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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření 

z Jednotné žádosti  
 

Praha 13. ledna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje, že u 

některých podpor, o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti, dojde 

k posunu zahájení vydávání rozhodnutí oproti předpokládanému harmonogramu. 

Nová Společná zemědělská politika (SZP) přinesla řadu změn a nových podmínek, 

které se promítly také do zpracování žádostí ze strany platební agentury SZIF.  

 

Z kapacitních důvodů, které souvisí s náročným zpracováním žádostí i prováděním kontrol, se 

administrace podpor z Jednotné žádosti posune. Přestože SZIF vyvíjí maximální snahu o co 

nejrychlejší administraci opatření, peněžní prostředky se ke svým žadatelům dostanou s určitým 

zpožděním. 

 

Původně předpokládaný harmonogramu zůstává pro platbu Mladý zemědělec (od 11. ledna 

2016) a Přechodné vnitrostátní podpory (od 15. ledna 2016). Těchto opatření se posun 

netýká. 

 

K nejzásadnějšímu posunu dojde u platby na ozelenění – Greening. K zahájení vydávání 

rozhodnutí dojde přibližně ve stejném termínu, kdy bylo původně avizováno, tedy v týdnu od 

18. do 22. ledna 2016. SZIF však bude vydávat a odesílat rozhodnutí dle jednotlivých skupin 

žadatelů. V první vlně ho obdrží žadatelé s výměrou kultur orná půda (R), úhor (U) a tráva na 

orné půdě (G) do 10 ha a následně čistě ekologičtí zemědělci. Těchto žadatelů je více než 

polovina z celkového počtu. Ve druhé polovině března a následně v dubnu se předpokládá 

vydávání rozhodnutí žadatelům, kteří museli plnit podmínky diverzifikace, nebo vyhradit plochy 

v ekologickém zájmu (EFA). Následně budou řešeny žádosti, u kterých bylo zjištěno porušení 

podmínek Greeningu při kontrole na místě a další problematické žádosti. 

 

V rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) byla jako první odstartována 

administrace podpory na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka 

(dojnice), a to dokonce o týden dříve oproti původnímu plánu. I nadále je plánováno, že u 

platby na chov telat masného typu budou rozhodnutí vydávána v původně plánovaném 

termínu, tedy od 15. února 2016. 

Zhruba o týden později oproti původnímu záměru budou vydávána rozhodnutí u plateb na 

produkci cukrové řepy, bílkovinných plodiny a chov bahnic a koz.  

O dva týdny se zpozdí zahájení vydávání rozhodnutí u plateb na produkci chmele a 

konzumních brambor. 

Třítýdenní zpoždění administrace pak očekáváme u plateb na produkci zeleniny s vysokou a 

velmi vysokou pracností, brambor na výrobu škrobu a ovoce s vysokou a velmi vysokou 

pracností. V případě opatření na ovoce dochází ke zdržení z důvodu nezbytnosti provádění 

kontroly na místě u dokladů za prodej produkce z předchozího kalendářního roku.  

S výjimkou plateb na produkci ovoce a chmele SZIF u Dobrovolných podpor vázaných na 

produkci předpokládá, že termín nejzazšího vydání 90 % rozhodnutí zůstane zachován. 

https://www.szif.cz/cs/bahnicekozy
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U Agroenvironmentálních opatření (PRV 2007 – 2014), Agroenvironmentálně- 

klimatických operací (PRV 2015 – 2020) a Ekologického zemědělství se pak předpokládá 

zahájení vydávání rozhodnutí s několikatýdenním zpožděním. O případných dalších úpravách 

harmonogramu bude SZIF informovat. 

 

Nejrozšířenější dotace Jednotná platba na plochu (SAPS) je již téměř vyplacena, zbývá doplatit 

přibližně 2,5 % žádostí. Ve shodě s původním plánem byla vydávána také rozhodnutí pro LFA a 

Natura 2000 na zemědělské půdě, kde je již téměř 90 % rozhodnutí odesláno. 

 

Výplata peněžních prostředků následuje ihned po nabytí právní moci rozhodnutí. Pro urychlení 

proplacení může žadatel odeslat na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud rozhodnutí obdržel, 

„Prohlášení o vzdání se práva odvolání“, na základě kterého rozhodnutí nabyde právní moci a 

platba může být poskytnuta. 

 

Aktuální harmonogram pro lepší přehlednost zároveň přikládáme v tabulce. K dispozici je také 

na webových stránkách www.szif.cz v sekci Harmonogramy. 

 

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 

222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz. 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  
 

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2015 - 2016 
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