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1 ÚVOD 
 
Tato příručka doplňuje základní uživatelské příručky k LPIS pro moduly EP, iLPIS pro farmáře a KNM SZIF. 
Jejím cílem je popsat prezentaci dat dotačních závazků a žádostí o dotace v uvedených modulech.  
LPIS má od konce roku 2015 nové rozhraní s IS SZIF, jehož prostřednictvím jsou do LPISu z IS SZIF repliko-
vána data deklarací DPB z Jednotné žádosti a data zařazení DPB do závazků AEKO a EZ, do kterých je 
možné vstoupit od r. 2015 (dále jen „data žádostí“ pro oba druhy dat). LPIS tato data prezentuje ve výše 
uvedených modulech v detailu uživatele a v detailu DPB. Kromě toho se při změnách DPB dědí žádosti 
z předka na potomky a současně se vyhodnocuje jistota zdědění žádostí a doporučení pro podání změnové 
žádosti. Tyto údaje se zobrazují uživateli pomocí příznaků v aplikaci a v informativních tiscích.  
Data žádostí z IS SZIF jsou v LPIS prezentována:  
- v pravém popisném panelu – v detailu uživatele a v detailu jednotlivých DPB – viz kap. 2 

- v mapě pomocí vrstev ve stromečku v uzlu Dotace – viz kap. 4 

- v informativních tiscích za uživatele – viz kap. 5 

Podle vybraných atributů žádostí lze DPB také vyhledávat (viz kap. 0).  
Funkcionalita popisovaná touto příručkou je pro všechny výše uvedené moduly společná, pouze v modulu 
KNM SZIF nejsou k dispozici tisky a vyhledávání.  
 
 

2 PREZENTACE DAT V DETAILU UŽIVATELE A V 

DETAILU DPB 

V detailu uživatele se nachází záložka Dotace, která je rozčleněna do 4 podzáložek:  
1. Jednotná žádost – záložka obsahuje přehled všech opatření z Jednotné žádosti (dále jen „JŽ) ve 

zvoleném roce (počínaje rokem 2015). Přehled opatření lze rozkliknout do přehledu deklarovaných DPB. 

Přehled DPB (resp. příslušné deklarace – např. DPB) se zobrazí ve stavu k zadanému datu, resp. ke konci 

příslušného kontrolního období (viz upřesnění níže), pokud toto období již skončilo. Po skončení 

kontrolního období se již žádosti na potomky nedědí a v přehledu DPB na uživateli a v mapě se zobrazuje 

stav k poslednímu dni příslušného kontrolního období. 

Kontrolní období u jednotlivých opatření v JŽ: 
- SAPS (vč. deklarace diverzifikace plodin a EFA) – do 31.8.  

- VCS-BS (brambory na škrob) a VCS-BK (konzumní brambory) – do 31.10.  

- VCS-CH (chmel) – do 20.8.  

- ostatní VCS (O1/O2 – ovoce, Z1/Z2 – zelenina, CU – cukrovka, BL – bílkovinné plodiny) – do 31.8. 

- LFA, Natura – do 30.9.  

- RRD, konopí, biomasa - u těchto deklarací se změny DPB nesledují. 

- u opatření AEKO a EZ – do 31.12.  

- Biopásy – do 31.3. 
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2. Zařazení do AEKO/EZ – záložka obsahuje přehled opatření AEKO a EZ ve zvoleném roce (pouze nové 

závazky od r. 2015; data starých závazků AEO a EZ platných do konce roku 2014 již nejsou v novém 

rozhraní předávána) a přehledy zařazených DPB podle jednotlivých opatření ve stavu DPB ke zvolenému 

datu.  

Po prokliknutí řádku konkrétního opatření/podopatření se uživateli zobrazí přehled DPB zařazených do 
zvoleného opatření (viz obrázek 1). Přehled obsahuje:  
o DPB, které jsou/byly účinné ke zvolenému datu  

o DPB, které SZIF eviduje jako zařazené a v LPISu jsou aktuálně ukončené (historické) v důsledku 

změny, ve které zařazený DPB nemá potomka, na kterého by se závazek dědil (např. změna uživatele 

nebo odhlášení DPB z LPIS). Tyto DPB jsou v seznamu označené příznakem „DPB ke stažení ze 

žádosti“ ve sloupci „S“. 

