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Informace pro žadatele k opatření 

Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)  

Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)  

 

Žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) a Žádost o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle 

Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu 

rozvoje venkova - opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti) se podávají v 

období od 1. ledna do 15. února 2016 na Regionálních odborech SZIF podle místa 

trvalého bydliště žadatele.  

Žádost je podávána na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem 

(dále jen „SZIF“), který je dostupný na všech Regionálních pracovištích SZIF nebo ke 

stažení na internetových stránkách www.szif.cz a to:  

- Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) v sekci Ukončené programy/Horizontální plán rozvoje 

venkova (HRDP)/oddíl Předčasné ukončení zemědělské činnosti;  

- Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD) v sekci Program rozvoje venkova/Osa I.3.3 

Předčasné ukončení zemědělské činnosti.  

Za datum podání žádosti se bere datum doručení žádosti na SZIF.  

U opatření PUZČ již není možné podávat žádosti o vstup do opatření. Příjem žádostí 

je pouze na závazky vzniklé z předchozích let, tzn. žádost o dotaci/žádost o proplacení 

mohou podávat žadatelé:  

- v rámci PUZČ HRDP, pokud jsou pravomocně zařazeni do programu;  

- v rámci PUZČ EFARD, pokud s nimi byla uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace.  

 

V Praze dne 17.12.2015  

 

Mgr. Petr Zadražil  

Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem 

 

Dokumenty zde:  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni

%2Feafrd%2Fosa1%2F3%2F33%2F1449825259504.pdf 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa1%2F3%2F33%2F1449825259504.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fosa1%2F3%2F33%2F1449825259504.pdf
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 SZIF vydává upřesněný harmonogram 

administrace opatření z Jednotné žádosti  

 

Praha 13. ledna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje, že u 

některých podpor, o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti, 

dojde k posunu zahájení vydávání rozhodnutí oproti předpokládanému 

harmonogramu. Nová Společná zemědělská politika (SZP) přinesla řadu změn a 

nových podmínek, které se promítly také do zpracování žádostí ze strany platební 

agentury SZIF.  

Z kapacitních důvodů, které souvisí s náročným zpracováním žádostí i prováděním kontrol, 

se administrace podpor z Jednotné žádosti posune. Přestože SZIF vyvíjí maximální snahu 

o co nejrychlejší administraci opatření, peněžní prostředky se ke svým žadatelům dostanou 

s určitým zpožděním.  

Původně předpokládaný harmonogramu zůstává pro platbu Mladý zemědělec (od 11. 

ledna 2016) a Přechodné vnitrostátní podpory (od 15. ledna 2016). Těchto opatření se 

posun netýká.  

K nejzásadnějšímu posunu dojde u platby na ozelenění – Greening. K zahájení vydávání 

rozhodnutí dojde přibližně ve stejném termínu, kdy bylo původně avizováno, tedy v týdnu 

od 18. do 22. ledna 2016. SZIF však bude vydávat a odesílat rozhodnutí dle jednotlivých 

skupin žadatelů. V první vlně ho obdrží žadatelé s výměrou kultur orná půda (R), úhor (U) 

a tráva na orné půdě (G) do 10 ha a následně čistě ekologičtí zemědělci. Těchto žadatelů 

je více než polovina z celkového počtu. Ve druhé polovině března a následně v dubnu se 

předpokládá vydávání rozhodnutí žadatelům, kteří museli plnit podmínky diverzifikace, 

nebo vyhradit plochy v ekologickém zájmu (EFA). Následně budou řešeny žádosti, u 

kterých bylo zjištěno porušení podmínek Greeningu při kontrole na místě a další 

problematické žádosti.  

V rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) byla jako první 

odstartována administrace podpory na krávy chované v systému chovu s tržní 

produkcí mléka (dojnice), a to dokonce o týden dříve oproti původnímu plánu. I nadále 

je plánováno, že u platby na chov telat masného typu budou rozhodnutí vydávána v 

původně plánovaném termínu, tedy od 15. února 2016.  

Zhruba o týden později oproti původnímu záměru budou vydávána rozhodnutí u plateb na 

produkci cukrové řepy, bílkovinných plodiny a chov bahnic a koz.  

O dva týdny se zpozdí zahájení vydávání rozhodnutí u plateb na produkci chmele a 

konzumních brambor.  

Třítýdenní zpoždění administrace pak očekáváme u plateb na produkci zeleniny s 

vysokou a velmi vysokou pracností, brambor na výrobu škrobu a ovoce s vysokou 
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a velmi vysokou pracností. V případě opatření na ovoce dochází ke zdržení z důvodu 

nezbytnosti provádění kontroly na místě u dokladů za prodej produkce z předchozího 

kalendářního roku.  

