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ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2018 
Příjem žádostí na environmentální opatření PRV v rámci Jednotné žádosti bude probíhat nejpozději od  
cca 10.4.do 15.5.2018. 
 
Směnný kurz pro přepočet výše dotace pro rok 2018 – 25,535 Kč/EUR 

PLATBY V RÁMCI NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ (N2000) 

• nařízení vlády č. 73/2015 Sb. 

 

AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ (AEKO) 

• nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (NV č. 315/2017 Sb. , NV č. 28/2018 Sb. a NV č.  43/2018 Sb.) 

 

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (EZ) 

• nařízení vlády č. 76/2015 Sb. (NV  č. 29/2018 Sb. a NV č.  43/2018 Sb.) 

 

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DŽPZ) 

• nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (NV  č. 34/2018 Sb.) 

 

PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI 
(LFA/ANC) 

• nařízení vlády č. 72/2015 Sb.  - zastaven příjem žádostí 

• nařízení vlády č.  43/2018 Sb. 

• nařízení vlády č.  44/2018 Sb. 

 



ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VÍCE OPATŘENÍ 

ZRUŠENÍ PODMÍNKY AKTIVNÍHO ZEMĚDĚLCE 

• Ekologické zemědělství 

• Dobré životní podmínky zvířat 

• Platby pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 

 

MINIMÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST NA TRAVNÍCH POROSTECH 

• upraveno v NV 50/2015 Sb. 

• v případě hospodaření na DPB v oblastech ANC typu H1, je posunut termín 1. seče nebo pastvy z 
31. července na 31. srpna 

pozn.:  v rámci AEKO se týká pouze titulu Obecná péče o extenzivní louky a pastviny  a titulu Druhově 
bohaté pastviny 

 



PLATBY PRO 
OBLASTI S 
PŘÍRODNÍM 
NEBO JINÝM 
ZVLÁŠTNÍ 
OMEZENÍM 

- nové nařízení vlády - 
datum nabytí účinnosti 
1.4.2018 



ZÁKLADNÍ POJMY 

LFA  
 = Méně příznivé oblasti (Less 

Favoured Areas), do doby provedení 

redefinice 

 

ANC 

 = oblasti s přírodními 

znevýhodněními (Areas with Natural 

Constraints), redefinované oblasti 

 

PPO 

 = přechodně podporované oblasti, 

oblasti LFA-O nesplňující kritéria 

pro zařazení do ANC 

 



REDEFINICE 

CO TO JE?  

– Přesný význam: nové vymezení tzv. ostatních oblastí 

– Obecně : soubor změn s redefinicí spojených (aktualizace specifických 
oblastí nebo např. změna podmínek, pro poskytování dotace, změna sazeb) 

PROČ? 

– Zajištění poskytování podpor v členských státech EU za srovnatelných 
podmínek 

JAK REDEFINICE PROBÍHALA? 

1. krok = vymezení na základě biofyzikálních kritérií  

2. krok = z oblastí s přírodními omezeními jsou vyloučena území, která svá 
znevýhodnění překonala 

– 1. krok území zařazuje, 2. krok území vyřazuje 

 

 



1. KROK VYMEZENÍ ANC 

KLIMATICKÁ KRITÉRIA:  

– nízká teplota 

– suchost  

PŮDNÍ KRITÉRIA:  

– omezené odvodňování půdy  

– nepříznivá textura a kamenitost 

– mělká hloubka půdy 

– špatné chemické vlastnosti 

TERÉNNÍ KRITÉRIA:  

– příkrý svah 

 

I1. KROK VYMEZENÍ ANC 

INVESTIČNÍ OPATŘENÍ:  

– odvodňovací stavby  

VÝSLEDKY EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI  

– hrubý roční rentní efekt = porovnání normativních výnosů  a nákladů na jednotku BPEJ 

 

JAKO ANC JSOU VYMEZENY OBCE, KDE JE ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 
ZNEVÝHODNĚNA  ALESPOŇ ZE 60 % 

 

 



ANC – 
VYMEZENÉ 
OBLASTI 

H – oblasti;  kritérium 
nadmořská výška a svažitost 
(zůstávají beze změny) 
 
O – oblasti; vymezeny na 
základě biofyzikálních kritérií  
  
S – oblasti; kritérium bodová 
hodnota výnosnosti z.p. + 
kombinace kritéria bodové 
hodnoty výnosnosti z.p.  a 
svažitosti 
 
 
www.eagri.cz  - uveřejněn 
aktualizovaný seznam zařazení 
k.ú. do ANC 

  

