výpočet sankce 
se	řídí	nařízením	Komise	(EU)	č.	65/2011.

5.2 pOvinnOSt Sečení neBO SpASení trAvníHO pOrOStu

• Žadatel je povinen zajistit, aby byly kultury travních porostů alespoň 2x ročně posečeny, včetně odklizení bio-
masy, a to v termínech do 31. 7. a do 31. 10. nebo alespoň 1x ročně spaseny. Pokud žadatel na té samé ploše 
uplatňuje také některé z agroenvironmentálních opatření, které stanovuje jiné termíny sečí, dodržuje termíny 
sečí podle uplatňovaného agroenvironmentálního opatření. Za odklizení biomasy z pozemku se považuje také 
nabalíkování posečeného travního porostu. Balíky je možné ponechat rozptýlené po ploše pozemku, nebo 
je svézt na okraj pozemku za předpokladu, že nebudou bránit v plnění dalších podmínek (např. provedení 
2. seče).

• Odložení nebo vynechání jedné ze sečí je možné na základě písemného souhlasného vyjádření orgánu ochrany 
přírody (dále jen „OOP“), který musí být doručen SZIF nejpozději v den splnění podmínky. Formulář pro souhlas-
né vyjádření lze nalézt na stránkách www.szif.cz v sekci „Program rozvoje venkova“ a dále „Osa II“. Souhlasné 
vyjádření OOP je možné vydávat  i na část půdního bloku/dílu. OOP, který vydává souhlas s odložením, nebo 
vynecháním seče, se rozumí:
−	 na území národních parků (dále jen „NP“) a chráněných krajinných oblastí (dále jen CHKO)  příslušná správa 

NP nebo CHKO,
−	 na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek správa CHKO,
−	 na území ptačích oblastí, které se aspoň částečně překrývají s NP, CHKO, národní přírodní rezervací nebo 

národní přírodní památkou příslušná správa NP nebo CHKO,
−	 na území přírodní rezervace, přírodní památky a ptačích oblastí, které se ani částečně nepřekrývají s NP, 

CHKO, národní přírodní rezervací nebo národní přírodní památkou krajské úřady,
−	 ve vojenských újezdech újezdní úřady,
−	 na ostatním území obce s rozšířenou působností.

Konkrétní místně příslušné úřady veřejné správy naleznete na stránkách geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/

Souhlasná vyjádření OOP jsou vydávána pouze v těch případech, kdy je toto žádoucí z hlediska ochrany přírody a je 
k tomu konkrétní důvod (např. ochrana druhu, zlepšení druhové skladby porostu apod.).

•	 Jednou z podmínek pro obdržení plné výše dotací je zákaz změny kultury travní porost na kulturu orná půda. Zákon 
o zemědělství v rámci definice kultury travní porost však dovoluje jednou za pět let travní porost za účelem zúrodnění 
rozorat. Rozorání za účelem zúrodnění a provádění obnovy travního porostu se nepovažuje za změnu kultury travní 
porost na kulturu orná půda v LPIS. Obnova travních porostů patří mezi radikální způsoby zlepšení druhové skladby 
porostů, a proto je vhodné vycházet z druhového složení stávajícího porostu a ekologických podmínek stanoviště. 
Primárním účelem obnovy travních porostů je zlepšení mimoprodukčních a produkčních  funkcí travního porostu.

 V rámci provádění obnovy travního porostu je vyžadováno, aby se do 31. srpna nacházel na obnovované ploše sou-
vislý travní porost a byla buď provedena první seč spolu odklizením biomasy nebo byla sklizena krycí plodi-
na (zde tedy seč na obnovovaném porostu nebo sklizeň krycí plodiny nahrazuje první seč s termínem 31. července).



8

 Zemědělec v případě provádění obnovy musí dodržovat všechny ostatní podmínky rozhodné pro poskytnutí 
dotace. 

Sankce: V případě nedodržení termínu seče včetně odklizení biomasy z pozemku v rozsahu vyšším nebo rovném 3 % 
a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry obhospodařovaných travních porostů je platba snížena o 10%.
V případě nedodržení termínu seče včetně odklizení biomasy z pozemku v rozsahu větším než 25 % celkové výměry 
obhospodařovaných travních porostů není platba poskytnuta.
 
Pokud žadatel nedodá včas SZIFu souhlasné vyjádření příslušného OOP s odložením nebo vynecháním jedné ze sečí, 
postupuje se výše uvedeným způsobem.

