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1 Podmínky plateb Top-Up 
 

Národní doplňkové platby (Top-Up) se poskytují k jednotné platbě na plochu (SAPS). Platba 
Top-Up bude poskytována Fondem v následujících oblastech: 
 

Ø Platba na chmel dle stavu v Evidenci k 31. březnu 2007; 

 

Ø Platba na přežvýkavce dle stavu v ústřední evidenci vedené podle plemenářského 
zákona k 31. březnu 2007; 

 

Ø Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz na hospodářstvích registrovaných 
v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona; 

 

Ø Platba na chov krav bez tržní produkce mléka na hospodářstvích registrovaných 
v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona; 

 

Ø Platba na brambory pro výrobu škrobu. 

 

 

POZOR! V roce 2011 není možné žádat o platbu na zemědělskou půdu jako 

v předchozích letech. Tato platba byla novelou nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro rok 2011 zrušena.  

 

Žadatel o jednotlivé platby Top-Up je shodný s žadatelem o platbu SAPS. Všeobecné 
podmínky pro poskytnutí platby Top-Up jsou shodné s podmínkami pro platbu SAPS.  
 

Podmínkou poskytnutí národních doplňkových plateb Top-Up je přiznání SAPS za rok 2011. 

 

1.1 Platba na chmel 
 

Žadatelem o platbu na chmel je fyzická nebo právnická osoba, na kterou byla k 31. březnu 
2007 vedena v Evidenci zemědělská půda s kulturou chmelnice, kde byl k tomuto datu 

pěstován chmel.  
 

Minimální výměra pro poskytnutí platby je 1 ha s kulturou chmelnice. Pěstování chmele k 31. 

březnu 2007 je ověřováno na základě údajů v registru chmelnic, který je veden Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). 
 

Žadatel musí společně s vyplněnou žádostí předložit Deklaraci půdy – chmel, ve které vyplní 
identifikační údaje půdního bloku/dílu půdního bloku a výměru chmelnic v ha, kde byl k 31. 

březnu 2007 pěstován chmel. 
 

1.2 Platba na přežvýkavce 
 

Žadatelem o platbu na přežvýkavce je fyzická nebo právnická osoba, která k 31. březnu 2007 
chovala přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci v množství nejméně 2 

velké dobytčí jednotky (VDJ). Berani a kozli se do počtu VDJ nezahrnují. Mezi přežvýkavce se 
nepočítají koně, osli ani jejich kříženci. 
 

V případě, že žadateli o platbu na přežvýkavce bylo v období od 1. srpna 2006 do 31. března 
2007 nařízeno rozhodnutím příslušné krajské veterinární správy utracení nebo nutná porážka 
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jím chovaných přežvýkavců, žadatel může podat žádost na stav chovaných přežvýkavců na 
hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. červenci 2006.  
 

Pokud žadatel neobdržel platbu na přežvýkavce za roky 2007, 2008, 2009 nebo 2010, je 
povinen současně s žádostí doložit stav jím chovaných přežvýkavců k 31. březnu 2007: 

 souhrnný stav živých zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 3 2007 týkající se skotu, 

 souhrnný stav živých zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 3 2007 týkající se ovcí, 
 souhrnný stav živých zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 3 2007 týkající se koz, 

 nápočet VDJ pro skot, ovce a kozy. 

 

Tyto doklady obdrží na žádost od Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. (dále jen 
ČMSCH) a budou orazítkovány a podepsány příslušnými pracovníky ČMSCH. Pro platbu na 

přežvýkavce nebudou prostřednictvím datových schránek zasílány žádné podklady. 
 

Pokud Fond poskytl žadateli platbu na přežvýkavce na základě výše uvedených dokladů za 
roky 2007, 2008, 2009 nebo 2010, žadatel tyto doklady Fondu znovu nepředkládá. V případě, 
že by se žadatel přesto rozhodl předložit tyto doklady znovu, nevezme je Fond v potaz a bude 

při rozhodování o platbě vycházet z dokumentů doložených žadatelem v minulých letech.  
 