S výjimkou plateb na produkci ovoce a chmele SZIF u Dobrovolných podpor vázaných na 

produkci předpokládá, že termín nejzazšího vydání 90 % rozhodnutí zůstane zachován. 

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 

733 696 550, e-mail: info@szif.cz  

 

U Agroenvironmentálních opatření (PRV 2007 – 2014), Agroenvironmentálně-

klimatických operací (PRV 2015 – 2020) a Ekologického zemědělství se pak 

předpokládá zahájení vydávání rozhodnutí s několikatýdenním zpožděním. O případných 

dalších úpravách harmonogramu bude SZIF informovat.  

Nejrozšířenější dotace Jednotná platba na plochu (SAPS) je již téměř vyplacena, zbývá 

doplatit přibližně 2,5 % žádostí. Ve shodě s původním plánem byla vydávána také 

rozhodnutí pro LFA a Natura 2000 na zemědělské půdě, kde je již téměř 90 % rozhodnutí 

odesláno.  

Výplata peněžních prostředků následuje ihned po nabytí právní moci rozhodnutí. Pro 

urychlení proplacení může žadatel odeslat na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud 

rozhodnutí obdržel, „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, na základě kterého rozhodnutí 

nabyde právní moci a platba může být poskytnuta.  

Aktuální harmonogram pro lepší přehlednost zároveň přikládáme v tabulce. K dispozici je 

také na webových stránkách www.szif.cz v sekci Harmonogramy.  

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního 

čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.  

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@szif.cz
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Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2015 – 2016 

 

Zdroj: SZIF 

 

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

V Praze dne 12. ledna 2016  

 

V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová 

opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.  

Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v 

současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016. K dispozici budou v 

elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 

www.eagri.cz/prv a na www.szif.cz.  

Základní nastavení podmínek pro poskytnutí dotace zůstává téměř shodné jako pro 

podzimní první kolo příjmu žádostí, ale je nutné upozornit na několik novinek.  

Od druhého kola již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit 

odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu 

zaregistrování Žádosti o dotaci.  

Z důvodu zrychlení administrativního procesu a dřívějšího podpisu Dohod o poskytnutí 

dotace bude zkrácena lhůta na předložení výběrového/ zadávacího řízení o 3 

týdny (žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník budou předkládat přílohy k 

zadávacímu/výběrovému řízení v 28. - 29. týdnu od ukončení příjmu Žádostí o dotaci).  
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Tak jako tomu bylo v prvním kole příjmu žádostí, bude aplikováno hodnocení finančního 

zdraví u většiny projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (kromě 

operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3). Hodnocení finančního zdraví bude určeno 

pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 

1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací 

ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Schválená metodika včetně excelového 

nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe.  

Příjem žádostí bude probíhat 14 dní, přičemž Žádosti o dotaci budou zájemci registrovat 

přes Portál Farmáře (přístup přes www.szif.cz).  

Ministerstvo zemědělství bude pořádat semináře pro příjemce dotace týkající se druhého 

kola příjmu žádostí. O termínech seminářů budou zájemci včas informováni. Ve Smečkách 

33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; 

www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

 

Příjem žádostí se bude týkat následujících opatření/operací:  

M01 Předávání znalostí a informační akce  

Opatření je rozděleno na dvě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce. 

Podporována bude realizace vzdělávacích akcí za účelem odborného vzdělávání a zvýšení 

kvalifikace jednotlivých pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci 

informačních akcí bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání 

zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a 

lesnictví. Vzdělávací a informační projekty budou moci realizovat pouze subjekty 

akreditované Ministerstvem zemědělství nebo subjekty, které obdržely od Ministerstva 

zemědělství pověření k pořádání kurzů ze zákona.  

 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  

Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci 

zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích. Žadatelem je 

mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o 

dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, dosáhla minimální 

zemědělské kvalifikace (nebo za stanovených podmínek dosáhne) a zahajuje zemědělskou 

činnost poprvé jako vedoucí podniku. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle 

než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; 

v případě právnické osoby se zahájením činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plní 

jako jediná funkci statutárního orgánu poprvé a podílí se na základním kapitálu ze 100 % 

nejdéle po dobu 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci.  
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Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci čtyřletého podnikatelského 

plánu, v rámci kterého žadatel může realizovat výdaje související se zemědělskou 

prvovýrobou. Dotace činí 45 tis. EUR a bude poskytnuta ve třech splátkách. Výše první 

splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu 

Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí 

druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace 

je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu. Jednou z hlavních vstupních 

podmínek pro získání podpory pro mladé začínající zemědělce je splnění minimální velikosti 

podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce. Žadatel tedy 

již k zaregistrování Žádosti o dotaci musí disponovat určitou výměrou zemědělské půdy 

nebo určitým počtem hospodářských zvířat.  

