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OTÁZKY A ODPOVĚDI ZE SEMINÁŘŮ NA JEDNOTNOU ŽÁDOST 2021 PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ 

 

 OTÁZKA ODPOVĚĎ 

1 

V jakém termínu probíhá podání JŽ? 

 

8. dubna - 17. května 2021. Pokud by žadatelé nestihli JŽ podat v řádném termínu, 
mají ještě 25 denní lhůtu na takzvané pozdní podání žádosti, které potrvá do 11. 
června. V případě takového podání žádosti je však udělována sankce ve výši 1 % za 
každý pracovní den. 

2 

Jak bude SZIF postupovat v posuzování dřevin na pastvině s ohledem na 
rozsudek Evropské komise C-341/17P (Řecko-EU), a několika judikátů v 
Německu. Z nich vyplývá, že pastvina je pastvinou, i když jsou na ní v určité 
míře dřeviny. U nás je zatím každý keřík vyjímán z LPIS. 

 

Dle čl. 4 odst. 1 písm. h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2393/2017 si mohou 
členské státy EU vybrat, zda mezi trvalé travní porosty (TTP) zahrnou, krom trav a 
jiných bylinných pícnin, i jiné druhy jako křoviny a stromy, které mohou být spásány. 
Nařízení EU č. 2393/2017 vešlo v platnost dne 1. 1. 2018, ČR se v souladu s tímto 
Nařízením rozhodla, že součástí TTP nemohou být i další plochy, které jsou 
předmětem rozšíření (spásané stromy a keře). Pro ČR tedy i nadále platí, že plocha 
TTP musí být z většinové části tvořena travinami nebo jinými bylinnými pícninami, 
přičemž „traviny a jiné bylinné pícniny“ jsou definovány v čl. 4 odst. 1 písm. i) 
Nařízení EU č. 1307/2013. 

Výše uvedené však neznamená, že by na TTP byla nulová tolerance dřevin. Dle čl. 9 
odst. 3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 se díl půdního 
bloku (DPB) zahrnující rozptýlené stromy/keře považuje za způsobilou plochu, 
jsou-li splněny následující podmínky: 

a) zemědělské činnosti se na DPB mohou provádět podobným způsobem jako 
na DPB bez dřevin na stejné ploše a 

b) počet stromů na hektar nepřesáhne maximální hustotu 100 stromů na 
hektar; do tohoto počtu se nezapočítávají rozptýlené ovocné stromy, které 
nesou opakovaně úrodu a stromy evidované jako ekologicky významné 
prvky. 
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Jak je uvedeno v bodu b), ekologicky významné prvky (EVP) definované v 
§5 Nařízení vlády č. 307/2014 Sb. mohou být součástí DPB, ale v evidenci 
půdy LPIS se „zakreslují“, zakreslení EVP nemá vliv na výměru plochy DPB 
způsobilou k dotacím, má-li na plochu pod EVP uživatel platné právní 
důvody užívání dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 

Platí tedy, že pokud plocha kolem dřevin(y) není udržována, nebo není 
zaevidována jako EVP a nebo dokonce hustota dřevin přesáhne na ploše limit 100 
ks/ha, pak se plocha z DPB odkreslí. 

3 

Dobrý den, mám dotaz ohledně dotací na sady – podle 

Evropska_komise_schvalila_rozsireni_podpory_pro_ovocne_sady 

by měla být rozšířena podpora i na plochy menší než je 1 ha. 

Můžete se k tomu vyjádřit, koho se to týká??? 

Ze zprávy v odkazu vyplývá, že se mění velikost podniků, které mohou o podporu 
žádat, nikoliv minimální výměra, na kterou lze žádat. 

4 

Pokud mám tedy blok 62 ha, tak tedy nemohu ho rozdělit pouze na 2 
bloky? Jedná se o porušení podmínek a sankci? 
 
Pokud budu mít například 125 ha pole, mohu ho rozdělit pouze na 4 bloky 
tak, aby nesousedili stejné plodiny, ale nemusím ho dělit na 5 DPB? 