Barva písma v řádku (zelená/černá) odpovídá stavu DPB k aktuálnímu datu: černá = DPB je ve stavu 
„historický“, zelená = stav „účinný“.  
V prvních sloupcích přehledů se zobrazují ikonky/příznaky podle jistoty zdědění a doporučení podání 
změnové žádosti. Tyto příznaky jsou vysvětleny v tabulce č. 1. 

3. Neidentifikované DPB – záložka obsahuje DPB, které SZIF eviduje jako zařazené DPB nebo DPB ze žádosti 

o dotaci, ale v LPISu se je nepodařilo spárovat s DPB daného uživatele podle zkráceného kódu a čtverce 

DPB a platnosti DPB k předanému datu. 

4. Mapové předtisky – přehled PDF souborů historických mapových předtiskových sad s možností stažení.  

Jednotlivé podzáložky jsou podrobněji popsané na následujících obrázcích. 
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Obrázek 1: Záložka Dotace na uživateli – podzáložka Zařazení do AEKO/EZ 

Ve sloupci Výměra závazku se zobrazuje buď výměra zařazená (jde-li o DPB ze žádosti, tj. DPB se zelenou 
ikonkou v prvním sloupci), nebo výměra zděděného závazku (výměra závazku napočtená na potomcích pů-
vodního DPB ze žádosti). Při dědění závazku se výměra závazku přepočítává podle konkrétní územní změny 
a nikdy není větší než původní zařazená výměra nebo než výměra nového DPB. Obecně tedy platí, že při 

Upozornění, že na DPB 
se nachází více nekom-
binovatelných titulů.  

  

Sloupec „DPB z žádosti“ 
obsahuje kód původ-
ního DPB v žádosti, z ně-
hož bylo opatření zdě-
děno na aktuální DPB. 

Nad přehledem se zob-
razuje informace, zda 
jde o data z žádosti 
o zařazení nebo data 
z již pravomocného roz-
hodnutí.  

Po zobrazení přehledu 
DPB se nabídka opat-
ření se schová. Pro opě-
tovné zobrazení je třeba 
kliknout na šipečku 

vpravo nahoře. 

Kliknutím do řádku DPB 
se zobrazí detail DPB, 
kde je také záložka Do-
tace – viz obrázek 5. 

  

Kritéria pro zobrazení 
závazků:  
- v poli „Závazky k“ se 

přednastavuje aktu-
ální rok (resp. aktuální 
rok od 16.5, do 15.5. 
rok předchozí).  

- V poli „DPB účinné k“ 
lze změnit datum, ke 
kterému se má zobra-
zit stav zařazených 
DPB.  

 
Kliknutím do řádku 
opatření se zobrazí pře-
hled DPB (resp. závazků 
na DPB) 

Ve sloupcích J, ZŽ a S se 
zobrazují příznaky vy-
světlené v tabulce 
Chyba! Nenalezen zdroj 
dkazů.. 
Podle příznaků lze se-
znam řadit, umožněno 

Přehled opatření, ve kterých má 
uživatel ve zvoleném roce evi-
dované nějaké závazky z opat-
ření AEKO/EZ. 

  

Upozornění na to, že 
v opatření existuje DPB, 
u kterého došlo ke 
změně pravděpodobně 
vyžadující podání změ-
nové žádosti. 

Najetím myší nad jakoukoli 
ikonku se zobrazí tooltip 
s vysvětlením významu 
ikonky.  

Černá barva řádku = DPB 
je ve stavu „historický“, 
zelená = stav „účinný“.   

Výměra závazku 
– viz vysvětlení 
pod obrázkem 

U opatření AEKO a EZ 
se zobrazují informace 

o čerpání kvót 

Tlačítkem „špendlíku“ 
je možné zafixovat zob-
razení stromečku opat-

ření 

Je-li zadáno datum po konci kontrolního období pro vybrané opatření, v přehledech 
níže se zobrazují DPB účinné k poslednímu dni příslušného kontrolního období. 
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zvýšení výměry DPB zůstává ve sloupci „Výměra závazku“ původní zařazená výměra a při snížení výměry se 
výměra závazku sníží na výměru nového DPB. 
 
