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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
SZIF pořádá semináře k Jednotné žádosti 2018 a informuje o 
zásadních změnách 
 

 

Praha 23. března 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) organizuje sérii 

školení pro letošní zájemce o dotace v rámci Jednotné žádosti. Zemědělci mohou 

využít některý z 68 seminářů, které proběhnou po celé České republice. Účast 

doporučujeme také stálým žadatelům, aby byli co nejlépe připraveni, protože pro 

letošní podání Jednotné žádosti nastává několik podstatných změn.  

 

 

Příjem Jednotných žádostí 2018 se pomalu, ale jistě blíží. Každoročně se týká téměř 30 tisíc 

žadatelů. Ten letošní odstartuje 9. dubna a skončí 15. května, žadatel má ale ještě po tomto 

řádném termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % 

za každý pracovní den.  

 

Také letos budou probíhat v průběhu března a dubna bezplatné semináře, které pro žadatele 

pořádá SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Jejich smyslem je představit novinky, 

předat zkušenosti z administrace předchozích žádostí a poukázat na zbytečné chyby. Zájemci si 

mohou vybrat z nabídky 68 seminářů, které se uskuteční napříč celou Českou republikou. První 

z nich začíná 26. března, poslední se bude konat 18. dubna. Jejich seznam uvádíme v přiložené 

tabulce. 

 

Příjem Jednotných žádostí 2018 bude ve znamení několika zásadních změn. Ruší se například 

podmínka aktivního zemědělce, což je pro žadatele určitě příjemná zpráva.  

 

Dále od roku 2018 nebude vyplácena podpora v rámci dotačního titulu LFA. Platba LFA bude 

nahrazena dvěma samostatnými tituly: PPO (platba pro přechodně podporované oblasti 

s přírodními omezeními) a ANC (platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými 

zvláštními omezeními). PPO jsou oblasti, které v důsledku nového vymezení oblastí s přírodními 

omezeními nespadají do lokalit ANC. Podpora pro PPO bude vyplácena maximálně po dobu tří 

let a sazba bude postupně snižována. Dotaci PPO může získat pouze žadatel, který žádal v letech 

2015-2017 na opatření LFA. Oblasti ANC nahrazují oblasti LFA a odpovídají požadavkům na nové 

vymezení těchto lokalit. Výše sazby pro opatření ANC se odvíjí od výrobního zaměření žadatele 

– tj. převažující rostlinná výroba nebo převažující živočišná výroba.  

 

Významnou změnou pro opatření welfare (Dobré životní podmínky zvířat) je, že žadatel už 

nebude v žádosti uvádět identifikační čísla dojnic, nově bude v žádostech deklarovat pouze čísla 

hospodářství a objektů (žadatelé již nebudou pro dojnice podávat Změnové žádosti ani Oznámení 

o náhradě). Počty dojnic pro poskytnutí dotace bude SZIF získávat z Integrovaného 

zemědělského registru (IZR).  
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U bílkovinných plodin, které jsou součástí Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), 

odpadá povinnost minimální intenzity chovu hospodářských zvířat 3 VDJ na 1 hektar 

bílkovinných plodin. 

 

Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl 

v objemu vyplácených finančních prostředků. K dnešnímu dni bylo na Jednotné žádosti 2017 

zaplaceno přes 24,5 miliardy korun. Výplaty probíhají podle harmonogramu, SZIF vydává 

rozhodnutí za kratší dobu, v některých případech dokonce i o několik týdnů. Předpokládáme, že 

administrace letošních žádostí bude probíhat stejně dobře jako u těch loňských. 

 

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  
 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné 

rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 

Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné 

době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a 

Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO. 

 

 

 

Příloha: 

 

ŠKOLENÍ K JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2018 
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