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Seznam použitých zkratek

CHKO chráněná krajinná oblast

k. ú. katastrální území

LFA Less Favoured Areas – méně příznivé oblasti

LPIS Land Parcel Identification System – systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle uživa-
telských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, rozšířený o další funkční vlastnosti 
potřebné především pro účely administrace dotací

MZe Ministerstvo zemědělství

NP národní park

OOP orgán ochrany přírody

SAPS Single Area Payment Scheme – jednotná platba na plochu

SZIF Státní zemědělský intervenční fond

VDJ velká dobytčí jednotka 

ZA-PÚ  Zemědělská agentura – pozemkový úřad (regionální pracoviště MZe)

Metodika k provádění nařízení vlády
č. 75/2007 Sb., 

o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění  
v horských oblastech,  oblastech s jinými znevýhodněními  

a v oblastech natura 2000 na zemědělské půdě
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1. Předmět poskytování platby 

• Platba za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními (dále jen 
„LFA“) se poskytuje pouze na travní porosty evidované v LPIS, které se nacházejí v některé z následujících 
oblastí:

– horská oblast typu HA (obce nebo k. ú. s nadmořskou výškou nad 600 m n. m. nebo s výškou 500 až  
600 m n.m. a zároveň se svažitostí vyšší než 15 % na 50 % území této obce nebo k. ú.),

–  horská oblast typu HB (obce nebo k. ú. nesplňující kritéria pro oblast typu HA, které však byly za úče-
lem zachování celistvosti horské oblasti do této oblasti zařazeny),

– ostatní méně příznivá oblast typu OA (obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů, 
které se nacházejí na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria – hustota obyvatel nižší 
než 75 obyvatel/km2 a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva 
vyšší než 8 %),

– ostatní méně příznivá oblast typu OB (obce s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů, které se 
nachází na území kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria – hustota obyvatel nižší než  
75 obyvatel/km2 a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva 
vyšší než 8 %. Tyto obce nebo k.ú. byly zařazeny do ostatní méně příznivé oblasti za účelem zachování 
celistvosti této oblasti), 

– specifická oblast typu S (obce a k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů nebo výnosností 
34 až 38 bodů a zároveň se sklonitostí vyšší než 7° na 50 % zemědělské půdy obce nebo k. ú. – tyto obce 
nebo k. ú. nenáleží do kraje, který v průměru splňuje demografická kritéria pro ostatní méně příznivou 
oblast),

– specifická oblast typu Sx (obce nebo k. ú. která byla zařazena v LFA v období 2004–2006 a vlivem 
aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA. O poskytnutí platby v těchto oblas-
tech může požádat pouze ten žadatel, kterému byl alespoň jedenkrát poskytnut vyrovnávací příspěvek  
v programovém období 2004–2006).

• Platba v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „Natura 2000“) se poskytuje pouze na travní 
porosty evidované v LPIS, které se nacházejí na území:

– ptačích oblastí (dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a zároveň na území 1. zóny národních parků 
nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí, nebo

– evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (dle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) 
a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí.

• Výměru travního porostu užívanou v jednotlivých typech oblastí LFA může žadatel zjistit z informativního 
výpisu LPIS typu „LFA údaje“ nebo „kompletní výpis“. Na tomto výpisu zjistí i výměru ostatních kultur 
v LFA, na které se však platba neposkytuje. Nachází-li se půdní blok ve více typech oblastí LFA, zjistí žadatel 
z tohoto výpisu výměru části půdního bloku v každé z oblastí LFA. O výpis je možné požádat na jakékoliv 
ZA-PÚ v ČR.

• Jednotlivé obce a do nich náležící k. ú. a jejich zařazení do méně příznivých oblastí je uvedeno v přílo-
ze č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění  
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
(dále jen „nařízení vlády“) a dále na stránkách www.mze.cz . Vymezení LFA bylo stanoveno na základě digi-
talizace správních hranic obcí a k. ú. k 1. 1. 2005.