 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností  

Operace je rozdělena na záměr a) území České republiky kromě krajů Ústeckého a 

Moravskoslezského a na záměr b) území krajů Ústeckého a Moravskoslezského. Projekty 

bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna 

a Ostravy. V rámci této operace budou podporovány vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 

ekonomických činností (CZ-NACE). Zejména se jedná o některé činnosti z třídy C 

Zpracovatelský průmysl, F Stavebnictví a G Velkoobchod a maloobchod – konkrétní 

způsobilé činnosti jsou vyjmenovány v programovém dokumentu. O dotaci bude moci 

žádat pouze zemědělský podnikatel, a to na stavební obnovu či novou výstavbu provozovny 

včetně doplňujících výdajů jako součást projektu, dále na pořízení strojů, technologií a 

dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti včetně 

základního nábytku a nezbytné výpočetní techniky. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 

+420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

 

6.4.2 Podpora agroturistiky  

Operace je rozdělena na záměr a) území České republiky kromě krajů Ústeckého a 

Moravskoslezského a na záměr b) území krajů Ústeckého a Moravskoslezského. Projekty 

bude možné realizovat na území celé ČR s výjimkou hl. města Prahy, Plzně, Liberce, Brna 

a Ostravy. V rámci této operace budou podporovány činnosti v oblasti agroturistiky. O 

dotaci bude moci žádat pouze zemědělský podnikatel, a to na stavební obnovu či novou 

výstavbu malokapacitního ubytovacího zařízení (o kapacitě nejméně 6 lůžek a nejvýše 40 

lůžek) včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické 

infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí, dále na nákup zařízení a vybavení pro výše 

uvedené včetně nezbytné výpočetní techniky.  
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6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  

Příjem žádostí proběhne u záměru a) Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

Podporována je nová výstavba nebo modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. 

Podporu lze poskytnout pouze na počáteční investici. Příjemcem dotace může být pouze 

zemědělský podnikatel. Projekt lze realizovat na území celé České republiky s výjimkou 

měst Praha hl. město, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava. Hlavní podmínkou je, že většina 

(více než 50%) vyrobeného paliva žadatelem musí sloužit k prodeji nebo být využita pro 

nezemědělskou činnost a žadatel musí vykazovat minimálně 30 % příjmů ze zemědělské 

prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chovat 

minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodařit v lese s 

minimální výměrou 3 ha. Míra podpory na projekt je 25 % pro velké, 35 % pro střední a 

45 % pro malé podniky.  

Záměr b) Výstavba bioplynové stanice nebude na jaře 2016 spuštěn, neboť dosud není 

dořešena notifikace pro provozní podporu pro zařízení uvedená do provozu od 1. 1. 2016 

a může dojít ke změnám v možném souběhu s podporou investiční.  

 

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  

Negativní dopady klimatické změny a extrémních meteorologických jevů snižují stabilitu a 

produkci i další celospolečenské funkce lesních porostů. V případě povodňových situací se 

projeví následky i níže v povodích. To je důvodem pro poskytnutí podpory ve výši 100 % 

způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky. Operace podpoří realizaci 

preventivních opatření před povodňovými situacemi na lesních vodních tocích a v jejich 

povodích, a to především v oblastech ohrožených extrémními klimatickými jevy. 

Způsobilými výdaji budou například výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení 

bystřin, preventivní protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v 

jejich povodích.  

 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  

Negativní dopady klimatické změny a extrémních meteorologických jevů snižují stabilitu a 

produkci i další celospolečenské funkce lesních porostů. To je důvodem pro poskytnutí 

podpory ve výši 100 % způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky. Operace 

8.4.1 zajistí obnovu po abiotických, např. po větrných kalamitách. U této operace budou 

způsobilými výdaji odstraňování poškozených lesních porostů určených k rekonstrukci, 

příprava ploch před zalesněním a umělá obnova na plochách po kalamitních těžbách včetně 

ochrany založených porostů. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 

fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  
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8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi  

Negativní dopady klimatické změny a extrémních meteorologických jevů snižují stabilitu a 

produkci i další celospolečenské funkce lesních porostů. V případě povodňových situací se 

projeví následky i níže v povodích. To je důvodem pro poskytnutí podpory ve výši 100 % 

způsobilých výdajů a žadateli mohou být i státní podniky. K odstraňování škod po 

kalamitách také přispěje operace 8.4.2, v rámci které bude možno realizovat projekty 

odstraňující škody způsobené povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a 

stabilizaci strží, na lesních cestách a souvisejících objektech, případně sanovat další škody 

způsobené povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích v rámci lesních 

pozemků.  

