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Právní rámec
Přímé platby
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013,

kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v
režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (přímo
platný předpis)
 Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek

poskytování přímých plateb zemědělcům (NV PP, doplňuje
nařízení EU) novela č. 293/2018 Sb., s účinností od 01.01.2019
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Systém přímých plateb
1%

15%

SAPS

54%

Greening

Mladý zemědělec

30%
Dobrovolné
podpory vázané
na produkci

Výše sazby v Kč/ha nebo na Kč/VDJ v jednotlivých letech bude záviset na počtu
způsobilých ha nebo VDJ a na vývoji kurzu koruny 25,724 Kč/EURO
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Významné novinky v roce 2019
 § 12a: nová plocha v ekologickém zájmu – medonosný úhor
 Příloha č. 3: úprava váhového koeficientu pro medonosný úhor

 § 12: úprava plodin úhoru standardního v souvislosti se zavedením úhoru

medonosného
 zjednodušení textu u N-vázajících plodin
 povinné zákresy plodin v LPISu
 SZIF nebude vyzývat žadatele k doplnění žádosti o podporu a dalších

podkladů, které zakládají způsobilost pro podporu
 Žadatelé jsou povinni plnit podmínky způsobilosti sami, a to ve lhůtě

stanovené v souladu s pravidly nastavenými EK a národní legislativou
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Kdo je žadatel
„Zemědělský podnikatel“ dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství,
„aktivní zemědělec” byl zrušen od roku 2018 zrušeno

nebo
„organizační složka státu“ podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a
jejím vystupování v právních vztazích
Po celé kontrolní období nesmí žadatel přerušit zemědělskou činnost

Kontrola probíhá od data podání žádosti do konce období trvání
podmínek způsobilosti příslušného opatření (tj. do konečného data pro
plnění dotačních podmínek )
ověřování IČ v Evidenci zemědělského podnikatele (probíhá systémově)
žadatel nemusí dokládat Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele
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Tabulka doby trvání podmínek způsobilosti jednotlivých opatření pro
zemědělského podnikatele
Jednotlivá opatření
Jednotná paltba na plochu SAPS
Greening
Mladý zemědělec
VCS
Škrobové brambory
Chmel
Ovoce velmi vysoká pracnost
Ovoce vysoká pracnost
Zelenina velmi vysoká pracnost
Zelenina vysoká pracnost
Konzumní brambory
Cukrová řepa
Bílkovinné plodiny
Masná telata
Dojnice
Ovce a kozy
LFA
Natura 2000
Welfare
Ekologické zemědělszví

Víceletý
závazek
NE
NE
NE

Začátek
kontrolního
období
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ

Konec
kontrolního
období
31.8.
31.8.
31.8.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
datum podání JŽ
datum podání JŽ
od podání JŽ

31.10.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.8.
31.10.
31.8.
30.9.
datum podání JŽ
datum podání JŽ
11.9.

NE
NE
NE
ANO

od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ
od podání JŽ

30.9.
30.9.
31. 5. násled.kal.roku
31.12.
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Přímé platby v roce 2019
Přímé platby v roce 2019


Jednotná platba na plochu zemědělské půdy – SAPS



Platba na ozelenění - Greening



Platba pro mladé zemědělce



Dobrovolná platba vázaná na produkci
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Jednotná platba na plochu zemědělské půdy – SAPS
Platba bude se poskytovat na způsobilou zemědělskou půdu,
která
a)

bude evidována v LPIS na žadatele nejméně ode dne doručení JŽ na SZIF
do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

b)

bude žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním
roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele

c)

bude mít minimální způsobilou výměru 1 ha

d)

bude udržována v souladu s pravidly podmíněnosti (tzv. cross-compliance)
po celý příslušný kalendářní rok

Podmínky v roce 2019 pro platbu SAPS
Standardní
orná půda
obhospodařovaná


(R)

musí

být

zemědělsky

zemědělským obhospodařováním na orné půdě se rozumí provádění
obvyklých agrotechnických operací zajišťující pěstování plodin

Travní porost (G) a trvalý travní porost (kultura T)
Zemědělským obhospodařováním – provedení pastvy včetně
likvidace nedopasků nebo provedení seče a odklízení biomasy z
pozemku do 31.7. daného kalendářního roku (NV č.50/2015 Sb.)
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Platba SAPS
Podmínka likvidace nedopasků do 31.7. se nevztahuje na plochy:
 s průměrnou sklonitostí nebo jeho část sklonitost nad 10°
 Jiná kultura (O) je od roku 2017 nezpůsobilá pro poskytnutí jednotné

platby na plochu (např. výběhy hosp.zvířat, foliovníky, skleníky, zahrád.kolonie…)
 nemusí povinnost plnit zemědělec hospodařící na plochách nezařaditelných

do AEKO tzv. AEKO NIC
 od roku 2018 upravuje pro plochy DPB, které se nacházejí alespoň z 50 %

v méně příznivých oblastech ANC H1, tj. plochy zařazené v § 2 odst. 1
písm. a) bodu 1 nařízení vlády (č. 43/2018 Sb.). Na těchto plochách je do
31. srpna stanoven nejpozdější termín seče s odklizem biomasy a pastvy
s likvidací nedopasků
 na obnova TTP