  

  

H - oblasti 

O - oblasti 

S - oblasti 

 VYMEZENÍ  
ANC 

http://www.eagri.cz/


LFA VS ANC 

 

 

 

LFA 2015-2017 

(tis. ha) 

LFA 2015–2017 

(%) 

ANC 

(tis. ha) 

ANC  

(%) 

H 523 14,7 523 14,7 

O 1 049 29,5 1 256 35,2 

S 209 5,9 231 6,6 

Celkem 1 781 50,1 2 010 56,5 

N 1 774 49,9 1 545 43,5 

ČR celkem 3 555 100 3 555 100 



LFA VS ANC 

VÝMĚRA Z.P.  NOVĚ ZAŘAZENÉ V ANC  

–  277 tis. ha  

 

VÝMĚRA Z.P.  VYŘAZENÉ Z LFA 

–  48 tis. ha 

 

ROZDÍL MEZI SOUČASNÝM VYMEZENÍM A NOVÝM VYMEZENÍM  

–  229 tis. ha 

 

VÝMĚRA Z.P.  OBLASTÍ, KTERÉ PŘEŠLY Z LFA-S DO ANC-O 

–  193 tis. ha 
 

 



ANC - 
DIFERENCIACE
VYMEZENÝCH 
OBLASTÍ 

HORSKÉ OBLASTI 

diferenciace podle 
přírodního znevýhodnění 
H1 – H 5 
(na úrovni jednotlivých 
k.ú. zohledněna 
nadmořská výška a 
svažitost) 

OSTATNÍ OBLASTI 

diferenciace podle 
přírodního znevýhodnění 
O1 – O3 
(na úrovni jednotlivých 
k.ú. zohledněna míra 
překryvu vybraných 
biofyzikálních kritérií) 

SPECIFICKÉ 
OBLASTI 

není vnitřní diferenciace 

5 TYPŮ 3 TYPY 1 TYP 



NV ANC 

Stanovuje podmínky pro oblasti ANC- H, O a S 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PLATBY: 

1. min. 1 ha z.p. v ANC (H + O + S) 

2. žadatel musí být zemědělským podnikatelem 

3. evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do 30.9. daného 
roku 

4. splněna podmínka minimální zemědělské činnosti podle NV 
50/2015 Sb. 

5. uplatňuje se degresivita plateb 

 

ROZLIŠENÍ SAZEB PODLE FAREMNÍHO SYSTÉMU: 

1. Faremní systém převažující rostlinná výroba (RV) 

2. Faremní systém převažující živočišná výroba (ŽV) 



URČENÍ FAREMNÍHO SYSTÉMU PODNIKU 

ROČNÍ INTENZITA: 

– zpětně za celý předcházející kalendářní rok (pro 
žádosti 2018 rok 2017) 

– pozn.: jedná se o průměr, nemusí být splněno každý 
den 

– výjimka pro podnik, který nebyl evidován  k 1.1. 
předcházejícího roku v LPIS a zároveň ani v IZR  

 

4 MĚSÍČNÍ INTENZITA:  

– každý den kontrolního období (1.6. – 30.9.) v 
roce podání žádosti s výjimkou v rozsahu 4 dnů, 
kdy nemusí být splněna podmínka min. intenzity 0,3 

 

ZAPOČÍTÁVANÁ ZVÍŘATA:  

– skot, ovce, kozy, koně (dvojí deklarace chovu 
koní)  

 

Technická podpora  

- v rámci předtisků vypočtena intenzita za rok 2017 

- v rámci IZR simulace intenzit 

- deklarace chovu koní 

0,3 VDJ 
/HA Z.P. 
 