 

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

Operace 8.5.1, ze které bude financována 50% úhrada nákladů na mechanickou ochranu 

melioračních a zpevňujících dřevin, tzv. oplocenky, zajistí zvýšení podílu melioračních a 

zpevňujících dřevin. Jedná se zpravidla o listnaté dřeviny a jedli, které mají pozitivní vliv 

na půdu, vodu a stabilitu porostů. Žadatelem nemohou být u této operace státní podniky.  

 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  

Prostřednictvím operace 8.5.2 dojde mimo posílení rekreačního potenciálu lesa pro širokou 

veřejnost a ochrany navštěvovaných porostů i k částečné podpoře pracovních míst na 

venkově a k tvorbě dalších příjmů. Způsobilými výdaji pro všechny typy subjektů budou 

např. výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení, zřizování odpočinkových 

stanovišť, přístřešků a informačních tabulí.  

 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  

Dlouhodobým a extrémním imisním zatížením došlo v exponovaných územích k poškození 

a následnému rozpadu původních lesních porostů na ploše více než 40 tis. ha. Důsledkem 

pozměněné druhové skladby a též částečným použitím nevhodné provenience dochází v 

současnosti ke zhoršování zdravotního stavu, rozpadu a ztrátě funkčnosti těchto porostů. 

Tuto situaci pomůže řešit operace 8.5.3, pomocí které bude všem typům subjektů 

umožněno financování odstranění náhradního nevhodného porostu za účelem obnovy, 

přípravy ploch před zalesněním a umělé obnovy sadbou přirozenými druhy dřevin.  

 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících 

stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování 

dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické 

vybavení dřevozpracujících provozoven. Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby 
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podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého 

podniku a dále obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky 

obcí. Podporu je možné poskytnout na stroje, technologie, zařízení a související stavební 

úpravy Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 

e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

v rámci strojního vybavení pilnic nebo pro sušení nebo impregnování masivního dřeva, a 

dále na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých 

výdajů. Míra podpory činí 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

 

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 

výrobě  

V rámci této operace budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj inovací v 

zemědělské prvovýrobě. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve 

spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji inovace 

prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. 

Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt je 

zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské prvovýrobě, a minimálně jeden 

subjekt je výzkumnou institucí nebo zemědělský podnikatel či skupina zemědělců, kdy jsou 

zajištěny k vývoji inovace dostatečné zdroje. Projekt lze realizovat na území České 

republiky s výjimkou hl. města Prahy. Předmětem podpory budou provozní náklady 

spolupráce a přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se 

zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce 

s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu. Míra podpory činí 50 % výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace.  

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

 

NKÚ: Čtvrtině projektů hrozí vracení dotací 

Čtvrtině z 56 projektů, na které se zaměřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), hrozí vracení 

části nebo celé dotace z evropských fondů. Důvodem je porušení pravidel, která musí 

příjemce dotace dodržovat nejčastěji pět let po dokončení projektu. Příkladem je devět 

regionálních center na podporu inkluzivního vzdělávání, která po ukončení projektu bez 

náhrady zanikla. Problematické je i financování vědeckých center, kde podmínky 
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udržitelnosti nesplní téměř polovina z kontrolovaných projektů. Vyplývá to z dnešních 

informací NKÚ.  

Problémem je podle NKÚ i financování některých projektů po dobu pěti let od dokončení 

projektu. Do vybudování 48 vědeckých výzkumných center se dosud investovalo 36 miliard 

korun a podle odhadů bude na jejich další provoz nutné v příštích pěti letech vynaložit ze 

státního rozpočtu dalších 24,4 miliardy korun. U pěti z 11 kontrolovaných výzkumných 

center podle NKÚ hrozí, že nesplní podmínky udržitelnosti. Vědeckým výzkumným centrům 

se totiž například nedaří získat další zdroje financování ze smluvního výzkumu a 

mezinárodních grantů. 