5.3 pOvinnOSt dOdržOvAt intenzitu cHOvu HOSpOdářSkýcH zvířAt – Specifická 
pOdmínkA pOuze prO lfA

Žadatel musí dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní ve výši
•	 nejméně 0,2 vdJ na 1 ha travního porostu evidovaného v lpiS. Do výpočtu intenzity chovu hospodář-

ských zvířat se nezahrnují plochy travního porostu užívané žadatelem v ochranných pásmech vodních zdrojů 
povrchových nebo podzemních vod  1. stupně. Výměru travního porostu užívanou v 1. ochranném pásmu vod-
ního zdroje žadatel doloží potvrzením příslušného vodoprávní úřadu, a zároveň

•	 nejvýše 1,5 vdJ na 1 ha zemědělské půdy evidované v lpiS. 
•	 intenzitu chovu hospodářských zvířat je nutné dodržet každý den v rámci tříměsíčního kontrolního 

období (tj. od 1. června do 31. srpna). 
•	 Chová-li žadatel koně, je povinen předat SZIFu (na příslušnou AZV) do 15. září příslušného kalendářního roku 

kopii registru koní v hospodářství (dle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) společně s vyplněným formulá-
řem vydaným SZIF, ve kterém uvede počet a kategorii chovaných zvířat k 1. červnu příslušného kalendářního 
roku, včetně přepočtu na VDJ a dále každou změnu v počtu nebo kategorii chovaných zvířat. v případě změny 
počtu chovaných zvířat v průběhu kontrolního období je žadatel povinen tuto změnu neprodleně 
zaznamenat v registru koní! 

•	 Základem pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat budou zjištění prováděná SZIF, kdy na jedné straně 
bude SZIF, pokud KNM nezjistí jinak, čerpat data z ústřední evidence hospodářských zvířat, popřípadě z vypl-
něných formulářů chovatelů koní, a na straně druhé bude zjišťovat z LPIS evidovanou výměru ke každému dni 
kontrolního období. pro žadatele je proto naprosto stěžejní, aby měl v pořádku data v ústřední evi-
denci hospodářských zvířat a aby např. při smluvním výpasu dobytka nezapomněl nahlásit smluvní zvířata 
na číslo hospodářství, kde se zvířata nacházejí. 

•	 Při KNM budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství. Při deklaraci chovu koní v roce 
2013 je třeba vycházet z Registru koní v hospodářství vedeného podle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb. V úvahu 
se berou údaje jak z bloku č. 1 – Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství, tak údaje z bloku č. 2 – Pře-
místění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství. Deklarovat lze jen ty koně, kteří jsou v konkrétní 
deklarovaný den fyzicky přítomní na hospodářství a kteří jsou řádným způsobem zapsáni v Registru koní v hos-
podářství.

Poznámka:
V případě krátkodobého přesunu na závody…atd. je možné  koně jeden den přesunout na místo konání závodu 
a druhý den zpět na hospodářství žadatele. Kůň je tak deklarován po oba dny na hospodářství žadatele, neboť se 
tam nacházel první den ráno a druhý den večer. Tímto způsobem je splněna podmínka deklarovat pouze koně fyzicky 
přítomné na hospodářství. Na delší přesuny nebude brán zřetel a dotčená zvířata nebudou po dobu nepřítomnosti 
započítána do intenzity VDJ.

•	 Do výpočtu intenzity chovu zvířat se nezahrnuje farmový chov jelenovitých ani jiné zájmové chovy.

Tabulka 1. Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)

skot ve věku nad 24 měsíců 1,0
skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6

skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2
ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15
kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15
koně ve věku nad 6 měsíců 1,0
koně ve věku do 6 měsíců 0,4
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Sankce: 
Zjistí-li SZIF, že žadatel porušil podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat 

• 1x v rámci intervalu 0,16 až 0,2 VDJ/ha travního porostu nebo 1,5 až 1,8 VDJ/ha zemědělské půdy, dojde ke 
snížení vyrovnávacího příspěvku v příslušném kalendářním roce o 10 %;   

• 2x v rámci intervalu 0,16 až 0,2 VDJ/ha travního porostu nebo 1,5 až 1,8 VDJ/ha zemědělské půdy, dojde ke 
snížení vyrovnávacího příspěvku v příslušném kalendářním roce o 25 %; 

• 3x v rámci intervalu 0,16 až 0,2 VDJ/ha travního porostu nebo 1,5 až 1,8 VDJ/ha zemědělské půdy, dojde ke 
snížení vyrovnávacího příspěvku v příslušném kalendářním roce o 50 %;   

• 4x a více v rámci intervalu 0,16 až 0,2 vdJ/ha travního porostu nebo 1,5 až 1,8 vdJ/ha zemědělské 
půdy, nebude vyrovnávací příspěvek v příslušném kalendářním roce poskytnut.