1.3 Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz 
 

Žadatelem o platbu na chov ovcí, popřípadě chov koz, je fyzická nebo právnická osoba, která 
chová na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona ovce, 

popřípadě kozy. 
 

Platba se poskytuje na ovce, popřípadě kozy chované nejméně po dobu od 1. do 31. července 
2011 v množství nejméně 2 VDJ. Berani a kozli se do počtu VDJ nezahrnují. 
 

Žadatel o platbu doručí na AZV nejpozději do 30. září 2011 doklady z ústřední evidence 
prokazující stav chovu ovcí a koz nejméně po dobu od 1. do 31. července 2011, včetně 

identifikačních čísel ovcí či koz, data narození a výpočet VDJ. Tyto doklady obdrží žadatel od 
ČMSCH v případě, že alespoň jedno zvíře splňuje kritéria nápočtu VDJ. Doklady budou 

orazítkovány a podepsány příslušnými pracovníky.  
 

Žadatelé, kteří mají aktivovanou datovou schránku, obdrží tyto dokumenty od 
ČMSCH prostřednictvím datové schránky v jednom souboru ve formátu pdf (soubor 

navíc obsahuje „Seznam živých zvířat na hospodářství v ústřední evidenci ke dni 31. 7. 
2011“). 
 

Doklady z ústřední evidence budou v následující podobě: 
 

 seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby – OVCE, popř. KOZY, 
 nápočet VDJ pro platbu na chov ovcí a chov koz. 

 

1.4 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 
 

Žadatelem o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) je fyzická nebo právnická 
osoba, která chová na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského 
zákona krávy bez tržní produkce mléka s výjimkou plemen uvedených v Příloze č. 5. 

 

Platba se poskytuje na krávy chované nejméně po dobu od 1. do 31. července 2011 

v množství nejméně 2 VDJ. Pro stanovení platby je rozhodující nejméně jedno otelení, resp. 

evidované zmetání od započatého 7. měsíce březosti ke dni 1. července 2011. 
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Žadatel doručí na AZV nejpozději do 30. září 2011 doklady z ústřední evidence prokazující 
stav chovu krav nejméně od 1. do 31. července 2011, včetně identifikačních čísel krav, data 

narození a výpočet VDJ. Tyto doklady obdrží žadatel od ČMSCH v případě, že alespoň jedno 
zvíře splňuje kritéria nápočtu VDJ. Doklady budou orazítkovány a podepsány příslušnými 
pracovníky. 
 

Žadatelé, kteří mají aktivovanou datovou schránku, obdrží tyto dokumenty od 
ČMSCH prostřednictvím datové schránky v jednom souboru ve formátu pdf (soubor 

navíc obsahuje „Seznam živých zvířat na hospodářství v ústřední evidenci ke dni 31. 7. 
2011“). 
 

Doklady z ústřední evidence budou v následující podobě: 
 

 seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby na chov KBTPM, 
 nápočet VDJ pro krávy bez tržní produkce mléka. 

 

 

Seznam zvířat pro platbu na KBTPM nebude obsahovat zvířata plemen uvedených v Příloze  
č. 5 této příručky a zvířata označená symbolem „D“ (tímto symbolem jsou označena všechna 
zvířata zapojená do dojného systému chovu skotu i v období stání na sucho mezi jednotlivými 
laktacemi, takže je nelze ani v tomto období zahrnovat do nároku na platbu na chov KBTPM).  

 

 

Platbu na chov KBTPM nelze poskytnout na ty krávy, na které již bylo zažádáno o platbu na 

krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice), a to i v případě, že by 
podmínky pro poskytnutí platby na chov KBTPM splňovaly. Fond může poskytnout v daném 
roce na daný kus skotu vždy jen jeden druh platby!  
 

