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SAPS 

1 Podmínky platby SAPS 
 

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni 
vedena v Evidenci půdy (LPIS). 
 

O poskytnutí podpory je možné žádat na následující zemědělské kultury a podkultury, přičemž 
výše podpory není závislá na konkrétním druhu kultury: 
 

 orná půda (R) 

 travní porost stálá pastvina (TSP) 

 travní porost ostatní (TO) 

 vinice (V) 

 chmelnice osázená (CO) 

 chmelnice neosázená (CN) 

 ovocný sad intenzivní (SI) 

 ovocný sad ostatní (SO) 

 školka (K) 

 zelinářská zahrada (Z) 

 rychle rostoucí dřeviny (D) 

 

Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je minimální výměra, která činí v součtu všech 
půdních bloků/dílů půdních bloků v Jednotné žádosti nejméně 1 ha zemědělské půdy. 

 

Zemědělská půda, na kterou je požadována finanční podpora, musí být na žadatele vedena v 

LPIS nejméně od data podání žádosti do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém žádá o 
podporu. Po celé období, po které je na žadatele vedena v LPIS, musí být zemědělsky 
obhospodařována. Současně musí být po celý kalendářní rok udržována v souladu s 

podmínkami Cross Compliance (viz níže). 
 

Podpora se poskytne na zemědělskou půdu, která je v LPIS vedena jako způsobilá 
k poskytnutí platby podle čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, tj. k 30. červnu 
2003 byla uchována v dobrém zemědělském stavu. 

 

Součástí žádosti o jednotnou platbu na plochu je Deklarace zemědělské půdy a SAPS, ve 

které musí být uvedeny všechny půdní bloky vedené na žadatele v LPIS v odpovídající 
výměře (výměra LPIS) a současně výměra, na kterou je požadována jednotná platba na 
plochu (výměra SAPS). 
 

Všechny takto uvedené půdní bloky musí být zakresleny v mapě půdních bloků případně dílů 
půdních bloků v měřítku 1:10000 nebo podrobnějším. Způsob zakreslování do mapy půdních 
bloků je popsán v kapitole „Zákres do mapy půdních bloků“. 
 

 

Doplňkové podmínky pro pěstitele konopí setého 
 

Pokud žadatel pěstuje konopí, uvede v Deklaraci zem. půdy a SAPS, u konkrétního půdního 
bloku výměru pěstovaného konopí a to do sloupce „Výměra konopí“. Současně k jednotné 
žádosti připojí uznávací list o uznání osiva konopí včetně návěsek z obalů. 

 

Pěstitel konopí se na žádosti zavazuje, že neprodleně oznámí Fondu začátek kvetení konopí 
na některém z půdních bloků/dílů půdních bloků a že bude pěstovat konopí za běžných 
vegetačních podmínek v souladu s místní praxí nejméně po dobu 10 dnů ode dne skončení 
květu. 
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Počátek kvetení oznámí písemně oddělení finanční podpory příslušného Regionálního odboru 
Fondu (RO SZIF) a to ve chvíli, kdy je schopen tak učinit, tj. i s určitým předstihem, pokud si 
je tím jist. Nejpozději však musí žadatel splnit tuto podmínku ihned po začátku kvetení 
plodiny. 

 

Podpora bude poskytnuta pouze na pěstování uznaných odrůd konopí setého, které jsou dle čl. 
40 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění, vyjmenovány ve Společném katalogu 
odrůd druhů zemědělských rostlin. Seznam těchto odrůd je uveden v Příloze č. 3. 

 

 

Doplňkové podmínky pro pěstitele plodin k produkci sušených krmiv 
 

Pokud žadatel pěstuje plodiny určené k sušení a mletí pro schválené zpracovatele sušených 
krmiv a s těmito schválenými zpracovateli má uzavřeny dodací smlouvy a prohlášení dle 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o společné organizaci zemědělských trhů, uvede výměru 
ploch s těmito plodinami do sloupce „Výměra plodin na sušená krmiva“ v Deklaraci zem. půdy 
a SAPS. 

 

 

Doplňkové podmínky pro pěstitele rychle rostoucích dřevin (RRD) 
 

Nárok na jednotnou platbu na plochu pro půdní blok s kulturou D (rychle rostoucí dřeviny) má 
žadatel pouze pokud na půdním bloku pěstuje druhy dřevin, které jsou vhodné jako rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích. Seznam těchto dřevin včetně 
maximálního povoleného cyklu sklizně je uveden v Příloze č. 4. 

 

Žadatel o rychle rostoucí dřeviny musí vyplnit Deklaraci RRD, kde uvede čtverec a kód 
půdního bloku včetně výměry, na které tuto rychle rostoucí dřevinu pěstuje, dále pak rod a 
druh rychle rostoucí dřeviny, rok výsadby a rok posledního předchozího obmýtí. 
 

