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INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) 

V Praze dne 4. března 2016 

 

V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která 

podporují citlivé sektory v České republice, a jsou vázána na aktivní produkci. 

 

Dobrovolnými podporami vázanými na produkci jsou:  

 

a) podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, 

b) podpora na produkci konzumních brambor, 

c) podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností, 

d) podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, 

e) podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností, 

f) podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností, 

g) podpora na produkci chmele, 

h) podpora na produkci cukrové řepy, 

i) podpora na produkci bílkovinných plodin, 

j) podpora na chov telete masného typu, 

k) podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, 

l) podpora na chov bahnice nebo na chov kozy. 

 

 

Společné podmínky, které musí žadatel splňovat: 

 

 být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství (výjimku má 

pouze žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích),  

 splňovat podmínku aktivního zemědělce,  

 obhospodařovat půdu vedenou na něj v LPIS, 

 pěstovat danou plodinu, resp. chovat zvířata, na jejichž podporu žádá, 

 dodržovat podmínky Cross compliance po celý kalendářní rok, 

 zakreslení DPB, kterých se žádost o podporu týká, do mapy a přiložení této mapy 

k Jednotné žádosti u všech opatření na plochu, 

 vykázat v Jednotné žádosti veškerou zemědělskou půdu, která je na něj vedena 

v LPIS. 

 

 

Specifické podmínky jednotlivých VCS: 

 

ad a) Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu 

 

 k datu podání žádosti musí žadatel doložit smlouvu o pěstování brambor určených pro 

výrobu škrobu uzavřenou s výrobcem bramborového škrobu pro příslušný hospodářský 

rok a to nejméně na výměru, na které jsou pěstovány brambory určené pro výrobu 

škrobu. Smlouva se předkládá buď ve formě originálu nebo ve formě kopie,  

 minimální výměra pro podporu je 1 hektar způsobilé plochy, 
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 do 31. 1. 2017 musí žadatel doložit účetní doklad/y za dodanou sadbu vystavený/é v 

kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním 

roce podání žádosti a uznávací list prokazující použití uznané sadby v množství 

nejméně 2 t sadby/ha. Doklady mohou být ve formě originálu nebo kopie.  

 

 uznávací list (originál nebo kopie) musí obsahovat čitelné údaje, razítko a podpis 

vystavovatele. Pokud se např. razítko nebo podpis nachází na zadní/další straně 

dokumentu nesmějí být opomenuty v přiložené kopii – tj. je nutno předložit všechny 

strany! 

 účetní doklad (originál nebo kopie) musí obsahovat čitelné údaje, datum vystavení jména 

příjemce/odběratele, vystavovatele popř. alespoň IČO příjemce/odběratele, 

vystavovatele 

 do 31. 1. 2017 musí žadatel doložit potvrzení výrobce, bramborového škrobu 

o skutečně nakoupeném množství škrobu ze sklizně pro příslušný hospodářský rok, které 

prokazuje dodávku brambor pro výrobu škrobu výrobci bramborového škrobu v množství 

odpovídajícím v přepočtu nejméně 6 t škrobu/ha. Lze předložit originál nebo kopii, 

 doložené potvrzení (originál nebo kopie) musí obsahovat čitelné údaje, razítko a 

podpis vystavovatele. Pokud se např. razítko nebo podpis nachází na zadní/další straně 

dokumentu nesmějí být opomenuty v přiložené kopii – tj. je nutno předložit všechny 

strany! 

 žadatel musí mít evidován příslušný DPB na sebe v LPIS od podání žádosti 

do 31. 10. 2016, 

 na stejnou plochu nebude poskytnuta podpora na konzumní brambory,  

 při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto 

plochy viditelně označit v terénu,  

 

ad b) Podpora na produkci konzumních brambor 

 

 k datu podání žádosti musí žadatel doložit účetní doklad/y za dodanou sadbu 

vystavený/é v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo 

v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list prokazující použití uznané sadby 

v množství nejméně 2 t sadby/ha. Předložit lze buď originál, nebo kopii výše 

uvedených dokumentů.  

 uznávací list je možné nahradit úřední návěskou v případě použití dodané sadby 

z členského státu Evropské unie 

 uznávací list (případně jeho kopie) musí obsahovat čitelné údaje, razítko a podpis 

vystavovatele, pokud se tyto nachází na zadní/další straně dokumentu nesmějí být 

opomenuty v přiložené kopii – tj. je nutno předložit všechny strany! 

