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Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
1
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 2012
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1         žadatel nevyplňuje
2         žadatel zaškrtne FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba
4         ve vztahu k žádostem 2009
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Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 2012
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 2012
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
*  
Jako doklad o uznání osiva lze předložit následující dokumenty: Uznávací list o uznání osiva nebo Doklad o uznání osiva vydaný 
v jiném členském státě EU nebo ISTA certifikát (u osiv z dovozu ze třetích zemích)
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 2012
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
Osoba podepisující jednotnou žádost:
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 2012
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost
Deklarace zemědělské půdy, SAPS,
platba na brambory na výrobu škrobu a platba na chmel
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
*  Pokud je na PB využíván závlahový systém, žadatel označí křížkem (X)
 
Důvody nesplnění podmínky:
2) pozemek nebyl uchováván v dobrém zemědělském stavu k 30. červnu 2003
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost
Deklarace RRD (rychle rostoucí dřeviny)
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 
LFA
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost 
Natura 2000 na z.p.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD 
A1 Ekologické zemědělství
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
*          vyplňuje se kód kultury na daném půdním bloku/dílu v daném roce  
         (viz příručka pro žadatele), POZOR, od roku 2010 je u kultury sad
         nutno rozlišit, zda je požadována sazba SI - dle  § 13 odst. 1 písm. f) 
         nebo SO dle § 13 odst. 1 písm. g) NV 79/2009 Sb. ve znění pozd.před.
**          vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
 
 
 
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD 
A2-O Integrovaná produkce ovoce
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
*           vyplňuje se druh ovocných dřevin pěstovaných na daném 
         půdním bloku/dílu (viz příručka pro žadatele)
**          žadatel uvede v prvním řádku u PB výměru celého půdního bloku 
         (součet všech dřevin)
***          vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD 
A2-V Integrovaná produkce révy vinné
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
*  
**
žadatel vyplní výměru vinice na daném půdním bloku, případně dílu
vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD
A2-Z Integrovaná produkce zeleniny
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
*
**
 
***
žadatel uvede v prvním řádku u PB výměru celého PB (součet všech druhů zel.)
vyplnit kódy všech druhů zeleniny pěstované na daném půdním bloku/dílu
s předpokládanými termíny výsadby a zahájení sklizně  (viz příručka pro žadatele)
vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD
 B Ošetřování travních porostů
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
*  
**
vyplňuje se kód zvoleného managementu (viz příručka pro žadatele)
vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD 
C1 Zatravňování orné půdy
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
*         vyplňuje se zvolený kód titulu zatravňování (viz příručka pro žadatele)
**         vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy (ha)
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD 
C2 Pěstování meziplodin
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
*
 