Pokud mám blok 62 ha – nemusím ho dělit vůbec (pokud tedy nechci dodržovat 
DZES 7d). Klidně mohu nechat nerozdělen i 125 ha. Pokud chci dodržovat DZES 7D, 
rozdělím to na 3 bloky tzn. max. 30 ha. Nad 30 ha se skutečně jedná o porušení DZES 
7D. Sankce je však udělována až za 33 ha a více. Toto je prostý výklad, když si 
přečteme NV, a z toho SZIF vychází. Rozhodně ať žadatelé kreslí při podávání JŽ 2021 
pravdu – tzn. stav při KNM a při administrativní kontrole je posuzován naprosto 
shodně. 
Nemusím dodržet pouze v případě, že na DPB pěstuji plodiny vážící dusík zařazené 
v greenengu, trávy na semeno nebo mám na DPB do 40 ha - podopatření biopásy 
nebo ochranu čejky chocholaté (podrobnosti v prezentaci pro Středočeský kraj a 
Prahu). 
 
 

5 Platí tolerance 10% překročení na velikost plochy jedné plodiny? 
Pokud se jedná o dotaz k DZES 7d, tak ano platí, že pokud dáme plodinu na 33 ha, 
bude to porušení DZES, ale nebude udělena sankce. 

6 

V předtisku mi vůbec nevyběhla kolonka na zaškrtnutí BAK (pouze v rámci 
PVP) a to máme cca 2,5 VDJ, závazek nemáme. Je BAK vázán na výměru, 
nebo kde může být problém?  

Problém bude pravděpodobně v tom, že si musíte vytvořit předtisk na IZR. Pozor 
rovnou i na kontrolu, abyste neměli nezúčiněné bloky v LPIS! 
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7 

Dobrý den, na část DPB byly navezeny sedimenty z vybagrovaného 
rybníka, bude oseta pouze část DPB. Má v LPIS zůstat celý DPB, nebo se 
musí navezená část vyjmout? 

Záleží na tom, jak dlouho budou sedimenty na DPB. Pokud do 1 roku, tak v aktuální 
JŽ se na tuto část nebude žádat dotace (není možné zajistit obhospodařování). 

8 Dobrý den, lze PB 40 ha o jedné kultuře rozdělit 2 m cestou na 2 PB? 

Lze to, ale ta cesta musí splňovat parametry cesty (nemohou to být například jen 
vyježděné koleje). Cesta by měla být minimálně 3 m široká, aby byla viditelná na 
mapě, a bude považována za nezpůsobilou plochu, což se rozumí zejména cesta, 
která má zpevněný povrch (asfaltový, betonový apod.), nezpevněné cesty, které 
jsou součástí veřejné dopravní sítě (např. cyklostezky), nezpevněné přístupové cesty 
k jiným objektům (např. k zahrádkářským, chatovým osadám apod.)  
Pozn.: Tyto plochy uměle vytvořené, mohou být kontrolou na místě vyhodnoceny 
jako umělé vytváření podmínek pro splnění požadavků pro dotaci, například pokud 
by cesta s asfaltovým či betonovým povrchem končila uprostřed pole, a pouze 
cíleně tvořila hranici DPB. 

9 Jde rozdělit i úhorem což je i jiný druh? 

Ano, je to možné, ale nezapomenout: Změna kultury na části DPB (např. 
zatravněním nebo převedením části pozemku do úhoru), jedná se o změnu 
evidenční i změnu způsobu využití v terénu. 

10 

Dobrý den, pokud zemědělec nebyl v minulých letech v programu 
"ošetřování travních porostů" může nyní vstoupit do ročního nového 
závazku? 

Pokud v minulosti na těch blocích jiného žadatele AEKO bylo, pak to navazuje a 
možné to je. Jinak ne. 

11 

Může manžel jako důchodce, není zemědělec, požádat o jakou dotaci, když 
by jen sekal trávu na TTP 1, 7 h a neměl by zvířata? D.P.B. je v LPIS a žádá 
se na něj o dotace. 

Pokud je 1,7 ha vedeno v LPIS, tak letos si požádat může, ale bude se moct jednat 
jen o tu základní sazbu tj. SAPS a Greening, pokud nemá zvířata.  Při velikosti 1,7 ha 
se pravděpodobně nevejde ani do PVP půdy. 

12 
Dobrý den, jestliže mám bílkovinnou plodinu,můžu ji 10. září zaorat? A 
zasít ječmen? 

Bílkovinné plodiny nebo jejich směsi, případně viditelné posklizňové zbytky se musí 
nacházet na DPB minimálně od 1.6 do 15. 7., takže v září již můžete zaorat a nasít 
ječmen. 