Kontroloři od února do listopadu loňského roku prověřili celkem 56 projektů, na něž šlo z 

dotací 9,3 miliardy korun. Z této částky tvořil příspěvek EU 7,9 miliardy korun a dalších 

1,4 miliardy korun vyplatila Česká republika ze svého rozpočtu. Kontrola se týkala dotací 

udělených v rámci tří projektů, a to Integrovaného operačního programu, operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace a operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost.* 

Zdroj: týdeník Zemědělec 

 

V RÁMCI NEZÁVISLÉHO TESTOVÁNÍ BYLA 

ZJIŠTĚNA VYSOKÁ 

KVALITA MÁSEL NA ČESKÉM TRHU 

V Praze dne 12. ledna 2016 

 

Na konci roku 2015 nezávislý test másel značky kvality KLASA ve spolupráci s MF Dnes, 

Potravinářskou komorou a Světem potravin potvrdil vysokou kvalitu, která ovšem není 

výrazně závislá na ceně. S výsledky testu se můžete seznámit v článku MF Dnes z 12. 1. 

2016. Mezi testovanými másly byla tato másla s označením Klasa: Madeta Jihočeské máslo, 

Tatra Farmářské máslo, Moravia máslo Tradice z Vysočiny a Orrero čerstvé máslo. U všech 

jmenovaných másel s označením Klasa byla v testu prokázána jejich kvalita, za kterou si 

zaslouží i ocenění KLASA. 

Standardem, který musí splnit všichni výrobci, pokud žádají o označení KLASA, jsou 

legislativně stanovené parametry prostřednictvím laboratorních rozborů. Bez jejich 

doložení není možné výrobek hodnotit. Pravidelné kontroly oceněných výrobků po udělení 

označení KLASA zajišťují dozorové orgány - Státní veterinární správa (SVS) a Státní 
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zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Jejich výsledky jsou nám průběžně zasílány. 

Nezávislé testování je další možností, jak ověřit kvalitu oceněných potravin vedle běžných 

kontrol dozorových orgánů. 

 

SZIF - Odbor administrace podpory kvalitních potravin 

www.eklasa.cz 

 

Test másel zde:  

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fpkp%2Fzpr

avodajstvi%2F1453130711857.pdf 

 

 

OZNÁMENÍ ŽADATELŮM 

KTEŘÍ MAJÍ VÍCELETÉ ZÁVAZKY V DOTAČNÍCH TITULECH 

NATURA 2000 V LESÍCH A LESNICKO-

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ 

V Praze dne 8. ledna 2016  

 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o podstatných změnách v podávání žádostí a 

sledování víceletých závazků v rámci dotačních titulů Natura 2000 v lesích a Lesnicko-

environmentální opatření, k nimž dochází s příchodem roku 2016.  

Z dlouhodobého hlediska bylo nezbytné zpřesnit tzv. referenční grafickou vrstvu víceletých 

závazků u plošných lesnických opatření. Hlavním cílem zpřesnění mapových podkladů, je 

vyhovět všem požadavkům tzv. Integrovaného administrativního kontrolního systému 

(IACS), jenž je ustanoven v legislativě EU a v rámci nějž jsou stávající závazky 

administrovány.  

Bylo rozhodnuto, že v rámci Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů 

podle zákona o zemědělství (LPIS) vznikne nově referenční vrstva zákresů pro víceleté 

závazky v rámci lesnických opatření. Tato vrstva závazků lesnických opatření bude 

vycházet primárně ze stávajících mapových podkladů Lesních hospodářských plánů a osnov 

(LHP/O), které jsou pod závazkem.  

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fpkp%2Fzpravodajstvi%2F1453130711857.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fpkp%2Fzpravodajstvi%2F1453130711857.pdf
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Zákres do referenční vrstvy závazků  

Nově je pro žadatele zavedena možnost editovat mapové podklady v rámci předem 

stanovených pravidel za asistence odborného pracovníka Ústavu pro hospodářskou úpravu 

lesa (ÚHUL). Jestliže tedy žadatel má povědomí o tom, že zákres v LHP/O neodpovídá 

skutečnosti, má možnost zákres zpřesnit. Považuje-li žadatel zákres ve stávajícím LHP/O 

za dostatečně přesný, ponechá tento zákres beze změny.  

Výše popsaným způsobem vznikne referenční vrstva závazků, která bude nadále sloužit 

pro přesnější sledování závazků v čase, přičemž do vrstvy se budou automaticky propisovat 

rovněž grafická data z kontrol na místě SZIF/ÚHUL. Současně budou grafické a numerické 

údaje z referenční vrstvy výchozím podkladem pro každoroční podávání žádostí o dotaci, 

popř. též žádostí o (změnu) zařazení.  