U opatření AEKO a EZ se zobrazují informace o čerpání kvót: 

- Celková výše a čerpání kvóty PDU (ztráty užívání pozemku) 

- Celková výše a čerpání kvóty zvýšení 

 

 
Obrázek 2: Záložka Dotace na uživateli, podzáložka Jednotná žádost 

 

Upozornění na to, že 
v daném opatření exis-
tuje DPB, u kterého 
v rámci kontrolního 
období došlo ke 
změně, která pravdě-
podobně vyžaduje po-
dání změnové žádosti. 

Sloupec „RCZZ“ = reg. 
číslo rozhodnutí o za-
řazení (hodnoty jsou 
naplněny pouze 
u AEKO/EZ opatření)  

Kliknutím do řádku DPB se zobrazí detail 
DPB.  
V detailu DPB a i na detailu uživatele, se na 
záložce Dotace, podzáložce Jednotná žá-
dost, zobrazují u některých opatření doplň-
kové údaje ve sloupečku „dodatečné 
údaje“. 

  

Na záložce Jednotná žá-
dost se zobrazují data žá-
dostí o dotaci z Jednotné 
žádosti podle stejných 
principů jako na záložce 
Zařazení do AEKO/EZ (viz 
popisky na obrázku 1.)  

Diverzifikace plodin je ve 
stromu opatření prezen-
tována jako samostatná 
deklarace (v JŽ je součástí 
deklarace SAPS). V této 
deklaraci jsou řádky roz-
padlé podle plodin – co 
řádek, to jedna plodina.  
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Obrázek 3: Záložka Dotace na uživateli – podzáložka Neidentifikované DPB 

 

Obrázek 4: Záložka Dotace na uživateli – podzáložka Mapové předtisky 

 
V detailu DPB se zobrazují data žádostí vztažená k danému DPB. Záložku Dotace na DPB ukazuje následující 
obrázek.  

Zde se nachází 2 svislé 
podzáložky rozdělující 
neidentifikované DPB 
na 2 skupiny: 
Zařazení do AEKO/EZ a 
Jednotnou žádost 

Pro zobrazení přehledu 
DPB v opatření klikněte do 
řádku opatření. Zobrazí se 
přehled DPB a nabídka 
opatření se schová, pro 
opětovné zobrazení je 
třeba kliknout na šipečku 

vpravo nahoře. 

Záložka obsahuje DPB, které 
SZIF eviduje jako DPB ze žá-
dosti o zařazení nebo o do-
taci, ale v LPISu se je nepoda-
řilo spárovat s DPB daného 
uživatele k příslušnému datu 
(viz vysvětlení v úvodu kapi-
toly). 
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Obrázek 5: Záložka Dotace na DPB – podzáložka Zařazení do AEKO/EZ 

 

 

 

Obrázek 6: Záložka Dotace na DPB – podzáložka Jednotná žádost 

Na záložce Dotace jsou 
dvě podzáložky: 
- Zařazení do AEKO/EZ 
- Jednotná žádost 

Na záložce zařazení do 
AEKO/EZ se zobrazují údaje 
o závazcích evidovaných na 
daném DPB, a to se stejnými 
údaji a příznaky jako na de-
tailu uživatele. Závazky jsou 
seskupené do sekcí podle žá-
dostí. 

Je-li rámci jedné žádosti a jednoho 
roku zobrazeno více řádků, zna-
mená to, že se DPB nachází více 
závazků, a to s pravděpodobností 
podle ikonky v prvním sloupci 
(nejčastěji k této situace dojde při 
dědění závazků z více předků). 
U každého zděděného závazku 
jsou zobrazeny další údaje vč. jis-
toty zdědění a zařazené výměry, 
která odpovídá překryvu aktuál-
ního DPB s příslušným předkem.  