 Převažující živočišná 
výroba,  pokud rovno 
nebo více 

 
 Převažující rostlinná 

výroba, pokud méně 



SAZBY PRO ANC 

 

 

Oblast ANC Typ ANC Sazba ŽV (€/ha) Sazba RV (€/ha) 

H 

H1 219 93 

H2 206 87 

H4 176 74 

H3 145 61 

H5 132 56 

O 

O1 124 53 

O2 98 41 

O3 73 31 

S S 67 28 



NV EXLFA (PŘECHODNĚ PODPOROVANÉ 
OBLASTI) 

Stanovuje podmínky pro oblasti, které v období 2015-2017 byly zařazeny v 
oblastech LFA - OA nebo OB a nesplnily kritéria pro zařazení do ANC od roku 
2018 (tzv. přechodně podporované oblasti) 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PLATBY: 

1. platba poskytována výhradně na ha TTP nebo G2014  

2. min. 1 ha TTP nebo G2014 v XOA a XOB 

3. žadatel musí být zemědělským podnikatelem 

4. pouze žadatel, kterému byla přiznána platba v letech 2015 – 2017 

5. intenzita v kontrolním období (1.6.-30.9.) min 0,3 VDJ/ ha TTP nebo 
G2014 (podniku)  + buffer pro nedodržení 

6. evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do 30.9. daného 
roku 

7. splněna podmínka minimální zemědělské činnosti podle NV 
50/2015 Sb. 

8. uplatňuje se degresivita plateb 



EXLFA – SAZBY 

 

 

Sazba 07-13 

(100 %); v 

EUR 

Sazba 2015-

2017 (70 % 

resp. 61 %);   

v EUR 

Sazba 2018 

(60 %); v 

EUR 

Sazba 2019 

(40 %); v 

EUR 

Sazba 2020 

(20 %); v 

EUR 

XOA 117 82 70 47 25* (23) 

XOB 94 57 56 38 25* (19) 

Sazby jsou stanoveny: 

– procentem z plateb poskytovaných v období 2007-2013 (nařízení (EU) č. 1305/2013) 

* minimální sazba daná evropskou legislativou 



NV ANC / NV EXLFA 

 

DEGRESIVITA PLATEB ANC / EXLFA: 

– Výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby. 

– Výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %. 

– Výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %. 

– Výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %. 

– Výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %. 

– Výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %. 

 

Pozn.: degresivita se uplatňuje zvlášť na výměru v ANC oblastech a zvlášť na výměru 
v oblastech exLFA.  



EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

- nařízení vlády č. 76/2015 
Sb.  

 
 
 
 



ZMĚNY V NV 76/2015 SB. 

ZRUŠENÍ PODMÍNKY AKTIVNÍHO ZEMĚDĚLCE 

• snížení administrativní zátěže 

 

VYPUŠTĚNÍ PODMÍNKY PROKAZOVÁNÍ PRODUKCE DAŇOVÝMI DOKLADY A 
FAKTURAMI U JAHODNÍKU 

• obdobná úprava provedena u ovocných sadů v roce 2017 

• žadatelé budou předkládat pouze karty DPB a deklaraci na Formuláři vydaném SZIF do 31.1. 
následujícího kalendářního roku 

• snížení administrativní zátěže 

 

ÚPRAVA TERMÍNŮ PRO LETNÍ A OZIMOU VARIANTU ZLEPŠUJÍCÍCH NETRŽNÍCH 
PLODIN 

• nastavení termínů pro zlepšující netržní plodiny upraveno v souladu s nastavením meziplodin v NV 
č. 50/2015 Sb. 

• Letní varianta je na DPB vyseta do 31. července a ponechána bez likvidace do 20. 24. září. 

• Zimní varianta je na DPB vyseta do 20. 6. září a ponechána bez likvidace do 31. října. 

 



ZMĚNY V NV 76/2015 SB. 

OSTATNÍ OVOCNÉ SADY - VYPUŠTĚNÍ PODMÍNKY PONECHÁNÍ 5 – 15 % 
VÝMĚRY DPB BEZ MECHANICKÉ ÚDRŽBY 

• navazuje na stejnou úpravu jako v sadech intenzivních  

• odstranění podmínky má vliv na výpočet újmy a stanovení výše podpory 

• PO-EZ: 424 419 EUR/1 hektar ovocného sadu 

• EZ-EZ: 424 417 EUR/1 hektar ovocného sadu 

 

 

 

ÚPRAVA SANKČNÍHO SYSTÉMU U ZEMĚDĚLSKÉ KULTURY OVOCNÝ SAD  

• úprava sankčního systému u ovocných sadů je dána zavedením možnosti podání žádosti na 
produkční plochu dřevin 

• sankce vztažena pouze na příslušnou produkční plochu skupiny dřevin, na které k 
nesplnění podmínky došlo, nikoli na celý DPB 