 

 

Nápočet VDJ - pro platby na přežvýkavce, na chov ovcí, popřípadě chov koz a na chov krav 
bez tržní produkce mléka: 
 

Do nápočtu VDJ pro potřeby platby budou zahrnuta pouze zvířata bez příznaku. Význam 
příznaků v „souhrnném stavu živých zvířat“ na stávajícím hospodářství (tj. vztaženo 
k hospodářství, pro které je vydán): 
 

Ø „*“ zvířata, u kterých byl nahlášen odsun z předchozího hospodářství, avšak 
stávající hospodářství dosud přísun tohoto zvířete neohlásilo, 

 

Ø „x“ zvířata, u kterých byl stávajícím hospodářstvím nahlášen odsun, avšak následné 
hospodářství přísun tohoto zvířete dosud neohlásilo, 

 

Ø „+“ zvířata, u kterých nebyl stávajícím hospodářstvím nahlášen odsun, avšak 
následné hospodářství přísun tohoto zvířete již ohlásilo, 

 

Ø „#“ zvířata, u kterých byl nahlášen přísun na stávající hospodářství, avšak předchozí 
hospodářství dosud odsun tohoto zvířete neohlásilo. 
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Přepočtové koeficienty pro stanovení VDJ pro platbu na přežvýkavce: 
 

Věková kategorie Přepočítávací koeficienty na VDJ 

Skot nad 24 měsíců 1,0 

Skot nad 6 měsíců do 24 měsíců včetně 0,6 

Skot nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně 0,2 

Ovce a kozy nad 12 měsíců 0,15 

 

Pro určení stáří je u platby na přežvýkavce rozhodující věk ke dni 31. března 2007, popř.  
30. června 2006. U plateb na chov ovcí, popřípadě chov koz a chov KBTPM je rozhodující věk 
ke dni 1. července 2011.  
 

U zvířat, která nemají v ústřední evidenci (ÚE) zaznamenáno datum narození, se pro účely 
stanovení věku použije datum zaevidování do ÚE. Ovce a kozy mající v ÚE zaznamenaný 
porod se považují pro účely nápočtu VDJ za starší jednoho roku. Výše uvedené přepočtové 
koeficienty slouží pouze pro stanovení VDJ pro platby Top-Up, pro propočty v rámci plateb LFA 
a AEO jsou koeficienty odlišné.  
 

Příslušné seznamy zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby a nápočty VDJ 

k platbám na chov ovcí, popřípadě chov koz a chov KBTPM, budou ve druhé polovině 
měsíce srpna zaslány ČMSCH všem žadatelům o tyto platby registrovaným podle zákona  
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V případě, že žadatel souhlasí s dodaným seznamem zvířat splňujících podmínky pro 
poskytnutí platby a s nápočtem VDJ, tyto dokumenty podepíše a do 30. září 2011 doručí na 
příslušnou AZV. Žadatel svým podpisem stvrzuje, že údaje na těchto dokladech odpovídají 
skutečnosti.  
 

Na těchto dokumentech není dovoleno provádět úpravy. Pokud žadatel nebude s uvedenými 
údaji souhlasit, musí zajistit dohlášení údajů ČMSCH standardním hlášením a současně 
požádat ČMSCH o vydání nových aktualizovaných dokumentů, které podepíše a do 30. září 
2011 doručí na příslušnou AZV. 
 

Žadatelé, kteří obdrželi seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby a 
nápočet VDJ prostřednictvím datové schránky a kteří s těmito dokumenty souhlasí, 
je mohou nechat buď konvertovat do listinné podoby (např. v kontaktním místě Czech POINT) 
a po podepsání je doručit na příslušnou AZV nebo je mohou prostřednictvím své datové 
schránky zaslat do datové schránky SZIF (jn2aiqd) taktéž do 30. září 2011 a to 
následujícím způsobem: 
 

Ø žadatel je fyzická osoba – není nutné připojovat elektronický podpis, 

 

Ø žadatel je právnická osoba a za společnost může jednat každý statutární zástupce 
samostatně (podle výpisu z Obchodního rejstříku resp. dokladu prokazujícího právní 
subjektivitu) – není nutné připojovat elektronický podpis, 

 

Ø žadatel je právnická osoba a za společnost musí jednat více statutárních zástupců 
současně (podle výpisu z Obchodního rejstříku resp. dokladu prokazujícího právní 
subjektivitu) – je nutné připojovat elektronický podpis více statutárních zástupců (v 
určeném minimálním počtu). 