V případě, že SZIF zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla nižší než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha 
travního porostu nebo vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy, nebude platba v příslušném 
kalendářním roce poskytnuta. 
Za jedno porušení se považuje pokles pod 0,2 VDJ/ha travního porostu, nebo překročení 1,5 VDJ/ha zemědělské 
půdy v jednom dni. Pokud dojde k poklesu po dva dny po sobě, nebo kdykoliv během kontrolního období, pak se jedná 
o dvě porušení  …atd.
V rámci převodů závazků je tolerováno nedodržení intenzity chovu hospodářských zvířat po dobu 15 dní před a po dni 
zaevidování převáděné půdy nabyvatelem v LPIS.
Pozn.: Z důvodu složitosti procesu převodu závazku je doporučeno tyto převody pokud možno neprovádět v období 
zjišťování intenzity chovu hospodářských zvířat (od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku). 

5.4 pOvinnOSt dOdržOvAt mAximální limit přívOdu duSíku – Specifická pOd-
mínkA pOuze prO OBlASti nAturA 2000 nA zemědělSké půdě

•	 Žadatel musí zajistit, aby množství dusíku dodaného pastvou nebo pobytem zvířat nepřesáhlo v průměru 30 kg 
dusíku na 1 ha pasených ploch (množství dodaného dusíku se vypočte dle vyhlášky č. 274/1998 Sb., o sklado-
vání a způsobu používání hnojiv, v platném znění).

•	 Žadatel je povinen předložit evidenci hnojení za uplynulý kalendářní rok v průběhu fyzické kontroly na místě. 
Evidence hnojení musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.1 vyhlášky  č. 274/1998 Sb. Tuto evidenci je 
možné vést jak v písemné, tak v elektronické podobě.

Jednotný postup pro hodnocení přívodu živin na PB je uveden v příloze k této metodice. 
Pro účely vedení evidence hnojení je možné využít např. službu poskytovanou MZe - tzv. modul EPH dostupný v rámci 
Portálu farmáře www.farmar.eu. Heslo pro vstup do Portálu farmáře přiděluje místně příslušná AZV na základě ově-
ření totožnosti a vztahu k subjektu, který je zastupován.
Sankce: V případě, že žadatel překročí stanovený limit přívodu dusíku, vrátí platbu poskytnutou za kalendářní rok, 
ve kterém k porušení této podmínky došlo. Platbu žadatel vrátí i v případě, že nepředloží evidenci hnojení v průběhu 
kontroly na místě nebo nebude z předložené evidence možné požadovaný údaj o množství dodaného dusíku zjistit.

5.5 závAzek pětiletéHO HOSpOdAření 

Žadatel má povinnost hospodařit v LFA nebo oblasti Natura 2000 po dobu alespoň pěti kalendářních let od roku, 
za který mu byla platba poskytnuta poprvé, a to nejméně na  1 ha travního porostu. pokud žadatel splní závazek 
pětiletého hospodaření, již neuzavírá závazek nový.
Jestliže došlo k porušení závazku nelze tento závazek dokončit, tj. jestliže v roce následujícím po roce, kdy došlo k po-
rušení závazku, podá žadatel žádost a následně také obdrží platbu, uzavírá žadatel závazek nový.

Podpora v LFA a oblasti Natura 2000 jsou 2 samostatná opatření s vlastním počátkem trvání pětiletého závazku.