2. Výše platby 
• Sazba v méně příznivé oblasti dle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády je stanovena následovně:

a) v oblasti typu HA 157 EUR na 1 ha travních porostů,
b) v oblasti typu HB 134 EUR na 1 ha travních porostů,
c) v oblasti typu OA 117 EUR na 1 ha travních porostů,
d) v oblasti typu OB 94 EUR na 1 ha travních porostů,

http://www.mze.cz
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e) v oblasti typu S 114 EUR na 1 ha travních porostů, 
f) v oblasti typu SX 91 EUR na 1 ha travních porostů.

• Sazba v oblasti Natura 2000 dle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády je stanovena ve výši 112 EUR na 1 ha 
travních porostů.

• Platbu žadatel obdrží v českých korunách, a to podle kurzu uveřejněného v 1. vydání Úředního věstníku EU 
kalendářního roku, za který se platba poskytuje – pro rok 2007 je směnný kurz stanoven na 27,525 CZK/EUR.

• Nachází-li se půdní blok na území více typů oblastí LFA, poskytne se na každou část půdního bloku pří-
slušná sazba. Obdobně nachází-li se půdní blok/díl jen zčásti v LFA a zčásti mimo LFA, platba se poskytne 
pouze na tu část půdního bloku, která se nachází v LFA. Výměra části půdního bloku/dílu nacházející se  
v příslušném typu LFA je uvedena i v předtištěné žádosti.

• Nachází-li se půdní blok na území ptačí oblasti i evropsky významné lokality, platba se nesčítá a je udělena 
v rámci oblasti Natura 2000 jen jednou.

• Nachází-li se půdní blok/díl jen zčásti v oblasti Natura 2000 a zčásti mimo oblast Natura 2000, platba se 
poskytne pouze na tu část půdního bloku, která se nachází v oblasti Natura 2000. Výměra části půdního 
bloku/dílu nacházející se v oblasti Natura 2000 je uvedena i v předtištěné žádosti.

• V případě, že se půdní blok/díl bude nacházet v některé LFA oblasti a zároveň v oblasti Natura 2000, poskyt-
ne se na půdní blok/díl platba jak za oblast LFA, tak za oblast Natura 2000.

3. Podmínky podání žádosti o poskytnutí platby

Povinnost být evidován v evidenci půdy dle § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném 
znění (LPIS)
• Základní podmínkou pro podání žádosti o poskytnutí platby v LFA nebo v oblasti Natura 2000 je povinnost 

být evidován v LPIS. V této evidenci musí mít žadatel evidovanou alespoň minimální výměru travního 
porostu (viz níže). 

Kdo může podat žádost
• Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba evidovaná v LPIS, která má na sebe v LPIS evidováno 

a obhospodařuje alespoň
– 1 ha travních porostů v LFA, a nebo 
– 1 ha travních porostů v oblasti Natura 2000. 

• Žadatel nemusí být podnikatelem podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku. O platbu v LFA nebo oblasti 
Natura 2000 mohou žádat i nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např. obce, fyzické osoby nepod-
nikající, školy), jestliže mají tyto subjekty evidovány v LPIS alespoň minimální výměru travního porostu  
v LFA nebo oblasti Natura 2000 po období alespoň ode dne doručení žádosti do 30. září příslušného kalen-
dářního roku.

Náležitosti žádosti a její podání
• Žádost se podává na místně příslušné ZA-PÚ, přičemž místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické nebo 

sídlem firmy právnické osoby. 

• Žádost lze doručit SZIFu každoročně do 15. května. (Po tomto řádném termínu je možné doručit žádost ještě 
dalších 25 kalendářních dnů, což má ovšem za následek sankci ve výši 1 % za každý pracovní den prodlení. 
V případě zaslání žádosti poštou je za termín podání považováno datum doručení na příslušné pracoviště.)