 

Příklad: Společnost má 5 statutárních zástupců, dokument tedy musí podepsat minimálně 3 z 
nich – zaslaný soubor tedy obsahuje 4 elektronické podpisy (1 certifikát MZe a 3 elektronické 
podpisy statutárních zástupců žadatele). 
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V případě, že zvířata žadatele jsou označena příznaky (v důsledku chybného nebo 
nedostatečného hlášení předchozího nebo následujícího chovatele), kontaktuje žadatel tohoto 
chovatele, aby zajistil dohlášení údajů ČMSCH standardním hlášením. V případě, že tento 
chovatel dohlášení údajů neprovede, oznámí žadatel tuto skutečnost příslušné AZV, která 
zajistí patřičná opatření a opravy. Poté žadatel požádá ČMSCH o vydání aktualizovaného 
seznamu zvířat splňujících podmínky a nápočtu VDJ, tyto dokumenty podepíše a do 30. září 
2011 doručí na příslušnou AZV. V takovém případě opravný nápočet nebude zasílán 
prostřednictvím datových schránek (bude zasílán poštou, či je zde možnost osobního 
převzetí), ale bude vystaven v listinné formě a chovatel jej doručí na AZV (případně 
v konvertované verzi do datové schránky SZIF). 
 

Všechny dokumenty předkládané žadatelem musí mít podobu originálu nebo úředně 
ověřené kopie.  
 

1.5 Platba na brambory pro výrobu škrobu (část oddělená od 
produkce) 

 

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která pro hospodářský rok 2007/2008 uzavřela do 
31. března 2007 smlouvu se zpracovatelem brambor (výrobcem škrobu) o pěstování brambor 
pro výrobu škrobu.  
 

Žadatel musí společně s vyplněnou JŽ předložit následující doklad: 
 

 Smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu, uzavřenou pro hospodářský rok 
2007/2008. 

 

Pokud žadatel předložil Fondu tuto smlouvu již v některém z předchozích let a nedošlo ke 
změně (převod podniku, atd.), nemusí tento dokument znovu dokládat. 
 

Žadatel dále označí křížkem na straně 3 formuláře Jednotné žádosti všechny přílohy, které 
předkládá (viz kapitola „Vyplnění formuláře Jednotné žádosti“). 
 

1.6 Právní nástupnictví Top-Up 
 

Platí pouze pro tyto platby: 

 

 platba na přežvýkavce, 

 platba na chmel, 

 platba na brambory pro výrobu škrobu. 

 

Žádost na tyto platby může podat také osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by 
splnil podmínky poskytnutí platby podle NV č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku převodu podniku nebo nájmu podniku. 
 

Převod = prodej podniku dle § 476 – 486 obchodního zákoníku, darování podniku dle § 269 
odst. 2 obchodního zákoníku; nájem dle § 488 b – 488 h obchodního zákoníku. 

 

V případě převodu i nájmu podniku se musí jednat o celý podnik (tzn. nelze převést nebo 

pronajmout část podniku). 
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V souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
je podnik souhrnem hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, které náleží 
podnikateli a slouží jeho podnikání nebo mu mají sloužit vzhledem ke svému účelu. 
Podnik je věc hromadná, jeden funkční celek sloužící jednomu účelu (v daném případě 
zemědělské výrobě). 
 

Pokud jsou ke dni podpisu smlouvy součástí podniku vlastnická práva k pozemkům, 
popř. právo užívat pozemky (např. na základě nájemních smluv), musí být ve smlouvě 
vyřešen převod pozemků, popř. užívacího práva k pozemkům. 
 