  

U opatření AEKO a EZ se zobrazují informace o čerpání kvót 

Na záložce Dotace – Jednotná žádost jsou zobrazené všechny dotační tituly evidované na daném DPB vč. plodin, 
kontrolního období (sloupce „Pl.od“ – „Pl. do“) a doplňkových údajů (sloupec „Dodat. údaje“). Ve výchozí šířce 
panelu tyto údaje nejsou vidět - buď je nutné použít svislý posuvník, nebo je třeba roztáhnout šířku pravého pa-
nelu, případně lze pomocí tlačítka „Zobrazit v okně“ načíst tyto údaje do samostatného plovoucího okna. 
 

Možnost filtrování 
podle roku 



10/17 Prezentace dat dotačních žádostí v LPIS – uživatelská příručka 

 

3 VYSVĚTLENÍ  IKONEK/PŘÍZNAKŮ NA ZÁLOŽCE 

DOTACE 

V přehledech DPB na podzáložkách Zařazení do AEKO/EZ a Jednotná žádost se zobrazují ikonky, které in-
formují o tom, zda jde o DPB přímo uvedený v žádosti (o zařazení/jednotné žádosti), nebo potomka DPB z 
žádosti, přičemž u změněných DPB ikonky indikují další informace vysvětlené v následující tabulce.  

Tabulka 1: Příznaky a ikonky v přehledech DPB na záložce Dotace na uživateli a v detailu DPB 

Ikonka  Stručný popis významu Upřesnění 

Sloupec „J“ – jistota zdědění opatření 

  DPB se od podání žádosti ne-
změnil 

DPB z žádosti z IS SZIF byl identifikován s DPB v LPIS na základě 
shody kódu, čtverce, uživatele a rozhodného data (jde o datum, 
ke kterému bylo na straně IS SZIF ověřeno zařazení v daném 
roce, nebo u jednotné žádosti počátek platnosti dané žádosti).  
Pokud se podle předaného kódu a čtverce nenajde v LPISu DPB, 
který platil k uvedenému datu, předaný záznam DPB se nespá-
ruje a zobrazuje se pak na záložce Neidentifikované DPB. 

 Uvedený závazek na DPB je 
s ohledem na provedenou 
změnu se 100% jistotou. 

Nástupce DPB splňuje kulturu pro zdědění opatření a má 100% 
překryv své plochy s původním DPB nebo je menší a leží zcela 
uvnitř původního DPB. V případě složitějších územních změn se 
jistota zdědění určuje na základě součtu překryvů závazků stej-
ného managementu na potomkovi. 

Příklad jednoduchých změn s tímto vyhodnocením: 

 

  Uvedený závazek na DPB je s 
ohledem na provedenou 
změnu vysoce pravděpo-
dobně. 

Nástupce má s původním DPB překryv větší než 50 % a menší 
než 100 % (poměr překryvu s předkem vůči výměře nástupce je 
v intervalu <0,5; 1)). 

Příklad jednoduchých změn s tímto vyhodnocením: 

 

  Uvedený závazek na DPB s oh-
ledem na provedenou změnu 
vysoce pravděpodobně není. 

Nástupce má s původním DPB překryv menší než 50 % (poměr 
překryvu s předkem vůči výměře nástupce je < 0,5).  

Příklad jednoduché změny s tímto vyhodnocením: 

 
 za 

ikonkou  
, ,    

Upozornění na kolizní ENVIRO 
vymezení na DPB. 

Opatření bylo na DPB zděděno s příslušnou jistotou (podle barvy 
ikonky), ale DPB má napočtené kolizní ENVIRO vymezení (detaily 
jsou na záložce Podrobné v sekci AEO info). 

Předek (čárkovaně 
bez výplně) 

Potomek (zelená hranice a výplň) 

a) b) c) 

Předek (čárkovaně 
bez výplně) 

Potomek (zelená hranice a výplň) 

a) b) 

Předek  

(čárkovaně  

bez výplně) 
Potomek (zelená hranice a výplň) 
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Ikonka  Stručný popis významu Upřesnění 

Sloupec „ZŽ“ – doporučení podání změnové žádosti 

 Identifikovaná změna má do-
pad na žádost. Uživatel by měl 
prověřit, zda není nezbytné 
podat změnovou žádost. 