• Jedná se o tzv. jednotnou žádost, tzn. že jsou shodné identifikační údaje žadatele a deklarace pozemků  
v rámci SAPS, LFA a Natura 2000 přičemž žádosti o jednotlivé platby jsou řešeny samostatnými přílo-
hami. Vždy je nutné uvést veškerou výměru zemědělské půdy v žádosti, tzn., že i ten žadatel, který nebude 
žádat o SAPS, ale bude žádat o poskytnutí platby v rámci LFA nebo Natura 2000, uvede v žádosti veškeré jím 
obhospodařované pozemky. Podrobné informace týkající se žádostí naleznete na stránkách www.szif.cz

www.szif.cz
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• Předtištěná žádost na LFA i na oblast Natura 2000 zahrnuje všechny půdní bloky/díly s kulturou travní 
porost evidované v LFA či oblastech Natura 2000 v LPIS u daného uživatele ke dni, kdy byla žádost před-
tištěna. Jestliže uživatel nemá zájem žádat na daný půdní blok o platbu na LFA nebo v rámci Natury 2000, 
může daný půdní blok/díl vyškrtnout z předtištěné deklarace nebo snížit výměru daného půdního bloku/
dílu v případě, že nebude chtít žádat na celou výměru vedenou v LPIS. Pokud v období po předtištění žádos-
ti a před jejím podáním došlo k navýšení výměry půdního bloku/dílu nebo k zaevidování nového půdního 
bloku/dílu do LPIS, je možné požádat o nový aktuální předtisk, nebo může být tato změna dopsána ručně 
do původního předtisku.

• Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí platby je: 

– Deklarace užívání půdy – obsahuje předtištěné údaje a je součástí žádosti. Tato příloha je povinná pro 
všechny žadatele.

– Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele – jedná se o originály těchto dokladů či jejich 
ověřené kopie: platný výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo jiného rejstříku, příp. 
jiný doklad podle zvláštního právního předpisu. Tato příloha je povinná pro právnické osoby, fyzické 
osoby ji nepředkládají.

– Doklad vodoprávního úřadu o výměře pozemků s kulturou travní porost  v ochranných pásmech 
vodních zdrojů 1. stupně (dále jen „OPVZ 1. stupně“) – pokud žadatel hospodaří na travních porostech 
v těchto ochranných pásmech. V tomto potvrzení nesmí chybět následující údaje:

– identifikační data žadatele,
– celková výměra pozemků s kulturou travní porost v OPVZ 1. stupně
– výčet jednotlivých půdních bloků/dílů s uvedením čtverce, kódu a výměry,
– datum potvrzení,
– razítko úřadu,
– jméno, příjmení a podpis úředníka vodoprávního úřadu. 

 Celkovou výměru těchto pozemků vyplní žadatel přímo do žádosti – do políčka k tomu určenému.

– U chovatelů koní – pokud chová ke dni 31. 7. koně – kopie stájového registru společně s vyplněným 
formulářem vydaným SZIF doložené do 15. 9., obsahující informaci o stavu VDJ chovaných koní ke 
dni 31. 7. 

4.	 Podmínky	poskytnutí	platby	

Povinnost evidence půdních bloků/dílů
• Půdní bloky/díly s kulturou travní porost, na které je podána žádost o poskytnutí platby, musí mít žadatel 

evidovány v LPIS minimálně ode dne doručení žádosti SZIFu do 30. září kalendářního roku, jinak na ně 
platba nemůže být poskytnuta. 

Sankce: 
V případě nedodržení této povinnosti je platba snížena tak, aby odpovídala výměře zemědělské půdy, u níž 

žadatel podmínku neporušil (a dále se může postupovat podle podmínek uvedených v kapitole 7).

Jestliže žadatel v daném roce provádí zatravnění půdního bloku s ornou půdou, musí ohlásit změnu kultury 
v LPIS nejpozději 1 den před doručením žádosti SZIFu, aby se změna stala v LPIS účinnou pro dotace, k čemuž 
dochází vždy následující den po dni ohlášení změny (§ 3g odst. 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství). Ohlásí-
li změnu kultury žadatel později, může o platbu žádat až v následujícím kalendářním roce.