13 
Bude možné přihlásit se na další 5 leté období k "ošetřování travních 
porostů"? 

Ne, v roce 2021 je možné vstoupit pouze do jednoletého závazku, ovšem za určitých 
předpokladů. 

14 
Jakým způsobem si mohu ve svém portálu farmáře připravit zákresy plodin 
na jednotlivých p.blocích? 

Návod na kreslení je uložen na stránkách SZIF, v sekci Jednotná žádost, prezentace 
a videa. 
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15 Čeho se kontroly pomocí monitoringu budou týkat? Zpočátku základních opatření SAPS, Greening a Mladý zemědělec. viz prezentace. 

16 

Prosím o informaci, ohledně vyčlenění 5% z celkové výměry v ekologickém 
zájmu, což znamená, že když má zemědělec 500 ha, musí mít 25 ha 
zatravněn nebo oset vojtěškou? 

Jsou dány možnosti, jakým způsobem naplnit greening - 5% výměry o.p. (R+G+U) - 
úhor, medonosný úhor, krajinné prvky, rychle rostoucí dřeviny, ochranné pásy, 
meziplodiny, plodiny vázající dusík. Každá z těchto možností má své podmínky - viz 
prezentace nebo metodická příručka pro přímé platby. 

17 Projde podání žádosti, pokud bude výměra v toleranci tj. např. 30,01 ha? 
"Tolerance" 30 ha se týká pouze DZES 7d a ano platí, bude to bráno jako porušení, 
ale nebude sankce. Čili prodloužení administrace. 

18 Pokud mam NAEKO, mohu přibrat PB z konvence? 

Nerozumím přesně, AEKO není celofiremní, čili DPB můžete přibrat, ale musí mít 
historii, čili někdy na nich aeko muselo být. Jestli je to ekologie, tak musíte mít eko 
audit, tam se historie nevyžaduje. 
Podívejte se do prezentace, je to tam uvedené. 

19 Půdní blok je rozdělen úhorem. Na úhor je dotace Saps i Greening? 

Pokud byl úhor v LPIS založen v roce 2020 a bude plnit podmínky EFA, tak do 
greeningu ano. Pokud jste ho tam dali letos, tak pouze SAPS a diverzifikace, ale EFA 
ne. 

20 
Zmíněny byly podmínky pro welfare u skotu a prasat, ale jak jsou na tom 
ovce a kozy? 

Opatření pro welfare u ovcí a koz jsou stanoveny v povinných podmínkách pro 
hospodaření v Cross Compliance (podmínky podmíněnosti), ne v rámci opatření 
podmínek na dotace. 

21 
Mohou se meziplodiny k dodržení greeningu pěstovat stále na stejných 
plochách? 

Při dodržování podmínek ano. 

22 Bude možné v tomto roce vstoupit do programu zatravňování orné půdy? Ne, nebude. 

23 

Proč není možné podávat jednotnou žádost stejným způsobem jako do 
roku 2019? Tedy osobně na pracovišti RO SZIF. Obzvlášť drobný zemědělec 
stráví několikanásobně delší čas se studováním způsobu podávání žádosti 
a skutečným vyplňováním žádosti něž  do roku 2019. 

To není rozhodnutí SZIFu. A nedomníváme se, že by na našem pracovišti byl drobný 
zemědělec odmítnutý se žádostí o pomoc. Navíc jednotlivá OPŽL nabízí drobným 
zemědělcům vygenerování JŽ a ti to pouze zkontrolují a podepíší. Vzhledem k tomu, 
že se podobná situace opakuje již druhým rokem, tak se tomuto dotazu opravdu 
dost divím. 
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24 

V příručce pro žadatele je uvedeno, že od roku 2021 není možné podat 
žádost o zařazení do opatření AEKO. Je tedy nějaká jiná možnost jak žádat 
o dotaci na zatravnění orné půdy? 

Pro rok 2021 není, viz prezentace. 

25 
Jak se bere z hlediska EFA tráva na semeno (na orné půdě)? Je ponechaná 
na místě několik let. 

Pokud je tráva na semeno R, tak je to diverzifikace, ale do EFI se to nepočítá (až po 
5 letech). Pokud je to G, tak už je v těch 5 %. 

26 
Při monokultuře 30-33 ha na DPB se bude jednat o propustnou či 
nepropustnou chybu? (v rámci zákresu na DPB). 

Jedná se o propustnou, ale nesankcionovanou chybu. 