Oranžová vlajka znamená, že na základě zjištěné změny lze před-
pokládat, že bude třeba podat změnovou žádost (např. u závazků 
se zmenšila výměra proti původně zařazenému DPB; u závazků 
se vlajka zobrazuje rovněž při změně kódu DPB). Systém však ne-
umí s jistotou vyhodnotit všechny situace, proto je vždy na uži-
vateli, aby konkrétní změnu posoudil a rozhodl, zda je opravdu 
nutné podat změnovou žádost a v jakém termínu.  

Sloupec „S“ – doporučení stáhnout DPB ze žádosti 

 DPB ke stažení ze žádosti U DPB došlo ke změně typu 1:0 ve vztahu k danému opatření 
(např. v důsledku změny uživatele či kultury, nebo při ukončení 
užívání DPB). 

Sloupec „Titul“ – souběh nekombinovatelných titulů () 

  Na DPB je zděděno více růz-
ných titulů. 

Upozornění, že se na DPB zdědilo více různých titulů, které nej-
sou kombinovatelné. V tooltipu je doporučeno zvážit úpravu hra-
nice DPB v LPISu nebo podání změnové žádosti. 

4 DATA ŽÁDOSTÍ V MAPĚ 

Data žádostí z IS SZIF jsou v mapě prezentována ve vrstvách zařazených v uzlu Dotace:  

 Závazky AEKO/EZ  - nové – skupina vrstev členěná podle jednotlivých opatření/podopatření AEKO/EZ. 

V každé vrstvě je obsažen DPB, u kterého jsou k aktuálnímu datu v datech z IS SZIF identifikované platné 

závazky. Tyto DPB jsou ve vrstvě zastoupeny červenými zákresy a červenými popisky obsahujícími zkrá-

cený název dotačního titulu. Při zapnutí celé skupiny „Zařazení do AEKO/EZ“ se v popisku zobrazí výčet 

všech závazků na DPB. V případě, že je u některého závazku na DPB evidován příznak „doporučení podání 

změnové žádosti“ (na záložce Dotace -> Zařazení do AEKO/EZ je ikonka ), popisek je podbarven oran-

žově.   

 Jednotná žádost – skupina vrstev členěná podle jednotlivých dotačních titulů z Jednotné žádosti. Jednot-

livé DPB deklarované v Jednotné žádosti mají v těchto vrstvách modrou barvu hranice a popisku.  

 Zákresy z předtisků – v této vrstvě jsou obsaženy zákresy z předtiskové sady z LPISu, jejíž identifikaci pře-

dal IS SZIF (jakožto sady použité sady v žádosti o dotaci v aktuálním roce).  

Ikonky s obrázkem kalendáře , které se nachází u vybraných koncových větví stromečku, umožňují na-
stavit rok pro zobrazení závazků, resp. žádostí o dotace. Výchozí nastavení stromečku lze provést kliknutím 

na ikonku  nad stromečkem vrstev, ukončením aplikace nebo změnou data na původní. Jestliže si nena-
stavíte datum pomocí kalendáře, zobrazují se data v mapě takto:  

o závazky:  

 v období od 1.1.-31.12. data závazků evidovaná k aktuálnímu roku 

o dotace: 

 do 15.5. data z Jednotné žádosti z předchozího roku 

 od 16.5. data z Jednotné žádosti z aktuálního roku (do doby, než budou data z nové žá-

dosti založena do IS SZIF, na záložce Jednotná žádost a v mapě se nebude nic zobrazovat). 
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- Data dotací se budou v mapě zobrazovat i po skončení příslušného kontrolního období, přičemž se 

budou zobrazovat DPB platné k poslednímu dni kontrolního období (tj. bude se zobrazovat poslední 

stav DPB v dané žádosti v daném roce). 

- U dat AEKO se zobrazují termíny sečí, způsob pasení a vynechání nepokosené plochy ve formě např: 

OTP-HSLN-do 30.7.  