Povinnost sečení nebo spasení travního porostu
• Žadatel musí zajistit, aby byly kultury travních porostů alespoň 1krát ročně spaseny nebo alespoň 2krát roč-

ně posečeny, včetně odklizení biomasy, a to v termínech do 31. 7. a do 31. 10., pokud ovšem žadatel současně 
na dané ploše neuplatňuje některé z agroenvironmentálních opatření, kde je stanoveno jinak. 
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• Výška porostu po 31. 10. nebude vyšší než 30 cm, pokud žadatel současně na dané ploše neuplatňuje některé 
z agroenvironmentálních opatření, kde je stanoveno jinak. 

• Odložení nebo vynechání seče je možné pouze s písemným souhlasným vyjádřením orgánu ochrany příro-
dy (dále jen „OOP“), které musí být doručeno SZIFu nejpozději v den splnění podmínky. OOP, který vydává 
souhlas s odložením nebo vynecháním seče se rozumí:

– na území národních parků (dále jen „NP“) a chráněných krajinných oblastí (dále jen „CHKO“) přísluš-
ná správa NP nebo CHKO,

– na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek správa CHKO,
– na území ptačích oblastí, které se aspoň částečně překrývají s NP, CHKO, národní přírodní rezervací 

nebo národní přírodní památkou příslušná správa NP nebo CHKO,
– na území přírodní rezervace, přírodní památky a ptačích oblastí, které se ani částečně nepřekrývají s NP, 

CHKO, národní přírodní rezervací nebo národní přírodní památkou krajské úřady,
– ve vojenských újezdech újezdní úřady,
– na ostatním území obce s rozšířenou působností.

Konkrétní místně příslušné úřady veřejné správy naleznete na stránkách 
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal

Sankce: 
V případě nedodržení termínu seče včetně odklizení biomasy z pozemku nebo výšky porostu v rozsahu vyšším 

nebo rovném 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry obhospodařovaných travních porostů je platba 
snížena o 10 %.

V případě nedodržení termínu seče včetně odklizení biomasy z pozemku nebo výšky porostu v rozsahu větším 
než 25 % celkové výměry obhospodařovaných travních porostů není platba poskytnuta. 

Pokud žadatel nedodá včas SZIFu souhlasné vyjádření příslušného OOP s odložením nebo vynecháním jedné 
ze sečí, postupuje se výše uvedeným způsobem.

Povinnost dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat – specifická podmínka pouze pro LFA
Žadatel musí dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní ve výši: 

• nejméně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu evidovaného v LPIS. Do výpočtu intenzity chovu hospo-
dářských zvířat se nezahrnují plochy travního porostu užívané žadatelem v ochranných pásmech vodních 
zdrojů povrchových nebo podzemních vod 1. stupně. Výměru travního porostu užívanou v 1. ochranném 
pásmu vodního zdroje žadatel doloží potvrzením příslušného vodoprávní úřadu; a zároveň 

• nejvýše 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy evidované v LPIS; 

• jedná se o jednorázovou intenzitu, která se počítá ke dni 31. 7. Přepočet na VDJ je uveden v tabulce 1; 

• chová-li žadatel koně ke dni 31. 7., je povinen předat SZIFu (na příslušnou ZA-PÚ) do 15. září příslušného 
kalendářního roku kopii stájového registru společně s vyplněným formulářem vydaným SZIF, v němž 
uvede počet chovaných koní, přepočtený na VDJ; 

• základem pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat budou zjištění prováděná SZIF, kdy na jedné 
straně bude SZIF čerpat data z ústřední evidence hospodářských zvířat, popřípadě z vyplněných formulářů 
chovatelů koní, a na straně druhé bude zjišťovat z LPIS evidovanou výměru ke dni provádění výpočtu intenzi-
ty. Pro žadatele je proto naprosto stěžejní, aby měl v pořádku data v ústřední evidenci a aby např. při smluvním 
výpasu dobytka nezapomněl nahlásit smluvní zvířata na číslo hospodářství, kde se zvířata nacházejí;

• do výpočtu intenzity chovu zvířat se nezahrnuje farmový chov jelenovitých.

