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Vážení žadatelé, 

 

v roce 2015 dochází v rámci Jednotné žádosti k mnoha změnám. 

 

Dovolujeme si Vás tedy informovat o několika důležitých detailech, které byste měli vědět, než začnete 

podávat Jednotnou žádost 2015.  

 

Žádosti se podávají od 10. dubna do 15. května 2015. 

 

Subjekt, který chce žádat o dotaci v rámci Jednotné žádosti, musí být zemědělských podnikatelem, 

což znamená, že se bude kontrolovat IČ vůči Evidenci zemědělského podnikatele! 

 

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP 

 

Pokud žadatel nebude evidován jako zemědělský podnikatel, bude jeho žádost o podporu 

dotčených opatření v rámci Jednotné žádosti zamítnuta. 

 

Žadatel musí být aktivní zemědělec: 

 

Aktivní zemědělec – žadatel plní automaticky (je tedy považován za aktivního zemědělce) 

 Jestliže žadatel za rok 2014 obdržel méně než 140 tisíc Kč na přímých platbách 

 Obdržel více než 140 tisíc Kč a zároveň NEMÁ u IČ zakázanou činnost v ARES (registru 

ekonomických subjektů) 

Aktivní zemědělec – žadatel musí prokázat zprávou auditora (potvrzení auditora na formuláři vydaném 

SZIF) 

 

 

Seznam dotací, o které lze požádat v rámci Jednotné žádosti: 
 SAPS (+Greening + příplatek za mladého zemědělce) 
 Přechodné vnitrostátní podpory 
 LFA 
 NATURA 2000 na z.p. 
 Dobrovolné podpory vázané na produkci (oblasti: brambory, chmel, 

cukrovka, bílkovinné plodiny, zelenina, ovoce, masná telata, dojnice, 
ovce a kozy) 

 AEKO (Agroenvironmentálně-klimatická opatření) 
 Ekologické zemědělství 
 Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) 

 

Dotace SAPS a Greening 

V roce 2015 bude samotná sazba SAPS cca 3 500 Kč. K této částce lze obdržet ,,příplatek,, za dodržování 

tzv. greeningu (ozelenění) – cca 2 000 Kč. 

Plnění Greeningu se netýká žadatelů, kteří mají méně jak 10 ha orné půdy a ekologických zemědělců. 

Tedy, Ti kteří mají pouze trvalé travní porosty, Greening splňují automaticky. 

 

Další informace k dotacím: 

 

LFA – bez 5-letého závazku- nyní pouze na 1 rok; v horských oblastech lze žádat i na ornou půdu a 

trvalou kulturu 
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AEKO – 5-letý závazek, vstup od 2 ha - primárně vychází z údajů v LPIS (tzv. ENVIRO vrstva), 

stanovený management – možná úprava na Správě CHKO v Rožnově pod Radhoštěm. Managementy si 

můžete zkontrolovat na Portálu farmáře nebo na OPŽL Vsetín. 

 

Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) – určeno pro chovatele skotu a prasat 

 

Pro dotace se v roce 2015 částečně mění i výpočet intenzity. Zde je shrnutí intenzit: 

 

 Bílkovinné plodiny – minimálně 3 VDJ/ha deklarované plochy bílkovinných plodin 

 LFA – hospodaření v méně příznivých oblastech – minimálně 0,3 VDJ na hektar zemědělské půdy 

 AEKO – Agroenvironmentálně klimatická opatření – ošetřování travních porostů (OTP) 

o Minimálně 0,3 VDJ/ha TTP 

o Maximálně 1,15 pasených VDJ/ha zařazených TTP 

o Maximálně 1,50 VDJ/ha na zemědělskou půdu 

 EZ – minimálně 0,3 ekologických VDJ/ha TTP 

 

 

 Dobré životní podmínky zvířat: prasničky/prasnice – 0,5 VDJ; selata – 0,03 VDJ 

 

Druh a kategorie 
hospodářských zvířat 

Koeficient přepočtu na 
velké dobytčí jednotky 

(VDJ) 
Skot nad 24 měsíců 1,00 

Skot nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,60 

Skot nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,40 

Ovce nad 12 měsíců 0,15 

Kozy nad 12 měsíců 0,15 

Koně nad 6 měsíců 1,00 

Koně do 6 měsíců 0,40 

 

Poznámka: Chovatelé koní musí od letošního roku vést elektronicky stájový registr koní přes 

Portál farmáře. (přístup do PF získáte na OPŽL Vsetín) 

 

 

Chtěli bychom Vás požádat o předběžnou přípravu žádosti, to znamená, vědět, o co chcete žádat (o 

jaké dotační tituly chcete žádat), jaké podmínky musíte v rámci těchto dotačních titulů plnit. Více 

informací o dotacích získáte na www.szif.cz a eagri.cz  

 

Domácí přípravou nám pomůžete zrychlit tvorbu Vaší žádosti. 

 

S pozdravem 

 

Tým pracovníků OPŽL Vsetín 
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