 
 

 
Obrázek 7: Zobrazení nových závazků AEKO/EZ a žádostí o dotaci v mapě 

 

Oranžové podbarvení popisku = pravděpodobně je 
nutná změnová žádost (odpovídá oranžové vlajce 
v popisných údajích) 
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5 TISKY OBSAHUJÍCÍ DATA ŽÁDOSTÍ 

Data nových závazků AEKO/EZ a žádostí o dotace lze v modulech EP a iLPIS získat také pomocí informativ-
ních tisků za uživatele. Jde o tyto 3 tisky:  

 Tisk „DPB s AEKO a EZ závazky za rok“ (v modulu EP tisk č. 25, v modulu iLPIS tisk č. 25) 

 Tisk „Platnosti AEKO a EZ závazků na DPB“ (v modulu EP tisk č. 26, v modulu iLPIS tisk č. 26) 

 Tisk „Přehled podaných žádostí o dotace na DPB“ (v modulu EP tisk č. 27, v modulu iLPIS tisk č. 27) 

Tisky se nachází na záložce Tisky nad mapovým oknem v části „01 Informativní výpisy“.  

 
Obrázek 8: Informativní tisky obsahující data žádostí z IS SZIF – nabídka v modulu EP 

 

 
Obrázek 9: Informativní tisky obsahující data žádostí z IS SZIF – nabídka v modulu iLPIS 

 

Tisk „DPB s AEKO a EZ závazky za rok“ obsahuje data závazků z opatření AEKO/EZ (do nichž bylo možné po-
prvé vstoupit počínaje rokem 2015) za zvolený rok a uživatele. V tisku jsou dvě skupiny DPB: 
a) všechny DPB uživatele (ve smyslu ZKOD a čtverec), u kterých je (nebo byl) evidovaný závazek AEKO/EZ 

ve zvoleném roce. Každý DPB (tj. kombinace ZKOD + čtverec) je v tisku uveden pouze 1x, a to s údaji 

odpovídajícími poslední verzi tohoto DPB (tzn., že v tisku mohou být jak účinné, tak i historické DPB, 

pokud u nich byl v daném roce evidován závazek AEKO/EZ).  

b) všechny DPB s kulturou T, S, V účinné k 31.12. zvoleného roku, i když u nich nebyl evidován závazek 

(pro kontrolu potenciálně chybně nezařazených DPB např. do opatření IPO). U těchto DPB je ve sloupci 

„AEKO/EZ závazek“ uvedeno „NE“.  

Každý řádek tisku představuje jeden DPB, údaje o závazcích na tomto DPB jsou uvedeny ve sloupci „Kód zá-
vazku“. U změněných DPB je za kódem závazku závorka a v ní jsou uvedené příznaky „Jistota zdědění“ a 
„Doporučení podání změnové žádosti“. Tisk lze generovat za vybraný rok zařazení počínaje rokem 2015. 
Pozn.: SZIF eviduje pro každý rok samostatnou sadu zařazených DPB, tj. každý závazek převzatý z IS SZIF má 
vazbu na rok (nejedná se tedy o rok zařazení DPB do závazku).  

  

  

  

V modulu iLPIS jsou tisky k dispozici též ve 
variantě „Parcely“ (místo čtverce je v tisku 
uveden název zem. parcely). 
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Obrázek 10: Tisk č. 27 „DPB s AEKO a EZ závazky“ 

Tisk „Platnosti AEKO a EZ závazků“ obsahuje účinné DPB s platným závazkem. Na řádcích tisku jsou uve-
deny jednotlivé závazky (v případě více závazků na DPB je jeden DPB uveden na více řádcích) a ve sloupcích 
je uvedena platnost závazku, u změněných DPB také jistota zdědění a případně doporučení podání změ-
nové žádosti a upozornění na kolizní vymezení ENVIRO na DPB.  

 

ANO = v daném roce byl na uvedeném DPB evi-
dován nějaký závazek AEKO nebo EZ.  

NE = pouze pro DPB s kulturou T,S,V, které ne-
byly v daném roce zařazeny do závazku. 

Zděděné závazky mají v závorce uvedenu jistotu 
zdědění (zde 100% jistota) a případně „D“ jako 
doporučení podání změnové žádosti. 

Uvedené jsou také historické DPB (viz vysvět-
lení výše), a to s údaji odpovídajícími poslední 
verzi tohoto DPB. 

Zděděné závazky mají ve sloupci J uvedenu jis-
totu zdědění a ve sloupci ZŽ případně „D“ jako 
doporučení podání změnové žádosti. 