**
 
***
vyplňují se kódy zvolených druhů meziplodin pěstovaných v daném roce
na daném půdním bloku/dílu (viz příručka pro žadatele)
žadatel uvede  v prvním řádku u PB výměru celého PB (součet všech meziplodin)
vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Registrační číslo žádosti o poskytnutí dotace (spisová značka)
(strana/celkový počet stran)
Jednotná žádost EAFRD 
C3 Biopásy
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
http://www.szif.cz
1. Údaje o žadateli
*         vyplňuje se výměra biopásů na daném půdním bloku příp. jeho dílu
         v hektarech na dvě desetinná místa
**         vyplňuje se pouze na posledním listu přílohy
Razítko a podpis žadatele
(u PO dle OR či jiného průkazného dokladu):
F100101001
Razítko místa příjmu žádosti
1
Podpis osoby
1
Datum příjmu žádosti
1
Příjmení osoby
1
1. Údaje o žadateli
3. FO  PO
2
2. Adresa pro doručování
(je-li odlišná od adresy sídla nebo adresy trvalého bydliště fyzické osoby)
3. Bankovní spojení žadatele
V případě bankovního účtu v zahraničí vyplňte:
4. Statutární zástupci právnické osoby
29.Příjmení
30.Jméno
31.Rodné číslo
4. Právní nástupnictví
Druh platby:
4
4
Údaje původního žadatele:
5. Deklarace veškeré zemědělské půdy
6. Žádám o poskytnutí dotace v rámci následujících opatření
Přímé platby
Deklarace RRD
Zvláštní podpory
Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě
Agroenvironmentální opatření (EAFRD)
7. Povinné přílohy
Příloha společná pro všechna opatření
Počet listů
Mapa půdních bloků popřípadě dílů půdních bloků
Přílohy k SAPS, Oddělené platbě za cukr, Oddělené platbě za rajčata
Počet listů
Přílohy k Zvláštním podporám
Počet listů
Příloha pro platbu v méně příznivé oblasti (LFA)
8. Závazky žadatele
Prohlašuji, že:
jsem neobdržel v tomto roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního  rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územně samosprávního celku;
všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom své trestní odpovědnosti;
jsem si vědom své povinnosti informovat příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených v žádosti;
jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako právnická osoba jsem si vědom, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí o této žádosti budou zveřejněny v souladu s NR (ES) č. 1290/2005 a s NK (ES) č. 259/2008 a mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů společenství;
souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely;
budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;
jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám;
umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace a budu nápomocen při provádění těchto kontrol;
jsem v souladu s evropskými předpisy v  této žádosti uvedl veškerou mnou obhospodařovanou zemědělskou plochu;
jsem řádně zkontroloval všechny údaje uvedené v této žádosti a přiložených deklaracích, přičemž údaje uvedené v této žádosti a těchto deklaracích vyjadřují mou pravou a skutečnou vůli.
Zavazuji se:
dodržovat podmínky dotace, o kterou žádám;
dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v NV č. 45/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (cukr); v NV č. 47/2007 Sb., ve  znění pozdějších předpisů (SAPS); v NV č. 75/2007 Sb., ve  znění pozdějších předpisů (LFA a Natura 2000); v NV č. 79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (AEO – EAFRD); v NV č. 95/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rajčata); v NV č. 60/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zvláštní podpory). Tyto podmínky budu dodržovat po celý kalendářní rok na veškeré mnou obhospodařované ploše.
Dále pro dotaci na zvláštní podporu - platbu na výrobu škrobu se zavazuji:
udržovat ornou půdu podle podmínek pěstování brambor pro výr. škrobu uvedených v příloze č. 1 NV č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, do 31. 10. příslušného kalendářního roku.                                          
Dále pro dotaci na zvláštní podporu - platbu na chmel se zavazuji:
udržovat chmelnici podle podmínek pěstování chmele uvedených v příloze č.3 k č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, po celý kalendářní rok.
Dále pro dotaci na opatření AEO EAFRD se zavazuji:
v souladu s čl. 46 NK (ES) č. 1974/2006 dodržovat změny závazných norem nebo požadavků uvedených v čl. 39 odst. 3 NR (ES) č. 1698/2005 vytvořených podle článků 4 a 5 NR (ES) č. 1782/2003 a jeho příloh III a IV, resp. podle článků 5 a 6 NR (ES) č. 73/2009 a jeho příloh II a III, a norem nebo požadavků uvedených v NV č. 79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rovněž minimálních požadavků na použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin stanovených v právních předpisech ČR, nad jejichž rámec jdou závazky stanovené v uvedených článcích.
Dále pro dotaci na opatření Méně příznivé oblasti a oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě se zavazuji, že:*