Sankce: 
V případě, že SZIFem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň 

nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu nebo byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna  
1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy, dojde ke snížení platby v příslušném kalendářním roce  
o 10 %. 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal
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Tab. 1: Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky od roku 2007

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)

Skot ve věku nad 24 měsíců 1,0

Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6

Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2

Ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15

Kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15

Koně ve věku nad 6 měsíců 1,0

Koně ve věku do 6 měsíců 0,4

V případě, že SZIFem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla nižší než 0,16 velké dobytčí jednotky 
na 1 ha travního porostu nebo vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy, nebude platba v pří-
slušném kalendářním roce poskytnuta. 

Povinnost dodržovat maximální limit přívodu dusíku – specifická podmínka pouze pro oblasti 
Natura 2000 
• Žadatel musí zajistit, aby množství dusíku dodaného pastvou zvířat nepřesáhlo v průměru 30 kg dusíku na  

1 ha pasených ploch (množství dodaného dusíku se vypočte dle vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způso-
bu používání hnojiv, v platném znění).

• Žadatel je povinen předložit evidenci hnojení za uplynulý kalendářní rok vedenou podle vyhlášky  
č. 274/1998 Sb. v průběhu fyzické kontroly na místě. Tuto evidenci je možné vést jak v písemné, tak v elek-
tronické podobě.

• Pro účely správného vedení evidence hnojení byly vydány metodické sešity „Evidence hnojení“ (část 
A obsahuje tabulky pro vedení evidence, část B, tzv. pomocný sešit, obsahuje návody, vzory, tabulky, přehle-
dy atp.), které jsou k dispozici na ZA-PÚ, krajských informačních střediscích a také na stránkách MZe  
(www.mze.cz). Není nutné aby žadatel vedl evidenci hnojení přímo v těchto sešitech, evidence hnojení však musí 
obsahovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv, v 
platném znění. 

Sankce: 

V případě, že žadatel překročí stanovený limit přívodu dusíku, vrátí platbu poskytnutou za kalendářní rok, ve 
kterém k porušení této podmínky došlo. Platbu žadatel vrátí i v případě, že nepředloží evidenci hnojení v průběhu 
kontroly na místě.

Další podmínky poskytnutí platby 
• Hospodařit v LFA nebo oblasti Natura 2000 po dobu alespoň 5 kalendářních let od roku, kdy mu byla 

platba poskytnuta poprvé, a to na minimální výměře 

– 1 ha travního porostu, pokud se žadatel poprvé zaváže k hospodaření v r. 2007, nebo 

– 5 ha zemědělské půdy, popř. 2 ha zemědělské půdy na území národních parků nebo chráněných krajin-
ných oblastí nebo 1 ha zemědělské půdy v systému ekologického hospodaření, pokud se žadatel poprvé 
zavázal k hospodaření v letech 2004–2006 dle nařízení vlády č. 241/2004 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů. (I v tomto případě ale musí žadatel v kalendářním roce, na který o platbu žádá, obhospodařovat alespoň 
1 ha travního porostu vedeného v LPIS.)

Tato podmínka nutně neznamená, že musí po dobu těchto 5 let žádat o dotaci nebo dokonce hospodařit na 
stejné výměře nebo půdních blocích/dílech jako v prvním roce. 

www.mze.cz
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Sankce: 
V případě nedodržení této podmínky nebude platba v příslušném kalendářním roce poskytnuta a již vyplace-

ná platba musí být vrácena. Jestliže dojde k nesplnění této podmínky v důsledku ukončení zemědělské činnosti 
fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části 
nebo celého podniku, platba nemusí být vrácena, pokud se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podni-
ku písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

• Plnit podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu na celé výměře zemědělské půdy 
evidované u žadatele v LPIS. 