 

2 Podání žádosti  
 

Žádost o jednotnou platbu na plochu (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat do 15. 
května. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 vychází datum 15. května na neděli, je v letošním 
roce posledním řádným termínem pro podání Jednotné žádosti 16. květen 2011. V případě 
zaslání poštou je za datum podání považováno datum doručení na příslušné pracoviště AZV. 
 

Formulář Jednotné žádosti včetně odpovídajících deklarací je možné podat na příslušnou AZV 
několika způsoby. Žádost lze podat osobně, dále pak poštou nebo elektronickou cestou. 

V rámci elektronického podání pak lze využít datovou schránku, Portál farmáře SZIF nebo 

elektronickou podatelnu Fondu (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“).  
 

 

3 Platba – výpočet a možné sankce 
 

3.1 Výpočet platby 
 

Sazba na 1 ha zemědělské půdy 

Fond zveřejní sazbu nejpozději 30. listopadu 2011 na svých internetových stránkách a 

v jednom deníku s celostátní působností. 
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Výše podpory 

= sazba na 1 ha zemědělské půdy (v Kč) x způsobilá plocha zemědělské půdy (v ha). 
 

Způsobilá plocha  

= plocha, u níž byly splněny všechny stanovené podmínky. 

 

Poskytnutí platby 

Platba bude žadateli poukázána v období od 1. prosince 2011 do 30. června 2012 na jeho 

bankovní účet uvedený v JŽ. 

 

Přiznání platby SAPS má vliv také na národní doplňkové platby (Top-Up), Oddělenou platbu 
za cukr (SSP) a Oddělenou platbu za rajčata (STP). Na tyto tři platby nelze poskytnout 
finanční podporu, pokud žadateli není v daném roce přiznána jednotná platba na plochu. 

 

3.2 Snížení nebo zamítnutí platby 
 

Pravidla týkající se snížení a vyloučení vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném 
znění a příslušných prováděcích nařízení. Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny 
chyby nebo nedostatky, bude žadateli vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti 
pochybení: 
 

1) Půdní bloky, na které je podána žádost SAPS, musí mít žadatel evidovány v Evidenci 

minimálně od dne podání žádosti do 31. srpna 2011 a současně je musí zemědělsky 
obhospodařovat. V případě nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou 

deklarovanou plochou a plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce: 

a) rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné plochy nebo do 2 ha (včetně) = poskytnutí platby 
na skutečnou výměru, 

b) rozdíl od 3 % zjištěné plochy nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné plochy = 
snížení platby o dvojnásobek zjištěného rozdílu, 

c) rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby SAPS, 

d) rozdíl větší než 50 % zjištěné plochy = zamítnutí platby a 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, 

e) úmyslný rozdíl větší než 0,5 % zjištěné plochy nebo větší než 1 ha = zamítnutí 
platby, 

f) úmyslný rozdíl větší než 20 % = zamítnutí platby a 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. 

 

2) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu  
16. 5. 2011, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní 
den prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po 10. 
6. 2011), žádost bude zamítnuta. 

 

3) Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou 
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou 
uvedenou (deklarovanou) na Jednotné žádosti větší než 3 % deklarované plochy, bude 
jednotná platba na plochu plateb zkrácena o 1 až 3 %. 

 

4) Dodržování podmínek podmíněnosti, které je vyžadováno na všech půdních blocích po 
celý kalendářní rok (bez ohledu na to, zda na něj žadatel požaduje dotace či nikoliv) a 
sankce za jejich porušení viz následující kapitola. 

 



 

 

12 

 

 

SAPS 

3.3 Podmíněnost plateb (Cross Compliance) 
 

Systém snížení dotací za porušení v rámci Cross Compliance: 
 

1) Poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek podmíněnosti, 
tzn. podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC – viz Příloha č. 
1) a povinných požadavků na hospodaření (SMR – viz Příloha č. 2), bude mu udělena 
sankce až do výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení. Sankce bude 
udělena bez ohledu na to, zda na daný půdní blok popřípadě díl půdního bloku žádá o 
poskytnutí platby či nikoliv. 

 

2) Poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena 
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení. 

 

Při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované porušení 
bude hodnoceno jako úmysl! 

 

3) Poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena sankce 
v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb. 
 

4) Pokud se jedná o opakované úmyslné porušení, nebo porušení mimořádného rozsahu, 
závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen z dotyčného režimu platby 
v následujícím roce. 
 

Více podrobností obsahuje příručka „Průvodce o kontrolách podmíněnosti“, kterou vydává 
Ministerstvo zemědělství. Příručka je rovněž dostupná v elektronické podobě na internetových 
stránkách MZe, kde je rovněž k dispozici „kalkulátor snížení CC“.  
 

 

3.4 Vydání rozhodnutí 
 

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno 
žadateli.  
 

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím 
regionálního odboru Fondu, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání 
rozhodnutí u jednotlivých opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2011 na www.szif.cz. 

 

 

 