Pravidla a tolerance pro zákresy budou podrobně rozpracovány v připravovaných novelách 

předmětných nařízení vlády a v metodikách k těmto nařízením.  

 

Legislativní rámec  

V této souvislosti byla novelizována předmětná nařízení vlády č. 53/2009 Sb. pro opatření 

Natura 2000 v lesích a nařízení vlády č. 147/2008Sb. pro opatření Lesnicko-

environmentální platby. Novela pro obě nařízení vlády vyjde s platností od začátku února 

2016 a přináší některé zásadní změny v podmínkách opatření a termínech podávání 

žádostí. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 

e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

 

Proces podání žádosti o změnu zařazení v roce 2016  

1. NÁVŠTĚVA ODDĚLENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ A LPIS (OPŽL)  

 

Registrace nového uživatele do LPIS. Přihlášení do LPIS, tj. přidělení tzv. jednotného 

identifikátoru a ID LPIS nazýváme Registrace nového uživatele do LPIS. Žadatelé, kteří 

dosud nemají přístup do aplikace LPIS, si jej zajistí u Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF) konkrétně na nejbližším OPŽL. Bez tohoto přístupu není možné 

provádět žádné úkony (změny) v aplikaci fLPIS!  

 

Proces registrace je následující:  

o Ověření právní subjektivity uživatele v registru subjektů – u fyzické osoby na základě 

trvalého místa pobytu a data narození; u právnické osoby na základě sídla právnické osoby 

a IČ. Ověření probíhá proti registru subjektů a občanského průkazu/pasu/výpisu z 

veřejného rejstříku (jiný dokument osvědčující vznik právnické osoby).  
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o Zaregistrování do LPIS a tím přidělení JI, ID LPIS a ID SZR.  

 

Registrace na Portál Farmáře SZIF. Ti žadatelé, jež doposud nevyužili pro podání 

žádostí Portál Farmáře, si zajistí registraci na nejbližším OPŽL. Bez tohoto přístupu není 

možné řádně podat žádost o změnu zařazení a následně též žádost o dotaci!  

 

Žádost o přístup do PF může podat pouze:  

a) fyzická osoba evidovaná v základních registrech  

b) statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech  

c) zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla do 

registrů na eAgri, resp. Portálu farmáře SZIF.  

Při podání žádosti o přístup do PF je posuzována totožnost/oprávněnost osoby podávající 

žádost:  

ad a) Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.  

ad b) Oprávněnost se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiným dokladem 

právní subjektivity.  

ad c) V případě zplnomocněné osoby je úředně ověřená plná moc vystavená buď přímo 

fyzickou osobou evidovanou v registrech, nebo statutárním zástupcem subjektu uvedeným 

v předaném výpisu z Obchodního rejstříku.  

Přiřazení plochy uživateli. Aby došlo ke správnému přiřazení plochy z LHP/O, na který 

má žadatel právní důvod užívání, musí doložit potřebné dokumenty. Bez tohoto kroku 

nebudou žadateli dostupné mapové podklady, tudíž není možné řádně podat žádost!  

 

Proces přiřazení probíhá na základě dodání dokumentů:  

o Občanský průkaz / pas, výpis z veřejného rejstříku (jiný dokument osvědčující vznik 

práv. osoby).  

o Pokud žadatel není vlastník, tak doloží buď nájemní nebo pachtovní smlouvu nebo 

smlouvu o hospodaření nebo výpůjčce uzavřenou s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky 

nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, nebo jejich úředně ověřené kopie; písemný 

souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se 

zařazením porostních skupin.  

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: 

info@szif.cz; www.szif.cz  

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710  

 

2. NÁVŠTĚVA ÚSTAVU PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESA (ÚHÚL)  
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Upřesnění zákresů v aplikaci fLPIS za asistence ÚHUL (referenční vrstva závazků) 

je možné pouze na pobočkách ÚHÚL, kde bude žadatelům k dispozici odborně proškolený 

pracovník.  

 

Přílohy. U některých druhů změn zákresu či údajů bude SZIF dle novely nařízení vlády 

požadovat přílohy Potvrzení odborného lesního hospodáře (Potvrzení OLH) či 

Potvrzení orgánu ochrany přírody (Potvrzení OOP), které budou muset být následně 

doloženy k žádosti o změně zařazení.  

Doporučení žadatelům  

Považujeme za nezbytné upozornit, že při podání žádosti bude v určitých případech 

povinné dodat k některým porostním skupinám podepsanou přílohu Potvrzení 

odborného lesního hospodáře či Potvrzení orgánu ochrany přírody. Bez dodaného 

potvrzení nelze pokračovat po provedení zákresu do dalšího kroku - podání žádosti 

o změnu zařazení, resp. následně podání žádosti o dotaci.  