V roce 2018 podalo žádost o SAPS 30 143 žadatelů na více než 3, 5 mil. ha z.p.
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Sazba SAPS pro rok 2018 činila 3 388,15 Kč/ha

Ozelenění / greening
Nedílná součást platby SAPS
Na greening je vázáno 30 % přímých plateb

Zemědělec je povinen dodržovat na všech svých způsobilých ha
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí za
což obdrží „příplatek“ k platbě SAPS
tři složky




čl. 44: Diverzifikace plodin
čl. 45: Trvalé travní porosty
čl. 46: Plocha využívaná v ekologickém zájmu

Sazba greening pro rok 2018 činila 1 877,4 Kč/ha
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Greening
Novinky pro rok 2019
Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu - § 12a







váhový faktor 1,5
seznam plodin vhodných pro opylovače (svazenka, jitrocel, lnička, koriandr aj.)
zajištění porostu plodin uvedených seznamu od 1. 6. do 15. 7. kalendářního roku,
mix alespoň 3 plodin, žádný z druhů nepřekročí 80 % v porostu.
Zákaz hnojení a použití POR.
DPB s medonosným úhorem zemědělsky udržován
od 1. 1. do 15. 7. kalendářního roku

Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu - § 12


úprava seznamu plodin: nektarodárné plodiny přesunuty do medonosného úhoru,
vypuštěny vojtěška a jetel – lze uplatnit pro N-vázající plodiny.



vypuštěna podmínka založení ozimu posledního roku úhoru.

N-vázající plodiny - § 18
Upraven text odst.1: „Na DPB s N-vázající plodinou je do 31. 10. příslušného
kalendářního roku založen porost ozimé plodiny nebo ponechán porost víceleté plodiny
vázající dusík.“
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Greening – I. Diverzifikace plodin
Žadatel má povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné
půdy
 do 10 ha orné půdy – stačí jedna plodina
 10 - 30 ha orné půdy
o musí pěstovat min. 2 plodiny a zároveň
o hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy

o
o
o

více než 30 ha orné půdy
musí pěstovat min. 3 plodiny
hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň
dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy

Výměra orné půdy zahrnuje kultury R, U a G
 Deklarace jednotlivých plodin na DPB (nebo ha na částech) se uvádí

každoročně v JŽ. Struktura plodin - připravit před podáním žádosti (Portál
farmáře, komerční evidenční systémy, xls.).
 Od roku 2019 žadatel je povinnen připokit k JŽ zákres plodiny na DPB !
Kontrola plnění dle deklarace v žádosti, v období od 1. 6. do 31. 8.
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Greening – I. Diverzifikace plodin
Povinné zákresy plodin
§ 9 – nově zavedena povinnost připojit k žádosti o poskytnutí PP zákres plochy
plodiny na DPB




platí pouze pro žadatele, kteří mají povinnost plnit diverzifikaci plodin
zákres doložen na ortofoto snímku
povinnost plyne ze zpřesnění monitorovacích systémů

Povinnost diverzifikace se nevztahuje na žadatele, plní DP automaticky
 jehož plocha orné půdy v LPIS činí méně než 10 ha
 pokud TTP (v LPIS vedená kultura T) v kombinaci s trávami a

bylinnými pícninami (v LPIS vedená kultura R a G) představují více
než 75 % zemědělské plochy nebo jsou tyto plochy kombinovány
 plní na všech svých pozemcích podmínky EZ
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Greening - II. Zachování výměry TTP
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, čl. 45
Cílem této podmínky je udržení poměru TTP vůči zemědělské ploše.
Udržení poměru TTP vůči zemědělské ploše – sleduje se na národní úrovni
– poměr nesmí klesnout o více než 5 % v porovnání s referenčním
poměrem. Za změnu TTP se považuje nejen rozorání (tj. změna kultury z
kultury T na R), ale jakákoliv změna kultury T na jinou kulturu (S,V,C..).
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Greening – zachování výměry TTP I
Úplný zákaz rozorání kultury ploch TTP na environmentálně citlivých
plochách –
 území Natura 2000

 1. zóna CHKO a NP
 národních přírodních památek, rezervací,
 plochy přiléhající k vodnímu útvaru ve vzdálenosti 12 m – zabránění erozi a

znečištění vod
 plochy SEO – zabránění erozi
 v LPIS ve vrstvě ENVIRO vymezené podmáčené a rašelinné louky – jedná

se o půdy vážící uhlík
 plochy v III. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí – zamezení

plošného znečištění vodních toků
Kontrola po celý kalendářní rok počínaje 1. ledna 2019
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Greening – zachování výměry TTP I