 účetní doklad a to včetně jeho kopie musí obsahovat čitelné údaje, datum vystavení 

jména příjemce/odběratele, vystavovatele popř. alespoň IČO příjemce/odběratele, 

vystavovatele 

 žadatel musí mít evidován příslušný DPB na sebe v LPIS od podání žádosti do 

31. 10. 2016, 

 na stejnou plochu nebude současně poskytnuta podpora na brambory určené pro výrobu 

škrobu, podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností nebo podpora 

na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností, 

 při pěstování konzumních a škrobových brambor na jednom DPB musí žadatel tyto 

plochy viditelně označit v terénu.  

 

 

ad c) Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností 

 

 podporovanými druhy jsou: jabloň, hrušeň, meruňka a třešeň, 

 v rámci DPB žadatel žádá na způsobilé dílčí pěstební plochy sadu, 
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 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy (součet dílčích pěstebních ploch) 

s kulturou ovocný sad, evidované v LPIS a v registru sadů, 

 příslušné dílčí pěstební plochy musí být evidovány na žadatele min. ode dne podání 

žádosti do 31. 8. 2016, 

 výměra součtu dílčích pěstebních ploch ovocného sadu musí být shodná s výměrou 

odpovídajícího DPB, evidovaného v LPIS (součet výměr D.P.P. = výměře DPB), 

 sad musí být vysázen v roce 1995 a později, 

 sad musí splňovat minimální počty životaschopných jedinců: 

o jabloně a hrušně: 500 ks/ha součtu způsobilých pěstebních ploch, 

o meruňky a třešně: 200 ks/ha součtu způsobilých pěstebních ploch, 

 žadatel musí do 31. ledna 2017 prokázat výši vlastní produkce: 

o účetními a daňovými doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní produkce 

a/nebo 

o doklady prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování 

(vč. výrobních kalkulací pro jednotlivé druhy), 

 dodržet minimální výnos: 

 

Ovocný druh  Minimální výnos t/ha 

jabloň 10,0 

meruňka   1,5 

hrušeň   8,0 

třešeň   1,0 

 

 v terénu musí být viditelně odlišeni nezpůsobilí jedinci či skupiny jedinců od 

způsobilých, na každé dílčí pěstební ploše. 

 

 

ad d) Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností 

 

 podporovanými druhy jsou: slivoň švestka (kromě myrobalánu), broskvoň, višeň, černý 

a červený rybíz, maliník a jahodník,  

 v rámci DPB žadatel žádá na způsobilé dílčí pěstební plochy sadu (vyjma jahodníků), 

 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy (součet dílčích pěstebních ploch) 

s kulturou ovocný sad, evidované v LPIS a v registru sadů, resp. orná půda v případě 

jahodníků, 

 příslušné dílčí pěstební plochy musí být evidovány na žadatele min. ode dne podání 

žádosti do 31. 8. 2016, 

 výměra součtu dílčích pěstebních ploch ovocného sadu musí být shodná s výměrou 

odpovídajícího DPB, evidovaného v LPIS (součet výměr D.P.P. = výměře DPB), 

 sady musí být vysazeny v roce 1995 a později, 

 sady a porosty jahodníků musí splňovat minimální počty životaschopných jedinců: 

o švestky, broskvoně a višně: 200 ks/ha součtu způsobilých pěstebních ploch, 

o rybízové a maliníkové porosty: 2 000 ks/ha součtu způsobilých pěstebních ploch, 

o jahodníky: 20 000 ks/ha DPB, 

 žadatel musí do 31. ledna 2017 prokázat výši vlastní produkce: 

o účetními a daňovými doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní produkce 

a/nebo 

o doklady prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování 

(vč. výrobních kalkulací pro jednotlivé druhy), 

 dodržet minimální výnos: 
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Ovocný druh  Minimální výnos t/ha 

slivoň švestka  

(kromě myrobalánu) 

3,0 

broskvoň 2,0 

višeň 3,0 

rybíz černý 1,0 

rybíz červený 1,5 

maliník 0,5 

jahodník 3,5 

 

 v terénu musí být viditelně odlišeni nezpůsobilí jedinci či skupiny jedinců od 

způsobilých, na každé dílčí pěstební ploše. 