27 Lze žádat dotaci na bílkovinné plodiny na štírovník růžkatý? Děkuji. 
Pokud je bílkovinná plodina VCS, tak štírovník růžkatý tam není. Pokud to berete do 
Greeningu jako plodiny vázající dusík, tak ano. 

28 
Rozdělil jsem 40 ha půdní blok 22 metry vojtěšky, jde to? Jetel byl v 
doporučených plodinách. 

Ano, je to možné. V zákresu ale musí být to, že tam jsou 2 plodiny a pás. 

29 

Jaký zákon (vyhláška) určuje, že na území hlavního města Prahy se nesmí 
poskytnout dotace na ekologické zemědělství?  Je to nařízení české nebo 
evropské? 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 jsou poskytovány 
podpory pro regiony, jejichž HDP na obyvatele byl v období 2007 až 2013 nižší než 
75 % průměru EU-25.  

Hl.m. Praha měla tuto hodnotu vyšší. 

30 

Pokud budeme chtít změnit zimní meziplodinu na letní (nebo naopak), 
změnovou žádostí, bude to stejně jako v minulosti? Nebo nyní bude 
potřeba ke změnové žádosti přiložit zákres, nebo něco jiného? 

Pokud tomu rozumím, tak změna ano, ale je potřeba ji podat před zahájením 
kontrolního období. Zákres bude, jestliže nebude meziplodina po celém DPB, ještě 
nechám prověřit. 

31 
Dobrý den, jestliže mám jetel a druhý rok budu sít kukuřici (rozvést hnůj), 
mohu ho na podzim zaorat? 

Pokud je jetel deklarován jako plodina vázající dusík, tak se musí sklidit až po 31. 10, 
potom se již nemusí zasít ozimá plodina a můžete zaorat hnůj.  

32 
Dobrý den, v roce 2020 jsme vstoupili do AEKO zatravněním orné půdy na 
5 let, nyní kultura G. Mohli bychom letos tyto DPB zařadit do EZ? 

Ano, zatravnění je kombinovatelné s EZ, ale platba je pouze na AEKO - zatravnění. 

33 
Dobrý den, je možné v letošním roce vstoupit do ekologického 
zemědělství. A pokud ne, kdy to bude možné? 

Ano, v roce 2021 lze vstoupit do jednoletého EZ i bez předchozí vhodnosti. Je nutné 
ale před podáním žádosti požádat certifikační orgán KEZ, Abcert AG, Biokont o 
předběžnou kontrolu, a poté zažádat na MZe ČR o registraci (informace 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/registrace/) 
po zaslání registrace (slíbeno že bude vyřízeno ještě před podáním JŽ. Poté lze 
teprve podat JŽ. 
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34 

V dubnu 2019 se přítelkyně (dnes 23 let) zaregistrovala v evidenci 
zemědělských podnikatelů.  První dvě hospodářské sezóny jsme ovšem 
nepodnikali, nýbrž jsme prováděli pouze studentské pokusy (studujeme s 
partnerkou ČZU) a také jsme dělali různé testy pro budoucí podnikání na 
ploše o výměře 30 arů. Tím, že jsme podnikatelskou činnost nevykonávali, 
neexistuje samozřejmě žádné účetnictví ani jiná evidence. K 1.1.2021 jsme 
oficiálně založili s.r.o., jehož vznikem jsme odstartovali počátek 
podnikatelské činnosti. Opravdu to znamená, že ztrácíme nárok na dotaci 
pro mladé zemědělce, protože jsme registrovaní déle než 2 roky, i když 
jsme podnikatelskou činnost neprovozovali? Neexistuje způsob, jak 
dokázat, že máme na dotaci nárok? 

Platbu na mladého zemědělce můžete získat v rámci jednotné žádosti (JŽ), pokud 
máte nárok na SAPS. Tato platba vám náleží od prvního podání JŽ po dobu 5 let na 
výměru nejvýše 90 ha. Pokud se týče Opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců 
v rámci programu rozvoje venkova, tak na tuto už nárok mít nebudete, protože 
podmínkou je, že žadatel není evidován déle jak 24 měsíců před podáním žádosti o 
dotaci (v letošním roce je zahájení 15. 6.) v evidenci zemědělského podnikatele. 
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