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HRDP – MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI
S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI
Obecně:
Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně příznivými
podmínkami s cílem přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit
pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.
Podpora má formu vyrovnávacího příspěvku na hektar travního porostu kompenzujícího ze 100%
újmu v hospodaření v daném typu méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními. Je
stanovena základní průměrná výše vyrovnávacího příspěvku poskytovaného na hektar travního porostu
pro každou méně příznivou oblast. V rámci těchto oblastí je vyrovnávací příspěvek dále diferencován.

Méně příznivé oblasti se člení na:

•

horské oblasti (oblast typu HA a HB)

•

ostatní méně příznivé oblasti (oblast typu OA a OB)

•

oblasti se specifickými omezeními (oblast typu S)

Oblasti s environmentálními omezeními (oblast typu E) se dále nečlení.
Sazba vyrovnávacího příspěvku v méně příznivých oblastech činí:

•

v oblasti typu HA 4 680 Kč na 1 ha travních porostů,

•

v oblasti typu HB 4 014 Kč na 1 ha travních porostů,

•

v oblasti typu OA 3 490 Kč na 1 ha travních porostů,

•

v oblasti typu OB 2 820 Kč na 1 ha travních porostů,

•

v oblasti typu S

3 420 Kč na 1 ha travních porostů,

•

v oblasti typu E

2 800 Kč na 1 ha travních porostů.

O tuto podporu žádá žadatel prostřednictvím kombinované žádosti SAPS/LFA. Žadatel může použít buď
formulář s předtištěnými údaji, který bude žadateli zaslán nebo prázdný formulář, který celý vyplní sám.
Žádosti pro toto opatření budou přijímány v období od 15.dubna do 15. května na příslušném ZA-PÚ
(Zemědělská agentura - pozemkový úřad).

Přehled režimů:

•

Žádost o vstup do opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními

Slovníček pojmů (vysvětlení použitých termínů)

•

LFA – Less Favourable Areas (Méně příznivé oblasti)

•

SAPS - Jednotná platba na plochu (Single Area Payment Scheme)
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•

Kombinovaná žádost - Žádost o SAPS bude podávána na společném formuláři žádosti se žádostí na
Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA).

•

Předtištěný formulář kombinované žádosti - předtištěnou žádostí se rozumí vyplnění úvodního
listu žádosti daty evidovanými v registru žadatelů a vyplnění Seznamu (Deklarace) užívaných půdních
bloků/dílů žadatelem k určenému datu. Žadatel nemusí tuto žádost využít, nicméně při přípravě
žádosti z ní může vycházet. Pokud zjistí jakoukoliv nesrovnalost může ji též použít jako podklad pro
provedení aktualizace dat v Evidenci půdy. Data žadatel musí aktualizovat nejpozději před podáním
žádosti.

•

Žádost o vstup do opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními
– žádost podávaná v případě zájmu účasti v tomto opatření, jejíž součástí jsou následující povinné
přílohy:

•

deklarace užívání půdy,

•

výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce) nebo kopie živnostenského listu či doklad soukromě
hospodařícího rolníka,

•

doklad o zřízení bankovního účtu,

•

doklad vodohospodářského orgánu o výměře v OPVZ 1. stupně.

Popis jednotlivých režimů
Žádost o vstup do opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními
omezeními
Žadatelem se pro účely tohoto opatření rozumí fyzická nebo právnická osoba, jestliže je podnikatelem
podle zvláštního právního předpisu (§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku). Žadatelem může být také Česká
zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.
Žádosti pro toto opatření budou přijímány v období od 15. dubna do 15. května na příslušném ZA-PÚ
(Zemědělská agentura - pozemkový úřad). Žadatel může podat tuto žádost osobně nebo poštou.
V případě podání poštou se za termín podání považuje datum doručení žádosti na ZA-PÚ. Žádost se může
podat ještě 25 kalendářních dnů po řádném termínu. Takto pozdě podané žádosti jsou však
sankcionovány 1% z celkové částky za každý pracovní den. Žádosti podané později než 25 dnů po
řádném termínu jsou automaticky zamítnuty
Žadatel o vyrovnávací příspěvek musí splňovat následující podmínky:

•

Musí se zavázat, že bude hospodařit v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.