• změna s účinností již na žádosti podané v roce 2017 



EZ - ČASTÉ CHYBY 

ZMĚNY V LPIS 

• změny jsou účinné až následující den, není možné v jeden den provádět změny v LPIS a zároveň 
podávat ŽOD a ŽOZ  

NEZBYTNÉ REGISTROVAT HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA V SYSTÉMU EZ 

• za hospodářská zvířata zahrnutá do výpočtu minimální intenzity chovu hospodářských zvířat, se 
považují pouze zvířata druhu, který má v informačním systému ÚE na daném hospodářství 
ekologický statut ( v souladu s § 4 zákona o ekologickém zemědělství a čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 
834/2007) 

DEKLARACE CHOVU KONÍ 

• při deklaraci chovu koní (koně musí být chovány v systému EZ) je zapotřebí deklaraci v příslušné 
aplikaci Portálu farmáře nejen vytvořit, ale i odeslat na SZIF v termínu do 31.10.; pouhé vytvoření 
deklarace se nerovná splnění podmínky podání deklarace chovu koní 

V PŘÍPADĚ ZMĚNY KULTURY Z TRAVNÍ POROST NA ORNÉ PŮDĚ (G) NA 
KULTURU TRVALÝ TRAVNÍ POROST (T) SE NEPODÁVÁ ZMĚNOVÁ ŽÁDOST 

• v § 9 odst. 3 dána výjimka – nejedná se o porušení povinnosti obhospodařování kultury uvedené v 
žádosti o dotaci do 31.12. (nevstupuje do předeklarace) 

• v případě změny kultury z G na T, je dotace poskytnuta se sazbou pro kulturu G 

• v případě, že v souvislosti se změnou kultury z G na T je podána změnová žádost, Fond rozhodne o 
neposkytnutí dotace a výměry je vyhodnocována v rámci předeklarace 

DEKLARACE PO / EZ 

• pokud se ke dni podání žádosti nachází DPB dle LPIS v režimu PO, ale zároveň se alespoň z 50 % 
jeho výměry nacházel v režimu EZ, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období 
posledních 3 let před dne 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o 
dotaci, podává žadatel žádost  o dotaci na daný DPB v režimu EZ  

 



AEKO 

- nařízení vlády č. 75/2015 
Sb. 
 

 



ZMĚNY V NV 75/2015 SB. 

 

IP OVOCE A IP ZELENINY A JAHODNÍKU  - ZÁKRES UMÍSTĚNÍ TECHNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ 

• odstranění povinnosti přikládat k žádosti o dotaci zákres umístění technického 
zařízení pro sledování meteorologických prvků 

• zjednodušení podání Jednotné žádosti pro žadatele 

 

IP OVOCE - ÚPRAVA SANKČNÍHO SYSTÉMU  

• úprava sankčního systému u IP ovoce je dána zavedením možnosti podání žádosti na produkční 
plochu dřevin 

• sankce vztažena pouze na příslušnou produkční plochu skupiny dřevin, na které k 
nesplnění podmínky došlo, nikoli na celý DPB 

• změna s účinností již na žádosti podané v roce 2017 

 

IP ZELENINY A JAHODNÍKU – ÚPRAVA SANKČNÍHO SYSTÉMU 

• úprava sankce za nesplnění podmínky pěstování pouze podporovaného druhu zeleniny 

• sankce vztažena pouze na DPB, na který byla podána žádost o dotaci a na které k 
nesplnění podmínky došlo, nikoli na celou výměru v titulu IP zeleniny 

• změna s účinností již na žádosti podané v roce 2017 



ZMĚNY V NV 75/2015 SB. 

OTP – ÚPRAVA ZPŮSOBU ZAPOČÍTÁVÁNÍ MNOŽSTVÍ APLIKOVANÉHO DUSÍKU 

• soulad s NV 262/2012 Sb. (nitrátová směrnice) 

• technická úprava výše procentuálního limitu započítaného dusíku u digestátu z bioplynových stanic 
ze 70 % na 60 %  

 

OTP – ÚPRAVA PŘÍKRMU V TITULU OCHRANA CHŘÁSTALA POLNÍHO 

• v titulu Ochrana chřástala polního umožněno se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany 
přírody provádění příkrmu 

 