V případě, že se na DPB vyskytuje kolizní 
ENVIRO vymezení, objeví se zde „(E)“.   
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Obrázek 11: Tisk Platnosti AEKO a EZ závazků na DPB 

Tisk „Přehled podaných žádostí o dotace“ obsahuje přehled DPB uživatele, u kterých je k aktuálnímu datu 
(resp. k datu konce příslušného kontrolního období) evidována žádost o dotace, včetně již ukončených DPB, 
pokud žádost o dotaci nebyla v rámci kontrolního období zděděna na potomka. Na řádcích tisku jsou uve-
deny jednotlivé dotační tituly na DPB, ve sloupcích je deklarovaná výměra a vybrané doplňkové údaje ze 
žádosti, např. plodiny z deklarace diverzifikace plodin, u OTP termín seče nebo způsob pastvy aj.  

 
Obrázek 12: Tisk Přehled podaných žádostí o dotace 

 

6 VYHLEDÁVÁNÍ DPB PODLE DAT ŽÁDOSTÍ Z IS SZIF 

Vyhledávání v datech žádostí z IS SZIF je umožněno na formuláři podrobného vyhledávání DPB v sekci Do-
tace. Vyhledávání je zde rozděleno do dvou podsekcí – Zařazení do AEKO/EZ a Jednotná žádost.  
Vyhledávat DPB lze podle následujících atributů:  

 Rok – jde rok, ve kterém byl DPB v IS SZIF evidovaný jako zařazený do opatření AEKO/EZ (nejde o rok, 

kdy byl DPB do opatření zařazen)  

 Opatření/titul – výběr se provádí v rozbalovacím stromě opatření, lze vybrat současně více položek. 

A dále podle příznaků týkajících se změněných DPB (viz vysvětlení těchto příznaků v kap. 2): 

 Jistota zdědění  

 Doporučení podání změnové žádosti  

 DPB ke stažení ze žádosti – musí být současně nastaven stav DPB „Historický“, protože tento příznak 

je evidován u historického DPB. 

Zděděné žádosti o dotaci mají ve sloupci J uve-
denu jistotu zdědění a ve sloupci ZŽ případně 
„D“ jako doporučení podání změnové žádosti. 
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Obrázek 13: Vyhledávání DPB podle atributů dat žádostí 

 
  

  

  

  

Kliknutím na modrou lištu nebo na šipečku vpravo 
zobrazíte podsekci Jednotná žádost pro vyhledávání 
podle dat žádostí o dotaci.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Pojem/zkratka Vysvětlení 

AEKO Agroenvironmentálně-klimatická opatření v rámci programového období 2014-2020 

AEO Agroenvironmentální opatření v rámci programového období 2007-2013 

DP Greening – Diverzifikace plodin 

DPB Díl půdního bloku 

EFA Greening – plocha využívaná v ekologickém zájmu 

EP Evidence půdy 

EZ Ekologické zemědělství 

iLPIS LPIS pro farmáře 

LFA Podpora méně příznivým oblastem 

LPIS Land parcel identification system  

MZe Ministerstvo zemědělství 

OPV Osázená plocha vinic 

OPŽL Oddělení příjmu žádostí a LPIS – organizační složka SZIF 

OTP Ošetřování travních porostů 

RRD Rychle rostoucí dřeviny 

SAPS Jednotná platba na plochu 

SR Speciální registry 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

SZR Společný zemědělský registr 

T Zkratka kultury „Trvalý travní porost“ v LPIS 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

ÚZ Územní změna 

VCS Podpora vázaná na produkci 

VCS- Z1 VCS – Zeleninové druhy s velmi vysokou pracností  

VCS- Z2 VCS – Zeleninové druhy s vysokou pracností  

VCS-BK VCS – Konzumní brambory  

VCS-BL VCS – Bílkovinné plodiny 

VCS-BS VCS – Chmel 

VCS-CH VCS – Chmel  

VCS-O1 VCS – Ovocné druhy s velmi vysokou pracností 

VCS-O2 VCS – Ovocné druhy s vysokou pracností 

ZKOD Zkrácený kód 

 

 