budu zemědělsky hospodařit v méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000 v minimální výměře 1 ha travního porostu po dobu minimálně 5 kalendářních let následujících po roce, za který mi byla poprvé poskytnuta platba v méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000 podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo po dobu minimálně 5 kalendářních let následujících po roce, za který mi byl poprvé poskytnut vyrovnávací příspěvek podle nařízení vlády č. 241/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dále v případě pěstování konopí setého prohlašuji, že:
neprodleně oznámím Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu počátek kvetení konopí, které pěstuji na mnou deklarovaných půdních blocích/dílech půdních bloků, a že je budu pěstovat za běžných vegetačních podmínek v souladu s místní praxí nejméně po dobu 10 dnů ode dne skončení květu. 
Žadatel může předložit pouze jednu jednotnou žádost ročně.
* Neplatí pro žadatele, kteří již závazek hospodaření splnili.
2. Seznam pozemků k deklaraci zemědělské půdy a k žádosti o dotaci SAPS
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Kultura
Zavlažování*
  Výměra 
LPIS (ha)
  Výměra 
SAPS (ha)
  Výměra
chmele (ha)
Výměra brambor na 
výr.škrobu (ha)
  Výměra
konopí (ha)
Zemědělská půda nesplňující podmínky pro SAPS
Celkem LPIS (ha)
Celkem SAPS (ha)
Celkem chmele (ha)
Celkem br. na v. škr. (ha)
Celkem konopí (ha)
2. Seznam pozemků k deklaraci rychle rostoucích dřevin (RRD)
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Rod a druh rychle rostoucí dřeviny
Rok výsadby
Rok posledního
předchozího obmýtí
  Výměra RRD (ha)
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci pro LFA
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Typ LFA
  Výměra 
LFA (ha)
Celkem HA (ha)
Celkem HB (ha)
Celkem OA (ha)
Celkem OB (ha)
Celkem S (ha)
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci pro žádost Natura 2000 na z.p.
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
 Výměra 
Natura 2000 (ha)
Celkem (ha)
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci pro ekologické zemědělství
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Kultura*
Výměra kultury (ha)
Celkem:**
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na integrovanou produkci ovoce
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Druh dřeviny*
Výměra (ha) **
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na integrovanou produkci révy vinné
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Výměra (ha)*
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na integrovanou produkci zeleniny
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Výměra PB (ha)*
Druh zel.**
Termín výsevu**
Termín sklizně**
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na ošetřování travních porostů
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Management*
Výměra (ha)
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na zatravňování orné půdy
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Kód titulu*
Výměra (ha)
Celkem C1-A (ha)**
Celkem C1-B (ha)**
Celkem C1-A-V (ha)**
Celkem C1-B-V (ha)**
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na pěstování meziplodin
ha
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Meziplodina*
Výměra (ha)**
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na biopásy
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Poř.č.biopásu
Výměra biop.* (ha)
ha
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci pro ekologické zemědělství
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Kultura*
Výměra kultury (ha)
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na integrovanou produkci ovoce
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Druh dřeviny*
Výměra (ha) **
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na integrovanou produkci révy vinné
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Výměra (ha)*
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na integrovanou produkci zeleniny
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Výměra PB (ha)*
Druh zel.**
Termín výsevu**
Termín sklizně**
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na ošetřování travních porostů
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Management*
Výměra (ha)
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na zatravňování orné půdy
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Kód titulu*
Výměra (ha)
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na pěstování meziplodin
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Meziplodina*
Výměra (ha)**
2. Seznam pozemků k žádosti o dotaci na biopásy
Poř. č.
Čtverec PB
Kód půdního bloku  
Poř.č.biopásu
Výměra biop.* (ha)
 
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Mimo ČR
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
CZ010
CZ031
CZ064
CZ041
CZ063
CZ052
CZ051
ZZ666
CZ080
CZ071
CZ053
CZ032
CZ020
CZ042
CZ072
 
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Mimo ČR
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
CZ010
CZ031
CZ064
CZ041
CZ063
CZ052
CZ051
ZZ666
CZ080
CZ071
CZ053
CZ032
CZ020
CZ042
CZ072
0100
0300
0400
0600
0700
0710
0800
2010
2030
2040
2060
2070
2100
2230
2250
2310
2400
2500
2600
2700
3300
3500
4000
4300
5000
5400
5500
5800
6000
6100
6200
6210
6300
6410
6700
6800
7910
7940
7950
7960
7970
7980
7990
8030
8040
8060
8070
8090
8150
1
4
2
4
3
4
4
4
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