Příklad:
Žadatel požádal poprvé o platbu LFA v roce 2007. Pětiletý závazek začíná běžet 1. 1. 2008 a končí dnem 31. 12. 2012. 
V roce 2008 tento žadatel požádal také o platbu v oblasti Natura 2000. V tomto případě žadatel uzavírá druhý závazek 
na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013. Závazky obhospodařování minimální výměry lze tedy rozdělit následovně:

– od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 – minimálně 1 ha travního porostu v LFA dle LPIS
– od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012 – minimálně 1 ha travního porostu v LFA a současně 1 ha travního porostu 

v oblasti Natura 2000 dle LPIS
– od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – minimálně 1 ha travního porostu v oblasti Natura 2000 dle LPIS

Tato podmínka neznamená, že žadatel musí po dobu těchto 5 let žádat o dotaci nebo dokonce hospodařit na stejné 
výměře nebo půdních blocích/dílech jako v prvním roce. 
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U	žadatele,	který	podává	žádost	o	platbu	v	rámci	LFA	nebo	Natura	2000,	může	dojít	k	následujícím	dvěma	variantám:

•	 varianta 1: Žadatel poprvé požádal o platbu LFA nebo Natura 2000 v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 nebo 2013.

 Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 nebo 2013, a tuto platbu 
obdržel, pak je žadatel povinen mít na sebe evidováno v LPIS minimálně 1 ha travního porostu v LFA nebo 
Natura 2000 alespoň 5 let po roce, za který mu byla platba poprvé poskytnuta. 

 Příklad:
 Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 15. 05. 2007 a za rok 2007 mu bylo vydáno rozhodnutí SZIF o po-

skytnutí vyrovnávacího příspěvku, pak byl následující kalendářní rok (konkrétně od 01.01.2008) prvním rokem 
pětiletého závazku. Závazek tedy končí 31. 12. 2012. Pro dokončení závazku není nutné každoročně podávat 
žádost, je však nutné, aby měl žadatel na sebe evidován alespoň 1 ha travního porostu v LFA v LPIS po celou 
dobu trvání závazku, tj. do 31. 12. 2012. V případě, že žadatel podá žádost i v roce 2013 neuzavírá již nový 
závazek.

•	 varianta 2: Žadatel podal žádost poprvé v letech 2004–2006 a následně podal žádost o platbu LFA nebo 
Natura 2000 v roce 2007, 2008, 2009, 2010 nebo 2011.

 V tomto případě se žadatel v roce 2007 nezavazuje k novému pětiletému obhospodařování minimální výměry 
1 ha travního porostu, ale pokračuje mu původní závazek s tím rozdílem, že ode dne podání žádosti v roce 
2007 (popř. 2008, 2009, 2010 nebo 2011) je povinen dodržovat minimální výměru 1 ha travního porostu v LFA 
nebo Natura 2000 (pozn. v letech 2004–2006 se tyto oblasti nazývaly oblastmi s environmentálními, popř. 
ekologickými omezeními – LFA-E).

 Příklad:
 Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 03. 05. 2004 a za rok 2004 mu bylo vydáno rozhodnutí SZIF o poskyt-

nutí vyrovnávacího příspěvku, pak byl následující kalendářní rok (konkrétně od 01. 01. 2005) prvním rokem 
pětiletého závazku. Závazek tedy končí dnem 31. 12. 2009. Pokud žadatel podal žádost o poskytnutí platby 
např. 15. 05. 2007, stále platí, že posledním rokem závazku je rok 2009 (konkrétně datum 31. 12. 2009).

 Od 01. 01. 2005 do 14. 5. 2007 včetně, bude žadateli v rámci dodržení pětiletého závazku kontrolováno, zda 
má v LPIS evidovanou minimální výměru 5 ha zemědělské půdy, popř. 2 nebo 1 ha zemědělské půdy v LFA 
nebo Natura 2000, od 15. 5. 2007 do 31. 12. 2009 pak minimální výměru 1 ha travního porostu v LFA nebo  
LFA-E. Stejně jako v předchozím případě není nutné, aby žadatel každoročně podával žádost o platbu v LFA nebo 
Natura 2000, je však nutné aby od 01. 01. 2005 do 14. 5. 2007 včetně, měl na sebe nepřetržitě evidováno 
5 ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha zemědělské půdy) v LFA nebo Natura 2000 v LPIS, od 15. 5. 2007 
do 31. 12. 2009 pak 1 ha travního porostu LFA nebo Natura 2000 evidovaného v LPIS. V případě, že žadatel 
podá žádost i v roce 2010 neuzavírá již nový závazek. 