 

ad e) Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností 

 

 podporované druhy: zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, 

brokolice, kedluben, mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer bulvový, ředkev, ředkvička, 

řepa salátová, rajče, paprika, okurky nakládačky, okurky salátové, cibule, šalotka, 

česnek, pór, saláty, čekanka salátová, pekingské zelí, celer řapíkatý, pažitka, chřest a 

reveň, 

 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy s kulturou orná půda nebo jiná trvalá 

kultura (pouze pro chřest),  

 příslušný DPB musí být evidován na žadatele ode dne podání žádosti 

do 31. 8. 2016, 

 žadatel musí na žádosti uvést datum výsevu či výsadby pěstovaných zeleninových 

druhů, 

 žadatel musí přiložit k žádosti účetní nebo daňové doklady prokazující nákup osiva 

či sadby, 

 na stejnou plochu dílu půdního bloku nebude poskytnuta podpora na zeleninové druhy s 

vysokou pracností a podpora na konzumní brambory, 

 žadatel musí dodržet minimální počty vysázených (či vysetých) jedinců, vč. hmotnosti 

tisíce semen: 

 

Druh zeleniny Minimální 

počet 

vysázenýc

h ks/ha 

Minimální 

počet 

vysetých 

ks/ha 

Minimální 

hmotnost 

tisíce 

semen 

(g) 

Minimální délka 

vegetační doby ve 

dnech 

od 

výsadby 

(den) 

od 

výsevu 

(den) 

zelí hlávkové 25 000 35 000 2,00 57 87 

kapusta hlávková 20 000 45 000 2,20 62 92 

kapusta růžičková 25 000 50 000 2,90 120 150 

květák 20 000 30 000 2,30 66 96 

brokolice 20 000 30 000 2,65 65 95 

kedluben 65 000 100 000 3,00 40 75 

mrkev x 800 000 0,65 x 83 

petržel kořenová x 800 000 0,90 x 95 

pastinák x 250 000 2,30 x 140 

celer bulvový 50 000 x x 70 x 

ředkvička x 1 000 000 5,60 x 26 

ředkev x 120 000 8,00 x 55 
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řepa salátová 65 000 120 000 11,00 60 106 

rajče 8 000 16 000 2,20 70 100 

paprika 30 000 x x 90 x 

okurky nakladačky x 25 000 16,00 x 62 

okurky salátové 15 000 25 000 16,00 76 100 

cibule 

110 000 

/500) 625 000 2,70 50 80 

šalotka 110 000 500 000 3,20 75 90 

česnek 800*) x x 70 x 

pór 120 000 150 000 2,30 75 150 

saláty 50 000 x x 30 x 

čekanka salátová 50 000 50 000 1,10 75 105 

pekingské zelí 40 000 x x 50 x 

celer řapíkatý 50 000 x x 78 x 

pažitka 50 000 3 500 000 0,65 70 100 

chřest 15 000 x x celoročně x 

reveň 4 000 x x celoročně x 

 

ad f) Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností 

 

 podporované druhy: kukuřice cukrová, tykev (kromě tykve fíkolisté, olejné a 

pomíchané), hrách zahradní, fazol zahradní, celer naťový, špenát a petržel naťová, 

 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy s kulturou orná půda,  

 příslušný DPB musí být evidován na žadatele ode dne podání žádosti 

do 31. 8. 2016, 

 žadatel je povinen na žádosti uvést datum výsevu či výsadby pěstovaných 

zeleninových druhů, 

 žadatel je povinen přiložit k žádosti účetní nebo daňové doklady prokazující nákup 

osiva či sadby, 

 na stejnou plochu nebude poskytnuta podpora na zeleninové druhy s velmi vysokou 

pracností a podpora na bílkovinné plodiny na plodinu hrách zahradní, 

 žadatel musí dodržet minimální počty vysázených (či vysetých) jedinců, vč. hmotnosti 

tisíce semen: 

 

Druh zeleniny Minimální 

počet 

vysázenýc

h ks/ha 

Minimální 

počet 

vysetých 

ks/ha 

Minimální 

hmotnost 

tisíce 

semen 

(g) 