•

Musí se zavázat, že bude provozovat a udržovat zemědělskou činnost po dobu minimálně 5 let od
první platby vyrovnávacího příspěvku, s výjimkou případu zásahu vyšší moci.

•

Musí hospodařit nejméně na 5 ha zemědělské půdy. Jedná-li se hospodaření v územích
národních parků nebo chráněných krajinných oblastech je požadovaná minimální výměra 2 ha. Jednáli se o hospodaření v systému ekologického zemědělství, je požadována minimální výměra 1 ha.

•

Musí se zavázat, že bude dodržovat ustanovení Směrnice Rady č. 96/23/ES (o kontrolních
opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech) a
96/22/ES (o zákazu používání jistých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek
beta-mimetik při spekulacích s živočichy), v rozsahu uvedeném v zákoně č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a v prováděcí vyhlášce č. 287/1999 Sb. - § 3 odst. 2 .
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•

Nejde-li o hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti
nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro
zásobování pitnou vodou, musí se žadatel zavázat dodržovat intenzitu chovu hospodářských
zvířat chovaných žadatelem v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok v intervalu 0,2 až 1,5 velké
dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci
půdy.

Vývojový diagram průběhu žádosti (shrnutí procesu)

Žádost o vstup do opatření

Žádost o podporu

Administrativní kontrola žádosti

Fyzická kontrola na místě - žadatel

Rozhodnutí (zamítnutí / přidělení)

Platba
Žádost o podporu
Žádost musí mít všechny požadované náležitosti a žadatel musí splňovat základní podmínky pro vstup do
opatření. Žádost se podává v období od 15.4. do 15.5. daného kalendářního roku.
Administrativní kontrola – V tomto kroku se kontroluje, zda byly splněny podmínky stanovené
předmětnou národní legislativou i legislativou ES.
Fyzická kontrola na místě – Kontroly na místě jsou neohlášené. Avšak pokud se neohrozí účel
kontroly, může se na ní upozornit s předstihem. S výjimkou náležitě zdůvodněných případů tento
předstih nepřekročí 48 hodin. Jestliže zemědělec nebo jeho zástupce zabrání provedení kontroly na místě,
příslušná žádost nebo žádosti se zamítnou. Fyzická kontrola na místě neprobíhá u všech zemědělců
podávajících žádosti o podporu, ale budou vybráni jen někteří na základě rizik a reprezentativnosti.
Rozhodnutí - Dle výsledků administrativní kontroly a fyzické kontroly na místě je vydáno rozhodnutí o
zamítnutí podpory nebo rozhodnutí o přidělení podpory.
Platba - Žadateli je na základě rozhodnutí vyplacena stanovená finanční částka.
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Časový plán podávání žádostí

•

žádost podporu: 15.4. – 15.5. daného roku

•

platba: po vydání rozhodnutí

Kontrola

Žadatel resp. žádost jsou podrobeny 2 typům kontrol – administrativní kontrole a
fyzické kontrole na místě.
Shrnutí povinností:
A. žadatelů:
• Podat úplnou žádost

•

Splňovat podmínky pro vstup do opatření

•

Dodržovat zásady správně zemědělské praxe

•

Dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat

B. Fondu:

•

Provést úplnou kontrolu žádosti

•

Informovat žadatele o chybách v žádosti

•

Vydat rozhodnutí o přidělení nebo zamítnutí podpory

•

Informovat o podmínkách jednotlivých opatření

Stížnosti a odvolání
Žadatel si může stěžovat nebo odvolat proti rozhodnutí ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení.
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Kontakty
Odbor PP a HRDP
Oddělení metodiky HRDP
Ing. Iva Václavková,
e-mail: vaclavkova@szif.cz
Tel.: +420 222 871 704

Hlavní nařízení
Elektronická verze HRDP ze stránek MZe: část 1 a 2, část 3, část 4, přílohy

•

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení

•

Nařízení Komise (ES) 2419/2001 které stanoví podrobná pravidla pro provádění integrovaného
administrativního a kontrolního systému pro některé podpůrné programy Společenství, jenž byl zřízen
nařízením Rady (EHS) č. 3508/92

•

Nařízení Komise (ES) 445/2002 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.
1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
(EZOZF)

•

Nařízení Komise (ES) č. 963/2003 kterým se mění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

•

Zákon o zemědělství č. 252/1997

•

Nařízení vlády – zatím ve schvalovacím procesu
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