Žádost může podat rovněž osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za 
podmínek stanovených v NV č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dotace v 

souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského 
podnikatele (PUZČ), popř. za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem 
Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova - čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, který by splnil podmínky poskytnutí platby 
podle tohoto nařízení. 

 

V případě, že na tyto platby žádá tzv. právní nástupce, není již o tyto platby oprávněna 
žádat osoba, která by jinak mohla být žadatelem. Tzn., o tyto platby může žádat vždy jen 
jeden subjekt, tj. buď právní nástupce, nebo subjekt splňující podmínky dané platby. 
 

Skutečnosti týkající se právního nástupnictví doloží žadatel Fondu současně s žádostí o 

poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností 
vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby. 
 

 

2 Podání žádosti 
 

Žádost o národní doplňkové platby (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“). 
 

Při podávání žádosti o jednotlivé platby Top-Up je nutné danou platbu označit křížkem ve 

formuláři JŽ. U platby na přežvýkavce, platby na chmel a platby na škrob je dále třeba 
uvést množství v odpovídajících jednotkách, o které je žádáno.  
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Pokud u dané platby nebude uveden křížek, znamená to, že o platbu není ze strany 

žadatele požádáno! Pokud není platba křížkem označena, není možné ji vyplatit ani 
v případě doložení odpovídajících dokladů k jednotlivým platbám.  
 

 

 

3 Platba – výpočet a možné sankce 

3.1 Výpočet platby 
 

Sazby jednotlivých plateb Top-Up zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu 2011 způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností v souladu 

s přímo použitelným předpisem EU. 
 

3.2 Snížení nebo zamítnutí platby 
 

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli 
vyměřena sankce. Sankce se liší v závislosti na druhu a závažnosti pochybení: 
 

1) Sankce za pozdní podání Jednotné žádosti, tj. srážka ve výši 1% z dotace za každý 
pracovní den prodlení, případně zamítnutí žádosti pokud je žádost podaná více než 25 
kalendářní dní po řádném termínu, tj. po 16. květnu 2011. 

 

2) Sankce za pozdní doložení dokladů z ÚE (platba na chov ovcí/koz, platba na KBTPM), 

tj. srážka ve výši 1% z daných plateb za každý pracovní den prodlení, případně zamítnutí 
těchto plateb pokud jsou doklady z ústřední evidence doloženy více než 25 kalendářní dní 
po řádném termínu, tj. po 30. září 2011. 

 

3) Jestliže žadateli nebude přiznána platba SAPS, žádost o doplňkovou platbu Top-Up 

bude zamítnuta a platba Top-Up nebude žadateli poskytnuta. 

4) Pokud bude u platby na chmel zjištěn rozdíl mezi plochou deklarovanou v žádosti a 
plochou zjištěnou (způsobilou k platbě), bude žadateli za tento rozdíl udělena sankce: 

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

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

c) rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy = zamítnutí platby na chmel. 

 

 



 

 

21 

 

 

Top-Up 

5) Jestliže bude zjištěno, že počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců chovaných 
žadatelem ke dni 31. března 2007, resp. v období 1. - 31. července 2011 byl nižší než 
počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí 
platby na chov přežvýkavců, resp. platby na chov ovcí/koz či chov krav bez TPM, bude 

žadateli za tento rozdíl udělena sankce: 

a) rozdíl do 3 % včetně = poskytnutí platby na počet zjištěných VDJ přežvýkavců 
chovaných žadatelem ke dni 31. března 2007, resp. v období 1. – 31. 7. 2011. 

b) rozdíl od 3 % do 20 % včetně = snížení platby o dvojnásobek rozdílu mezi počtem 
zjištěných velkých dobytčích jednotek přežvýkavců a počtem velkých dobytčích 
jednotek přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, 

c) více než 20 % = žádost o platbu bude zamítnuta, platba se žadateli neposkytne. 

 

6) Fond neposkytne platbu na krávu, na kterou byla požadována ve stejném kalendářním 
roce platba na dojnice. 

 

3.3 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. 

 

 


