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Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku 2017 

Administrace žádostí 

 IP zeleniny: celkem podáno 90 žádostí 7 617 ha cca 87,689 mil. Kč

 IP jahodníku: celkem podáno 9 žádostí 153 ha cca   1,800 mil. Kč

 Sazba 2017 IP zeleniny 11 510,95 Kč/ha

IP jahodníku 11 700,09 Kč/ha

 vydávání rozhodnutí od 20. 3. 2018



Celkový počet žádostí v rámci opatření AEO IP-Z (2007-2014) a AEKO IP-ZJ

Rok Počet žádostí

Vyplaceno celkem

(mil. Kč)

2007 60 54,5

2008 70 51,5

2009 78 56,9

2010 84 60,3

2011 93 67,1

2012 80 66,7

2013 79 65,4

2014 75 69

2015 88 69,3

2016 92 79,7

2017 99 89,5



Celkový počet žádostí v rámci opatření AEO IP-Z (2007-2014) a AEKO IP-ZJ
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Přehled platby za opatření AEO IP-Z (2007-2014) a AEKO IP-ZJ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vyplaceno (mil. Kč) pozn. 2017 odhad z podaných žádostí



Rozložení podaných žádostí na krajích v rámci AEKO IP-ZJ 2017
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Integrovaná produkce zeleniny kontrolní kampaň 2017

Počet kontrol / počet kontrol s porušením

7 / 5 AEKO bez dotace 0/0

Kontrolní zjištění:

• Rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou DPB. (2 x)

• Žadatel nezaznamenával meteorologické prvky a neprovedl průběžné 
vyhodnocení údajů ze sledování meteorologických prvků (4 x)

• Žadatel nezajistil odběr vzorků půdy za účelem stanovení a zjištění dodržení 
limitu obsahu chemických látek osobou odborně způsobilou, 
která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona č. 22/1997 Sb. (6x)

• K výsevu/výsadbě zeleniny nebylo použito uznané osivo/sadba.

• Žadatel na DPB neprovedl před výsadbou/výsevem zeleniny rozbor půdy 
pro zjištění obsahu minerálního dusíku.

• Na základě výsledků rozboru z odebraných vzorků zeleniny (papriky) došlo 
k překročení mezní hodnoty obsahu olova. 

AEKO § 15 NV č. 75/2015 Sb.

Fyzické kontroly na místě



Integrovaná produkce jahodníku  kontrolní kampaň 2017

Počet kontrol / počet kontrol s porušením

2 / 2 AEKO bez dotace 1/0

Kontrolní zjištění:

Rozdíl mezi deklarovanou a zjištěnou výměrou DPB.

K výsadbě jahodníku nebylo použita uznaná sadba.

Žadatel nezaznamenával výskyt škodlivých organismů pomocí některého 
z technických zařízení.

Fyzické kontroly na místě

AEKO § 15 NV č. 75/2015 Sb.



Změna podmínek v rámci IP-ZJ dle NV č. 75/2015 Sb.

Od 2018:

 Součástí jednotné žádosti o zařazení do podopatření Integrovaná 
produkce zeleniny a jahodníku je mapa DPB, přičemž od roku 2018 
není povinnost provádět zákres technického zařízení. 

Fyzické kontroly na místě

AEKO § 15 NV č. 75/2015 Sb.



Podání Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností

Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých opatření Jednotné
žádosti podané v roce 2018 z důvodu výjimečných okolností podložených
příslušnými doklady, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost na místně
příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF na formuláři „Ohlášení zásahu vyšší
moci – mimořádných okolností“, ve kterém žadatel identifikuje nesplněnou
podmínku.

Jaké výjimečné okolnosti vedou k podání Ohlášení?

- Vážná přírodní katastrofa
- povodně, ...

- Přívalové deště

- nadměrné srážky, ...

- Nepříznivé klimatické podmínky

- sucho, mráz, ...

- Epizootická nákaza

- Dlouhodobá dočasná zdravotní nezpůsobilost

- Poškození DPB/porostu zvěří

- divoká zvěř

Fyzické kontroly na místě



VCS – zelenina      kontrolní kampaň 2017

Počet přijatých žádostí a počet žádostí vybraných ke kontrole na místě:

Dobrovolná podpora vázaná na produkci zeleninových druhů 
s vysokou pracností

- celkový počet přijatých žádostí – 132

- počet žádostí vybraných ke kontrole - 10

Dobrovolná podpora vázaná na produkci zeleninových druhů 
s velmi vysokou pracností

- celkový počet přijatých žádostí – 299

- počet žádostí vybraných ke kontrole - 16

PP § 25, § 26 NV č. 50/2015 Sb.

Fyzické kontroly na místě



VCS – zelenina      kontrolní kampaň 2017
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PP § 25, § 26 NV č. 50/2015 Sb.



VCS – zelenina      kontrolní kampaň 2017

Nalezené chyby při KNM:

2x: výsevek/výsadba není v minimálním množství podle přílohy 
č. 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické kontroly na místě

PP § 25, § 26 NV č. 50/2015 Sb.



VCS – zelenina      kontrolní kampaň 2018

Změna – cibule a saláty:

Příloha č. 7 - Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, 
včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro 
podporu na zeleninové druhy s velmi vysokou pracností

*) V případě cibule a česneku jde o údaj v kg na 1 hektar.

**) V případě cibule, šalotky a pažitky se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může být v každém balíčku 
více než 1 ks rostlin.

Druh 
zeleniny

Minimální počet 
vysázených 

ks/ha

Minimální 
počet 

vysetých 
ks/ha

Minimální 
hmotnost 

tisíce semen
(g)

Minimální délka vegetační 
doby ve dnech

od výsadby
(den)

od výsevu
(den)

cibule
110 000**

500* 625 000 2,7 30 55

saláty 50 000 55 000 0,7 30 50

Fyzické kontroly na místě

PP § 25, § 26 NV č. 50/2015 Sb.



Děkujeme za pozornost.

Kontakty:

Odd. administrace: Ing. Tomáš Farkač (VO - PP) Tomas.Farkac@szif.cz

Ing. Jan Borský (VO - AEKO) Jan.Borsky@szif.cz 

Odd. FKNM: Ing. Luďka Kráslová (VO) Ludka.Kraslova@szif.cz

Ing. Mgr. Denisa Nechanská (AEKO) Denisa.Nechanska@szif.cz

Ing. Milena Stehnová (VCS) Milena.Stehnova@szif.cz