OTP – ÚPRAVA VÝJIMKY Z PONECHÁNÍ NEPOKOSENÝCH PLOCH PŘI OBNOVĚ 
TTP 

• výjimka vztažena k obnově zahájené evidenčně v LPIS nejpozději v den podání žádosti 
o dotaci 

• úprava navržena z důvodu neobhajitelného vyplácení dotace za ponechání nepokosených ploch při 
současném nesplnění podmínky z důvodu obnovy TTP 

 

OTP – ÚPRAVA VÝJIMKY V TITULU DRUHOVĚ BOHATÉ PASTVINY 

• možnost snížení limitu přívodu dusíku pastvou  resp. nesplnění podmínky 
minimálního přívodu dusíku pastvou v případě souhlasného stanoviska OOP 

 

OTP – UPŘESNĚNÍ DPB, NA KTERÝ LZE POSKYTNOUT DOTACI 

• dotaci lze poskytnout pouze na DPB, na kterém není vymezeno kolizní ENVIRO 

 



ZMĚNY V NV 75/2015 SB. 

 

BIOPÁSY - ÚPRAVA TERMÍNŮ PRO PONECHÁNÍ BIOPÁSŮ BEZ ZÁSAHU A PRO 
ZALOŽENÍ NÁSLEDNÉHO BIOPÁSU 

• biopásy bude nově nutné ponechat do 15. března, namísto 31. března 

• zapravit biopás do půdy a založit následný biopás bude nově možné od 16. března, nejzazší termín 
15. června je nezměněn 

• změna s účinností již na žádosti podané v roce 2017 

• změna umožní lépe sladit zakládání biopásů a jarní agrotechnické operace 

 

 

BIOPÁSY, OCHRANA ČEJKY CHOCHOLATÉ  – ODPOČET SAZBY DOTACE V 
PŘÍPADĚ SOUBĚHU S DIVERZIFIKACÍ PLODIN   

• v případě identifikovaného souběhu podopatření Biopásy resp. Čejka s plněním podmínky 
diverzifikace plodin v rámci přímých plateb bude snížena sazba dotace 

- krmné biopásy – roční sazba po uplatnění odpočtu ve výši 182 EUR/ha bude 488 EUR/ha 

- nektarodárné biopásy - roční sazba po uplatnění odpočtu ve výši 60 EUR/ha bude 531 EUR/ha 

- čejka - roční sazba po uplatnění odpočtu ve výši 158 EUR/ha bude 509 EUR/ha 

• reakce na auditní zjištění EK; cílem je zamezení dvojímu financování 

 



AEKO - ČASTÉ CHYBY 

ZMĚNY V LPIS 

• změny jsou účinné až následující den, není možné v jeden den provádět změny v LPIS a zároveň 
podávat ŽOD a ŽOZ  

• podopatření biopásy – DPB musí být evidované v LPIS nejméně do 31.3., a to s kulturou R 

• zatravňování o.p. / zatravňování DSO – v 1. roce závazku změnit v LPIS kulturu R na kulturu G 
nebo T 

NEDODRŽENÍ DOBY ZÁVAZKU   

• při vstupu do opatření se žadatel zavazuje po dobu 5 let hospodařit na zařazené ploše 

• v případě nepardonovaného snížení zařazené výměry dochází k uplatnění sankce (vratka) 

PODÁVÁNÍ DEKLARACE CHOVU KONÍ PRO VÝPOČET INTENZITY 

• při deklaraci chovu koní je zapotřebí deklaraci v příslušné aplikaci Portálu farmáře nejen vytvořit, 
ale i odeslat na SZIF v termínu do 31.10.; pouhé vytvoření deklarace se nerovná splnění podmínky 
podání deklarace chovu koní 

DEKLARACE NEPASENÝCH STÁJÍ 

• všechna hospodářská zvířata evidována na hospodářství jsou primárně považována za pasená 
zvířata 

• v žádosti o dotaci lze deklarovat nepasená hospodářství resp. nepasené stáje; zvířata zde evidovaná 
nejsou za počítávána do výpočtu maximální intenzity 1,15 VDJ/ha  TTP 

• za ustájená zvířata jsou považována ta zvířata, která se v průběhu dne vyskytují ve výběhu, který 
přímo navazuje na objekt, kde jsou hospodářská zvířata ustájena, za předpokladu, že tento výběh 
není evidován v LPIS; pokud bude zvíře evidované jako nepasené nalezeno na DPB evidovaném v 
LPIS, jedná se o porušení podmínky a zvíře je zahrnuto do výpočtu maximální intenzity  