Doporučujeme proto naléhavě stávajícím žadatelům provést upřesňující 

zákres v aplikaci fLPIS bez zbytečných odkladů! Provádění zákresu bude 

možné již od poloviny února 2016!  

 

Zdroj: SZIF 

Od pátku lze podávat žádosti o kotlíkové 

dotace, tentokrát i poštou 

Středočeši mohou od pátku 15. ledna začít podávat žádosti o proplacení výměny starého 

neekologického kotle za nový dotovaný krajem. Veškeré informace o čerpání kotlíkové 

dotace naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015. 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015
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Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotací pro rok 2016 

18.1.2016 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na 

základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Přílohy 

 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na 

základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů (DOC, 1 MB)  

 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na 

základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů (PDF, 1 MB)  

Zdroj: MZe 

 

Ovoci a zelenině se daří najít cestu k dětem 

do škol. Ministerstvo zemědělství úspěšně 

čerpá evropskou dotaci 

12.1.2016 

Tisková zpráva – Ministerstvu zemědělství se úspěšně daří čerpat evropskou 

dotaci do projektu Ovoce a zelenina do škol. Může totiž využívat i peníze určené 

původně jiným členským státům, které je vyčerpat nedokázaly. Čeští školáci tak 

dostali navíc zdarma v loňském školním roce zeleninu a ovoce za 64 milionů korun 

(celková výše podpory byla 190 milionů), v letošním za 47 milionů (celková výše 

podpory dle odhadu 194 milionů).  

 „Projekt Ovoce a zelenina do škol seznamuje děti s různými druhy ovoce a zeleniny, 

zároveň u nich podporuje zdravé životní návyky a zpestřuje jejich školní svačiny. Je také 

http://eagri.cz/public/web/file/440044/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.doc
http://eagri.cz/public/web/file/440044/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.doc
http://eagri.cz/public/web/file/440044/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.doc
http://eagri.cz/public/web/file/440059/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/440059/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/440059/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/440044/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.doc
http://eagri.cz/public/web/file/440044/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.doc
http://eagri.cz/public/web/file/440059/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/440059/_01_Zasady_pro_rok_2016_08_01_fin.pdf
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prevencí před obezitou. Jsem proto opravdu rád, že projekt úspěšně organizujeme už 

několik let a navíc, že můžeme využívat i dotace původně přidělené jiným evropským 

státům, které nejsou tak úspěšné v jejich využívání jako my nebo je vůbec nevyužívají,“ 

řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Ve školním roce 2014/2015 šlo na projekt 190 milionů korun, z toho 150 milionů hradila 

EU a Česká republika přispěla 40 miliony korun. 

 „Ve školním roce 2015/2016 snížila EU podporu na 134 milionů korun, a proto Česká 

republika navýšila svůj příspěvek na 60 milionů, aby tak děti mohly dostat stejné množství 

ovoce a zeleniny jako v předchozím roce,“ uvedl Jurečka. 

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády, která mimo jiné zvyšuje podíl 

českého ovoce a zeleniny v projektu na 40 %, aby více podpořilo místní produkci a 

pěstitele. V současné době pochází z ČR přibližně 29 % ovoce a zeleniny. 

Projekt Ovoce a zelenina do škol spustila EU v roce 2009. Je určený dětem z  prvního 

stupně základních škol. Školy i děti dostávají ovoce a zeleninu zdarma. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v listopadu 2015 kontrolovala bezpečnost a 

jakost potravinových balíčků v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Všechny vzorky 

byly vyhovující, výsledky tak dokázaly dobrou kvalitu dodávaných potravin. 

 Souhrnná čísla o projektu Ovoce a zelenina do škol 

 školní rok 

počet škol 

zapojených 

do projektu 

počet žáků 

zapojených do 

projektu 

celková částka podpory na 

projekt 

% 

čerpání 
limit na žáka množství dodaných produktů 

      Kč %  Kč ks 

2009/2010 2 883 323 431 72 718 162,00 95,72 224,75 7 509 310 

2010/2011 3 143 370 241 89 116 000,00 99,15 240,00 9 900 496 

2011/2012 3 243 387 176 91 227 292,00 98,52 234,00 10 542 253 

2012/2013 3 364 416 670 139 778 645,00 99,13 333,00 13 111 327 

2013/2014 3 530 456 233 144 665 795,88 99,23 315,00 14 711 642 

2014/2015 3 741 509 030 190 514 658,56 96,38* 333,00 16 912 064 

2015/2016 3 810 539 747 194 212 327,56 - 318,30 - 

* Číslo se bude ještě navyšovat  
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 ČR od roku 2012/2013 žádá o navýšení prostředků z rozpočtu EU a daří se jí je čerpat. 