Sankce: V případě nedodržení tohoto závazku nebude platba v příslušném kalendářním roce poskytnuta a již vypla-
cené platby musí být vráceny (a to i z předchozích let). Jestliže dojde k nesplnění této podmínky v důsledku ukončení 
zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace, anebo v důsledku převodu, nájmu 
nebo prodeje části nebo celého podniku, platba nemusí být vrácena, pokud se právní nástupce zaniklé osoby nebo 
nabyvatel podniku písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

5.6 crOSS-cOmpliAnce – kOntrOlA pOdmíněnOSti

Poskytnutí platby je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (tzv. kontrola podmíněnosti). Poža-
davky cross compliance, které zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a povin-
né požadavky na hospodaření (SMR) jsou od 1. 1. 2010 do právního řádu České republiky zavedeny NV č. 479/2009 
Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, v platném znění. Novelou nařízení 
vlády č. 479/2009 Sb., bylo nově od roku 2013 rozšířeno ustanovení standardu GAEC 2, které upravuje podmínky 
pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených půdách. Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciál-
ní publikace vydaná MZe (Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013).
Pokud je žadatel o platbu LFA nebo Natura 2000 navíc také žadatelem o platbu v rámci AEO, kde zahrnují požadavky 
cross compliance kromě GAEC a SMR navíc ještě minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rost-
lin platí, že bude-li nalezeno porušení minimálních požadavků v rámci AEO, bude sankce vyplývající z tohoto porušení 
uplatněna také při výpočtu platby pro opatření LFA nebo Natura 2000. 
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6 záSAH vyšší mOci

Jestliže žadatel poruší podmínky pro poskytnutí platby v důsledku zásahu vyšší moci a tento zásah řádně prokáže 
SZIFu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce. 
Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci se podle čl. 47 nařízení Komise (ES)  č. 1974/2006 považují zejména:

•	 úmrtí žadatele,
•	 dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
•	 vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku,
•	 vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělské plochy zemědělského podniku,
•	 náhodné zničení chovatelských budov zemědělského podniku,
•	 nákaza, která postihne část nebo všechna hospodářská zvířata zemědělce.

Zásah vyšší moci musí žadatel oznámit SZIFu (na místně příslušnou AZV nebo regionální pracoviště SZIF) nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
U	snížení	výměry	zemědělské	půdy	obhospodařované	žadatelem	se	navíc	kromě	výše	uvedených	zásahů	vyšší	moci	
tolerují případy, kdy dojde ke změně vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy žadatelem v důsledku

•	 vydání pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, v platném znění,

•	 provedení pozemkové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemko-
vých úřadech, v platném znění,

•	 zřízení stavby ve veřejném zájmu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
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7  změnA OSOBy žAdAtele

Dojde-li u žadatele k nesplnění závazku v důsledku změny osoby žadatele, vrácení platby se neuplatní, jestliže se 
právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem 
písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

Převod závazku je povolen v případě:

•	 ukončení zemědělské činnosti žadatele, 

•	 změny (přeměny) obchodních společností (např. fůze splynutím – sloučením, převod jmění na společníka, roz-
dělení společnosti, rozdělení společnosti se založením nových obchodních společností nebo družstev, rozdělení 
společnosti odštěpením, vklad podniku),

•	 převod části nebo celého podniku dle § 476 až 488i obchodního zákoníku (prodej či nájem).

Změnu osoby žadatele musí žadatel oznámit SZIFu (na místně příslušnou AZV nebo regionální pracoviště SZIF) nej-
později do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
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8 SHrnutí nejčAStějšícH prOBlémOvýcH OBlAStí vedOucícH 
k nepOSkytnutí, Snížení pOpř. vrácení plAtBy 

•	 změny v LPIS jsou účinné až následující den, tzn., že nelze v jeden den podat návrh na změny v LPIS a zároveň 
podat i jednotnou žádost,  

•	 před podáním žádosti je nezbytné provést kontrolu údajů v deklaraci půdních bloků,

•	 případný zásah vyšší moci musí být nahlášen do 10-ti dnů od doby kdy tak žadatel mohl učinit, nikoliv až při 
podání odvolání,

•	 je nezbytné registrovat hospodářská zvířata v registru zvířat a ve stanoveném kontrolním období dodržet přede-
psanou intenzitu chovu hospodářských zvířat (nestačí zvířata pouze chovat),

•	 v žádosti deklarované půdní bloky obhospodařovat, tj. evidovat v LPIS, po stanovenou dobu (ode dne podání 
žádosti nepřetržitě do 30. září),