Sankce: v kapitole č. 5.

5. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu a sankce za  
 porušení těchto podmínek 

1.  Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údol-
nice.

2.  Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě 
jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů.

3.  Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového 
přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným 
druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci 
nevylučuje zvláštní právní předpis (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, § 7 naří-
zení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření).

4.  Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda.

5.  Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

Sankce:

Pokud dojde k porušení některé z výše uvedených podmínek, výše sankce se stanoví v poměru k cel-
kové výměře zemědělské půdy evidované na žadatele v LPIS. 

Rozsah výměry porušení ≤ 3 % > 3 % až < 30 % ≥ 30 %

Z nedbalosti 1 % 3 % 5 %

Úmyslně 20 % 50 % neposkytnutí

6. Nesplnění podmínek v důsledku zásahu vyšší moci
• Jestliže žadatel poruší podmínky pro poskytnutí platby v důsledku zásahu vyšší moci a tento zásah řádně 

prokáže SZIFu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce. 

• Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci se podle čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 považují 
zejména

– úmrtí žadatele,
– dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
– vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku,
– vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělské plochy zemědělského podniku,
– náhodné zničení chovatelských budov zemědělského podniku,
– nákaza, která postihne část nebo všechna hospodářská zvířata zemědělce.
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• U snížení výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem se navíc kromě výše uvedených zásahů 
vyšší moci tolerují případy, kdy dojde ke změně vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy žadatelem 
v důsledku

– vydání pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, v platném znění,
– provedení pozemkové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-

kových úřadech, v platném znění

– zřízení stavby ve veřejném zájmu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu. 

• Zásah vyšší moci musí žadatel oznámit SZIFu (na místně příslušnou ZA-PÚ nebo regionální pracoviště 
SZIF) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 

7. Uplatnění sankce podle nařízení Komise (ES) č. 1975/2006

• Zjistí-li SZIF rozdíl mezi deklarovanou výměrou v žádosti a skutečně zjištěnou výměrou, a to administrativní 
kontrolou nebo fyzickou kontrolou na místě, sankce se neuplatní v případě, že tento rozdíl nepřesahuje 3 %.

• Zjistí-li SZIF rozdíl mezi deklarovanou výměrou v žádosti a skutečně zjištěnou výměrou, a to administra-
tivní kontrolou nebo fyzickou kontrolou na místě, vypočte se podpora na základě zjištěné plochy snížené 
o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje 3 %, ale ne více než 30 % zjištěné plochy.

• Zjistí-li SZIF rozdíl mezi deklarovanou výměrou v žádosti a skutečně zjištěnou výměrou, a to administrativ-
ní kontrolou nebo fyzickou kontrolou na místě, podpora se neposkytne v případě, že tento rozdíl přesahuje 
30 % zjištěné plochy.

Uvedené rozdíly se posuzují samostatně pro jednotlivé oblasti LFA nebo oblast Natura 2000.

8. Užitečné odkazy:

http://www.mze.cz – informace ohledně podmínek pro poskytnutí dotace

http://www.szif.cz – informace ohledně příjmu žádostí

http://www.mvcr.cz/sbirka – Sbírka zákonů ČR

http://eur-lex.europa.eu – právo EU

http://www.env.cz – portál Ministerstva životního prostředí

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal – portál veřejné správy ČR

https://farmar.mze.cz – obsahuje údaje vedené o zemědělských subjektech v registrech půdy, zvířat, vinic,  
chmelnic a sadů a informace o poskytnutých podporách zemědělským subjektům ze zdrojů EU i ČR.

http://www.mze.cz
http://www.szif.cz
http://www.mvcr.cz/sbirka
http://eur-lex.europa.eu
http://www.env.cz
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal
https://farmar.mze.cz/