DOBRÉ 
ŽIVOTNÍ 
PODMÍNKY 
ZVÍŘAT 

- nařízení vlády č. 74/2015 
Sb. 
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ZRUŠENÍ PODMÍNKY AKTIVNÍHO ZEMĚDĚLCE 

• snížení administrativní zátěže 

ZMĚNA ZPŮSOBU POSUZOVÁNÍ PODMÍNKY 5 VDJ DOJNIC  

• podmínka nově vztažena na celý subjekt (žadatele), nikoliv jednotlivě na každé jeho 
deklarované hospodářství  

ZRUŠENÍ POVINNOSTI DEKLAROVAT KONKRÉTNÍ DOJNICE V ŽÁDOSTI O 
DOTACI 

• změna aplikována na všechna podopatření cílená do sektoru dojeného skotu 

• v žádosti o dotaci budou deklarována pouze hospodářství 

• dojnice budou v průběhu administrace identifikovány přímo v databázi ústřední evidence (ÚE) na 
deklarovaných hospodářstvích 

• ruší se povinnost podávat změnové a náhradové žádosti 

• dotace se poskytne na minimální počet dojnic chovaných na deklarovaném hospodářství vedených 
v ÚE, které splňují definici způsobilosti a zároveň splňují podmínky pro dojnice zjištěné 

ZRUŠENÍ SANKCE ZA OTELENÍ DOJNICE PO KONCI RETENČNÍHO OBDOBÍ 

• vzhledem k tomu, že žadatel nebude deklarovat konkrétní dojnice ani u podopatření zajištění 
přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, bude z údajů vedených v ÚE jednoznačně zřejmé, které 
suchostojné krávy splnily stanovené podmínky a otelily se do konce retenčního období 

 



ZMĚNY V NV 74/2015 SB. 

 

ZPŮSOBILÁ DOJNICE 

• Způsobilost dojnice pro poskytnutí dotace je nově definována na základě údajů 
vedených v ÚE, včetně stanovení lhůt pro režim hlášení jednotlivých změn do této 
evidence   

• zvíře, které se alespoň jednou otelilo = je matkou (krávou) 

• kráva je zařazena v systému s tržní produkcí mléka = je dojnicí 

• dojnice, která v rámci retenčního období byla evidována na deklarovaných hospodářstvích žadatele 

• suchostojná kráva,  která ukončila březost v termínu od 1.7. do 30.11.   

 

Pozn.:  za způsobilou se považuje také dojnice, která se účastní svodu, který trvá nejdéle 10 dní 

 

 

 

ZJIŠTĚNÁ DOJNICE 

• způsobilá dojnice bez jakéhokoliv nálezu pochybení (např. nebylo zjištěno porušení včasnosti 
hlášení) 

 

 

Z rozdílu mezi počty dojnic způsobilých a zjištěných bude počítána předeklarace (při zohlednění 
hlášení vyšší  moci) 

 



ZMĚNY V NV 74/2015 SB. 

POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI  

• „MatkaOdDZPZ“ ke dni události: 

- hlášení o narození telete nahlášeno nejpozději ve lhůtě stanovené vyhláškou č. 136/2004 Sb.  
(do 20 dnů označeno  a do 7 po označení nahlášeno) 

- hlášení o zmetání  po 7 měsících a o mrtvě narozeném teleti do 30 dnů od události 

- změny prováděné v režimu dohlášení původu provedené do okamžiku zahájení KNM či vydání 
rozhodnutí o způsobilosti zvířete 

 

Příklad: 

Žadatel nahlásí k prvotelce CZx kódem 21 (22) narození telete: 

Datum události: 1. 7. 2018  

Datum přijetí hlášení: 20. 7. 2018 

Datum označení: není uvedeno 

Dojnice je MatkaOd: 1. 7. 2018 

MatkaOdDZPZ: 20. 7. 2018 

Zvíře CZx je způsobilé pro dotaci od 20. 7. 2018.  

