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Opakování je matka moudrosti
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Základy Portál farmáře
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• Prohlašuji, že:

• všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a že jsem si vědom/a své trestní odpovědnosti;

• jsem si vědom/a své povinnosti informovat příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených v žádosti;

• jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 59 
Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data 
prvního zveřejnění;

• jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;

• jsem si vědom/a svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;

• jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám;

• umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace a budu nápomocen/na při provádění těchto kontrol;

• jsem v souladu s evropskými předpisy v této žádosti uvedl veškerou mnou obhospodařovanou zemědělskou plochu;

• jsem řádně zkontroloval/a všechny údaje uvedené v této žádosti a přiložených deklaracích, přičemž údaje uvedené v 
této žádosti a těchto deklaracích vyjadřují mou pravou a skutečnou vůli.



JŽ 2022

• Deklarace veškeré zemědělské půdy

• Každý žadatel o platby v rámci JŽ, ale také žadatelé o platbu na 
Restrukturalizaci a přeměnu vinic musí na formuláři JŽ vykázat veškerou 
zemědělskou půdu, kterou má k dispozici. K tomu použije Deklaraci 
zemědělské půdy. Jestliže tak neučiní, bude mu udělena sankce až do výše 3 % 
z celkové platby. Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá 
vedenou v LPIS (podle § 3a zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů), je nutné, aby ji do LPIS nahlásil, a to bez ohledu na to, 
zda na ni bude žádat o poskytnutí některé z podpor či nikoliv.

• Podmínky DZES a podmínky způsobilosti musí farmář plnit na všech 
plochách, které obhospodařuje.

Deklarace půdy

Rozpor údajů v žádosti
1. Lepší varianta – zdržení platby
2. Horší a bohužel častější varianta- sankce



• to, že je to zelený opravdu 
nestačí.

Pokud má žadatel v LPIS více než 15 ha orné půdy (jedná se o kultury 
R, U, G vč. L, M, D), musí být alespoň 5 % z výměry žadatele (jež je 
na něj vedena v LPIS) vyčleněno jako plocha v ekologickém zájmu 
(tzv. plocha EFA). Všechny prvky EFA musí být zakresleny v mapě, 
kterou žadatel podává jako součást Jednotné žádosti.

Vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA)
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• 5,5 – 6,0 %

Dodržování podmínek NV 
50/2015
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• Správní sankce za předeklaraci: 

• Je-li rozdíl mezi deklarovanou výměrou (tj. výměra, na kterou byla poskytnuta dotace SAPS) a výměrou zjištěnou (po uplatnění
snížení za DP, ECP a EFA) vyšší než 3 % nebo 2 ha, ale ne více než 20 % plochy zjištěné výměry, sníží se zjištěná výměra o
dvojnásobek zjištěného rozdílu.

• Pokud bude zjištěný rozdíl více než 20 %, platba se neposkytne.

• Pokud bude zjištěný rozdíl více než 50 %, platba se neposkytne a navíc dojde ke stržení částky ve výši zjištěného rozdílu z
jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. Tuto částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po
roce zjištění.

• SNÍŽENÍ PLATBY V RÁMCI PLOCH V EKOLOGICKÉM ZÁJMU (EFA):

• Porušená podmínka č. 1: Vyčlenit alespoň 5 % plochy orné půdy (zjištěné výměry z LPIS/KNM ke dni JŽ/KNM), mimo režim EZ,
pro EFA prvky.

• Snížení: Plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby (greening) se sníží o desetinásobek nenalezené plochy EFA.

Zbytečné!!!
!!!
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Termíny
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Deklarace chovu koní
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Deklarace chovu koní
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Pozdní hlášení, špatný původ



• Jestliže nastane změna některých údajů deklarovaných v JŽ, je každý žadatel 
povinen neprodleně tuto změnu nahlásit Fondu. 

• POZOR – Provedením a nahlášením změn v LPIS, případně v IZR žadatel 
neprovádí změnu (stažení) JŽ pro potřeby SZIF! Naopak mu tímto vzniká 
povinnost ohlásit změnu (stažení) JŽ Fondu, pokud se změna v LPIS týkala DPB, 
na které žádá podporu, a pokud je změna provedena v období, kdy má být půda 
na žadatele vedena (stejným způsobem se týká změn v IZR). 
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Změny

• Pokud žadatel nenahlásí změnu (stažení) žádosti, vystavuje se 
možnosti udělení sankce, neboť k neprodlenému nahlášení změn se každý 
žadatel zavazuje v prohlášení při podání JŽ. 

• Viz začátek prezentace

• Snížení výměry, stažení DPB ze žádosti či změnu v deklaraci zvířat je 
možné provést kdykoliv před vydáním rozhodnutí, avšak pouze pokud 
žadatel nebyl informován o plánované fyzické kontrole na místě, nebo 
nebyl-li již upozorněn na nesrovnalosti v deklarované žádosti. V takovém 
případě změna části JŽ, které se nesrovnalost týká, nebude uznána. 
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Změna údajů v JŽ

• Změna 

• JŽ 2022

• Změna LPIS

• Změna IZR
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Ohlášení vyšší moci
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Ohlášení vyšší moci
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• Následky
• Závažnost byla stanovena z Pozdní hlášení do ÚE nad 40 dnů (6 hlášení).“ Tato skutečnost byla žadateli oznámena doručením 

předmětného protokolu o kontrole dne 10.08.2021 a byla zaznamenána ve Zprávě o kontrole CPI017833~1. Výše uvedeným 
jednáním žadatel nedbalostně porušil podmínku požadavku PPH 8/4 (Včasné nahlášení zvířat - ovcí a koz do ÚE kontrolovaného 
hospodářství), dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu středním, se závažností 
střední a to odstranitelně. Sankce na základě zjištěného porušení tak činí 3.00 %. 

• Zbytečně 



Změna JŽ 2022
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Změna JŽ 2022
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• Snížení výměry, stažení DPB ze žádosti či změnu v deklaraci zvířat je možné provést kdykoliv před vydáním rozhodnutí, avšak 
pouze pokud žadatel nebyl informován o plánované fyzické kontrole na místě, nebo nebyl-li již upozorněn na 
nesrovnalosti v deklarované žádosti. V takovém případě změna části JŽ, které se nesrovnalost týká, nebude uznána. 
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•Vzdání se práva 
odvolání
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podat „vzdání se práva na odvolání“ je doporučeno podat až v okamžiku, když 

se žadatel seznámí s obsahem rozhodnutí
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• 3P
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• Pokud se na displeji vašeho mobilu

• svítí číslo

• 602 592 341

•Volá Procházka
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A to může znamenat pouze dvě věci

Že jsou na cestě
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Peníze 
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nebo
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Problém  




DĚKUJI ZA POZORNOST

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
Praha 1 – 110 00

info@szif.cz



POMÁHÁME ČESKÉMU 
ZEMĚDĚLSTVÍ

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
Praha 1 – 110 00

info@szif.cz