•	 musí být dodržen závazek pětiletého hospodaření.
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9  užitečné OdkAzy

http://www.eagri.cz   – informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace
http://www.szif.cz  – informace ohledně příjmu žádostí
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
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přílOHA k metOdice k nv 75

Jednotný postup pro hodnocení přívodu živin na pB

vedení evidence
	Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o hnojivech a pomocných látkách dle zákona o hnojivech (§ 9)
	Evidence musí obsahovat povinné údaje (katastrální území, pozemek, plodina, hnojení (nebo pastva zvířat), 

použité hnojivo (výkaly zvířat), datum použití hnojiv (resp. doba pastvy), dávka hnojiv (zanechané množství vý-
kalů podle druhu a kategorie zvířat a přívod živin na 1 ha dle přílohy č. 1 vyhlášky 274/1998 Sb., 

	Stejné údaje jsou zaznamenávány i v případě pastvy zvířat nevyjmenovaných v příloze 2 a 3 vyhlášky 274/1998 
Sb., bez údajů o produkci výkalů a přívodu živin na 1 ha (vyhláška tyto hodnoty nestanovuje)

	Uchování	evidence	po	dobu	min.	7	let
	Na požádání předložit dozorovému orgánu evidenci ke kontrole.

postup pro inspektory pro hodnocení přívodu živin do půdy
otázky v kl aeo SpeC (příloha č. 2) - č. 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 10.1, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 20.4

evidence hnojení
	Způsob vedení evidence hnojiv a pomocných látek použitých na zemědělské půdě je stanoven vyhláškou 

č. 274/1998 Sb.
	Limity zatížení N pro jednotlivé managementy jsou kontrolovány z vedené evidence hnojení.
	Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů v použitých statkových hnojivech, použijí se pro výpočet obsahy živin 

stanovené v tabulce v příloze č. 2 vyhlášky 274/1998 Sb.
evidence pastvy
	Kontrola limitů N na pastvinách je kontrolována z evidence hnojení (v rámci přípravy na kontrolu je z IZR ověřen 

stav chovaných zvířat)
	Zatížení se stanoví na základě záznamu o pastvě – PB, na kterém je pastva prováděna, počet zvířat, druh, věko-

vá a hmotnostní kategorie, celková délka pastevního období nebo jiného pobytu, celodenní pobyt nebo návrat 
do stáje atd. 

	Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské 
půdě se používají údaje o produkci výkalů a moči celkem stanovené v příloze č. 3, tabulce A) údaje o pří-
vodu živin do půdy ve výkalech a moči stanovené v příloze č. 2 vyhlášky č. 274/1998 Sb.,
a) zvířata vyjmenovaná v příloze 2 a 3 vyhl. 274/1998 Sb.

•	 Přepočet hmotnosti zvířat na DJ dle přílohy 3 tabulka B) na základě počtu a kategorie pasených zvířat
•	 Stanovení produkce výkalů na 1 DJ podle paseného druhu a kategorie zvířat –příloha č. 3 tabulka A)
•	 Výpočet průměrného přívodu živin do půdy –příloha č. 2

b) zvířata neuvedená v příloze 2 a 3 vyhl. 274/1998 Sb.
 Produkce statkových hnojiv a přepočet na čisté živiny u zvířat (farmová zvěř jako např. jelenovití nebo běžci 

– pštros aj.) neuvedených v této vyhlášce není  v současné době konkrétně řešena, proto až do odvolání 
(novela vyhlášky) bude tato farmová zvěř hodnocena podle kategorie „ovce kozy“ a běžci (pštros) 
podle kategorie „drůbež“ s přepočtem na skutečnou hmotnost zvířat.

	Odhad průměrné hmotnosti zvířete a přepočet na DJ (500 kg živé hmotnosti) 
	Stanovení produkce výkalů na 1 DJ – příloha č. 3 tabulka A) – podle kategorií zvířat uvedených v bodu b)
	Výpočet průměrného přívodu živin do půdy – příloha č. 2 – podle kategorií zvířat uvedených v bodu b)

postup výpočtu přívodu živin
	příklad výpočtu (1 dJ/ha, skot > 2 r., celoročně): 

množství výkalů a moči  = 14,0 t
průměrný přívod dusíku = 3,3 kg N/t
přívod celkem  = 46 kg N/ha za rok
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pOznámky
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