Minimální délka 

vegetační doby ve 

dnech 

od 

výsadby 

(den) 

od 

výsevu 

(den) 

hrách zahradní x 900 000 110,00 x 60 

fazol zahradní x 200 000 150,00 x 65 

tykev 5 000 5 000 75,00 60 90 

kukuřice cukrová x 50 000 150,00 x 72 

špenát x 900 000 8,00 x 38 

celer naťový  50 000 x x 70 x 

petržel naťová 65 000 1 000 000 1,00 60 87 
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ad g) Podpora na produkci chmele 

 

 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy s kulturou chmelnice,  

 na deklarované ploše musí být pěstován chmel 

 deklarovanou výměru musí mít žadatel evidovanou v LPIS a současně v registru 

chmelnic (sklizňová + pomocná plocha) na sebe ode dne doručení žádosti do 20. 

8. 2016.  

 

ad h) Podpora na produkci cukrové řepy 

 

 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy s kulturou orná půda, 

 příslušný DPB musí být evidován v LPIS na žadatele ode dne podání žádosti 

do 31. 8. 2016, 

 žadatel musí přiložit k žádosti účetní doklady (vystaveny v roce 2016 nebo 2015) 

prokazující nabytí osiva cukrové řepy v min. množství 0,8 VJ/ha, 

 žadatel musí přiložit k žádosti smlouvu (nebo její kopii) pro příslušný 

hospodářský rok na dodávku cukrové řepy ke zpracování na cukr nebo kvasný 

líh (tj. smlouvu s cukrovarem či lihovarem). 

 

ad i) Podpora na produkci bílkovinných plodin 

 

 žádost lze podat na zemědělskou půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných 

plodin a jejich směsí v období minimálně od 1. června do 15. července 2016, 

 podporovanými bílkovinnými plodinami jsou: hrách (všechny druhy), včetně pelušky, 

bob, lupinu, sóju, vojtěšku, jetel, směs výše uvedených plodin s obilovinami, přičemž 

zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %, 

 půda musí být evidována na žadatele v evidenci využití půdy jako kultura standardní 

orná půda, nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. 8. 2016, 

 minimální výměra je 1 ha zemědělské půdy s kulturou orná půda, 

 žadatel musí plnit minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 3 VDJ/ha 

bílkovinných plodin každý den kontrolního období od 1. 6. do 30. 9. 2016. 

ad j) Podpora na chov telete masného typu 

 

 žádost lze podat na masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele 

v období od 1. 4. 2015 do 31. 3.2016, 

 matkou telete, na které je podávána žádost, musí být kráva chovaná v systému bez tržní 

produkce mléka. Zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný 

v ústředním registru plemeníků, 

 žadatel v rámci žádosti uvádí: seznam telat masného typu, včetně identifikačních čísel a 

dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska 

tržní produkce mléka, označení otce dle ústředního registru plemeníků a výpočet VDJ. 

ad k) Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka  

 

 žádost lze podat na dojnice registrované na hospodářství žadatele k 31. 3. 2016, 

 žadatel v rámci žádosti uvádí: seznam dojnic chovaných žadatelem k 31. březnu 2016, 

včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední 

evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet VDJ. 
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ad l) Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy 

 

 žádost lze podat na bahnice popř. kozy pasené na trvalých travních porostech nebo 

na travních porostech evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. 5. do 

11. 9. 2016, 

 žadatel v rámci žádosti uvádí seznam bahnic popřípadě koz, pasených na travních 

porostech, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě dat zaevidování do 

ústřední evidence, a výpočet VDJ, 

 za bahnici či kozu se považuje samice starší jednoho roku, 

 žadatel má povinnost vést pastevní deník po celé kontrolní období od 15. 5. do 11. 

9. 2016.  

 

 

 

 

Přepočítací koeficienty ke stanovení počtu VDJ hospodářských zvířat: 

 

Druh a kategorie hospodářských zvířat 
Koeficient přepočtu na velké 

dobytčí jednotky (VDJ) 

skot ve věku nad 2 roky 1,00 

skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně 0,60 

skot ve věku do 6 měsíců včetně 0,40 

ovce ve věku nad 1 rok  0,15 

kozy ve věku nad 1 rok 0,15 

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne 
následujícího po dni narození. 
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