 školní rok Nárok podpory ČR z EU Navýšení  Celková podpora z EU  Podpora ČR  
Celková částka 

podpory na projekt 

  Kč Kč   Kč Kč   Kč 

2009/2010 53 084 258 - 53 084 258 19 633 904 72 718 162 

2010/2011 52 630 971 - 52 630 971 36 485 029 89 116 000 

2011/2012 49 823 774 - 49 823 774 41 403 518 91 227 292 

2012/2013 51 267 135 50 771 276 102 038 411 37 740 234 139 778 645 

2013/2014 49 373 928 56 232 103 105 606 031 39 059 765 144 665 796 

2014/2015 85 700 050 64 814 609 150 514 659 40 000 000 190 514 659 

2015/2016 86 662 445 47 549 882 134 212 328 60 000 000 194 212 328 

2016/2017 84 437 687         

 

 Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

 

INFORMACE PRO ŽADATELE PRVNÍHO KOLA 
PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA 
V Praze dne 20. ledna 2016  

 
Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, budou 

v následujících dnech prostřednictvím Portálu farmaře informováni o výsledku 

administrativní kontroly.  

V případě, že nebudou zjištěny odstranitelné nedostatky, obdrží žadatel 

prostřednictvím Portálu farmáře Oznámení o provedené administrativní kontrole. Pro 

operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů a 4.3.2 Lesnická infastruktura bude Oznámení o provedené 

administrativní kontrole obsahovat výzvu k doložení příloh ke stavebnímu řízení (opatření 

stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a EIA (souhlasného stanoviska 

příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostření) a případně aktualizovaný 

formulář Žádosti o dotaci, dle Specifické části Pravidel. Projekty, které dokládají výše 

uvedené přílohy, musí provést doplnění do 29.2.2016.  

V případě, že budou zjištěny odstranitelné nedostatky, obdrží žadatel prostřednictvím 

Portálu farmáře Žádost o doplnění neúplné dokumentace. U projektů, které nedokládají 

přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) 

a EIA (souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní 
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prostření) musí být odstraněny zjištěné nedostatky do 14 kalendářních dnů od 

vyhotovení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace. U projektů, které dokládají přílohy 

ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a EIA 

(souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostření) 

musí být odstraněny zjištěné nedostatky do 29.2.2016.  

Doplnění dokumentace se provádí prostřednictvím Portálu farmáře a může být v 

uvedené lhůtě provedeno pouze jednou. V případě, že do výše uvedeného termínu 

nebude na tuto Žádost o doplnění reagováno nebo doplnění nebude kompletní, 

budeme nuceni Vaší Žádost o dotaci zamítnout.  

Podrobný postup pro Doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře je k 

dispozici na stránkách https://www.szif.cz/cs/prv2014 (sekce „KE STAŽENÍ“, složka 

„Podrobné postupy administrativních kroků Žádostí PRV …“). 

Zdroj: SZIF 

REGISTRACE NA ŠKOLENÍ ŽADATELŮ A 
LESNÍCH ODBORNÝCH HOSPODÁŘŮ PRO 

LESNICKÁ OPATŘENÍ PRV 
V Praze dne 20. ledna 2016  

 

Vážení žadatelé a lesní odborní hospodáři,  

rádi bychom všem připomněli, že registraci na školení pro lesnická opatření v rámci 

Programu rozvoje venkova je možné provést pouze do pátku 22. 1. 2016!  

Školení proběhne ve dvou termínech:  

•Dne 25. 1. 2016 budova Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, Praha 1) od 09:00 hod 

v místnosti 400 (4. patro).  

Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem zde“ 

(praha2501@szif.cz).  

Do emailu vepište Jméno, Příjmení a počet zúčastněných osob.  

•Dne 26. 1. 2016 budova Ministerstva zemědělství (bývalá okresní zemědělská správa, 

vpravo od Finančního úřadu, Wurmova 2, Přerov) od 09:00 hod.  

Zájemci o školení se musí přihlásit nejpozději do 22. 1. 2016 „Přihlaste se emailem zde“ 

(prerov2601@szif.cz).  

Do emailu vepište Jméno, Příjmení a počet zúčastněných osob.  

Předpokládané ukončení školení je ve 14:30 hod.  

Budeme se těšit na Vaši účast 

Zdroj: SZIF 
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