 

• „DojenyOd DZPZ“ a „DojenyDoDZPZ“ 

- změna systému chovu nahlášena do 30 dnů od události 

V ostatních případech bude dojnice považována za způsobilou až ke dni hlášení dané události 
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DOJNICE – VÝPOČET VÝŠE DOTACE 

 

• minimální denní počet zjištěných VDJ v retenčním období u podopatření Zvětšení 
lehacího prostoru v chovu dojnic a podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 

 

• celkový počet zjištěných VDJ v retenčním období, které se otelily od 1. července do 30. 
listopadu u podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 

 

Počty dojnic pro stanovení výše dotace budou vyhodnoceny SZIF po ukončení retenčního období 

 



VÝPOČET PLATBY NA DOJNICE 

 

 

• dotace se poskytne na minimální počet dojnic chovaných na deklarovaném hospodářství vedených v ÚE, které splňují definici 
způsobilosti a zároveň splňují podmínky pro dojnice zjištěné 
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ZKRÁCENÍ KONEČNÉHO TERMÍNU PRO MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH 
KATEGORIÍ PRASAT DO IZR 

• konečný termín pro podávání změn ve všech hlášeních stavů jednotlivých kategorií prasat do 
Integrovaného zemědělského registru se zkracuje ze 30 na 10 dnů po ukončení doby závazku  

• v souvislosti s tím je hlášení za měsíc květen (poslední měsíc hlášení v období závazku) nutné podat 
do 10. června (termíny hlášení za červen až duben zůstávají do 20. dne následujícího měsíce) 

• v souvislosti s aplikací čl. 75 odst. 1 NEPR (EU) č. 1306/2013, který stanoví, že platby příjemcům na 
žádosti podané od roku 2018 (včetně opatření Dobré životní podmínky zvířat),  se vyplatí do 30. června 
následujícího kalendářního roku 

• stávající znění nařízení vlády neumožňovalo zahájit výplaty dotací dříve než 1. července následujícího 
kalendářního roku 

• týká se až žádostí 2018 

 



DŽPZ - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

POZDNÍ HLÁŠENÍ U DOJNIC 

• všechna hlášení doručena ke zpracování do ÚE počínaje 8. dnem ode dne hlášené události 

• v případě, že bude u dojnice v průběhu retenčního období zjištěno pozdní hlášení, bude tato 
dojnice považována za nezpůsobilou 

 

NEJSOU DEKLAROVÁNY VŠECHNY OBJEKTY, KDE JSOU CHOVÁNY DOJNICE 

• nutné v žádosti o dotaci deklarovat všechny trvalé objekty na deklarovaném hospodářství, kde jsou 
chovány dojnice – hrozí nesplnění podmínky maximální kapacity (rozměry z osvědčení SVS se 
srovnávají s denními počty všech dojnic na deklarovaném hospodářství) 

 

HLÁŠENÍ PRASAT (IZR, ÚE ) 

• hlášení prasat do IZR nenahrazuje zákonné hlášení do ÚE 

• nutné dbát na plnění lhůt pro podávání zákonných hlášení do ÚE (10 dní), data jsou využívána pro 
validaci údajů z hlášení do IZR 

 

SUCHOSTOJKY – 30 DNÍ NA SUCHOSTOJNÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

• každá dojnice, která se v průběhu 60-ti dnů před otelením vyskytla na deklarovaném suchostojném 
hospodářství, musí být na tomto hospodářství evidována min. 30 dní v průběhu těchto 60-ti dní 

• není-li podmínka splněna – zamítnutí dotace na celé hospodářství 

 

 

 

 

 



DŽPZ - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 

 

OSVĚDČENÍ  - MAXIMÁLNÍ KAPACITA  

• SVS dělá osvědčení jen pro prostory aktuálně zaplnění danou kategorií  zvířat – např. odstavená 
selata 

• nutné hlásit všechny prostory, které jsou využívány pro chov dané kategorie hospodářských zvířat 
– v opačném případě může  být problém se splněním podmínky maximální kapacity 

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA (VĚTŠÍ POSTÝLKY, STEJNĚ MUSÍ MÍT KAŽDÁ DOJNICE  
SVOJI POSTÝLKU) 

• v rámci posuzování kapacity hospodářství platí, že 1 box = 1 kus zvířete 

 

TÝRÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ROZMĚRY USTÁJENÍ PRO OSTATNÍ 
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 

• vyhodnocuje se týrání všech zvířat na deklarovaném hospodářství, nejen podporované kategorie 

• příloha č. 8 a minimální lehací prostory se týkají všech hospodářských zvířat, tj. např. i kůň musí mít 
správně veliké ustájovací prostředí 
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