Za nepovolenou přeměnu TTP se nepovažují tyto případy:
 je-li plocha menší jak 0,01 ha
 plochy, které byly zalesněny v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb.
 v rámci pozemkových úprav, které jsou řízeny zákonem č. 139/2002 Sb.
 v LPIS přeměna zemědělské kultury T na kulturu L (zalesněná půda), B

(rybník) a M (mimoprodukční plocha)
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Greening
III. Plocha využívaná v ekologickém zájmu (EFA)
Žadatel dodržuje zemědělské postupy příznivé pro klima a ŽP
 od výměry orné půdy 15 ha a více

 pokud má žadatel v součtu více než 15 ha kultury orná půda, musí vyčlenit

z výměry této plochy orné půdy včetně ploch s kulturou M, L a D pokud jsou
plochami EFA, alespoň 5 % jako EFA, tzv. 5% podmínka EFA
 minimální výměra prvku EFA 0,01 ha (100 m2)
 EFA prvky se deklarují do samostatné deklarace v rámci formuláře JŽ, uvádí

se identifikační číslo DPB, druh a výměra prvku EFA a zákres do mapy (v JŽ
nevyplněná deklarace plochy EFA nelze poskytnout platbu na EFA!)
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Greening
III. Plocha využívaná v ekologickém zájmu (EFA)
Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na žadatele
 jejichž podnik má méně než 15 ha orné půdy,
 kteří plní na všech svých pozemcích podmínky EZ (pokud má „ekolog“

také konvenční plochy, vztahují se na něj podmínky EFA),
 jejichž půdní bloky s TTP a travními porosty nebo jejich kombinace

představují více než 75 % zemědělské plochy,
 kteří na více než 75 % orné půdy pěstují trávu nebo jiné bylinné pícniny

nebo luskoviny a jeteloviny, případně jde o půdu ponechanou ladem nebo
tyto způsoby kombinují,
 od roku 2018 se již neuplatňuje limit 30 hektarů orné půdy ve vztahu k

plochám při uplatnění výjimky při více než 75% TTP, TP a U.
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Greening
EFA - plocha využívaná v ekologickém zájmu
V roce 2019 lze jako EFA vyčlenit tyto plochy/prvky:









úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,0)
medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,5)
krajinné prvky v ekologickém zájmu (1,0 – 2,0)
ochranné pásy (1,5)
plochy s rychle rostoucími dřevinami (0,5)
zalesněné plochy (1,0)
plochy s meziplodinami (0,3)
plochy s plodinami, které poutají vzdušný dusík (1,0)

Každá plocha se přepočte váhovým koeficientem, kterým se zohlední
přínos dané plochy.
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Statistika plochy EFA – výměra v ha
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Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu
Váhový koeficient 1,0
Zelený úhor je zemědělsky obhospodařovaná půda ponechaná ladem se souvislým
porostem kulturních plodin


Plocha musí být zemědělsky udržována se souvislým porostem vyjmenovaných
plodin od 1.6. do 15.7.

 Doba trvání max. 3 roky a max. výměra 5 ha - zrušeno
 musí být evidován na žadatele v LPIS jako kultura U min. od 1.1. - 31.8.

daného kalendářního roku

 zelený úhor lze založit nejpozději do 1.6. daného kalendářního roku a musí být

ponechán na pozemku do 15.7. posledního roku trvání úhoru poté do 31.10.
založit porost ozimé plodiny - zrušeno

 žadatel je povinen porost minimálně jedenkrát ročně posekat (bez odklizení

biomasy) nebo zmulčovat, a to v době od 1. června do 31. srpna kalendářního23
roku.

Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu
V době trvání zeleného úhoru
 je zakázána aplikace hnojiv a POR
 v průběhu jeho trvání lze porost mulčovat
 v posledním roce trvání úhoru lze po 15. červenci zapravit porost na zelené

hnojení
 je-li založen na části DPB musí být v terénu viditelně označen
 na zeleném úhoru je zakázána zemědělská produkce, plodiny nesmí být sklízeny,

spásány ani jinak odstraňovány z DPB, a to ani po 15.7. posledního roku trvání úhoru
 mulčování ani zapravení porostu na zelené hnojení (po 15. červenci) se

nepovažuje za porušení zákazu hnojení; podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 377/2013 Sb.,
o skladování a způsobu používání hnojiv, musí být tyto činnosti zaznamenány do
evidence hnojení bez uvedení množství hmoty a živin.
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Úhor s porostem
Vyjmenované plodiny pro úhor s porostem
Proti roku 2018 chybí:
hrách vč. pelušky
jetel
pohanka
proso
ředkev
tolice vč. vojtěšky
kmín
kopr
len
mrkev
pastiňák

čičorka
hořčice
jestřabina
komonice
kozinec
svatojánské žito
svazenka
štírovník
úročník
vičenec
vikev
koriandr
řeřicha,
trávy lipnicovité, s výjimkou obilnin výše uvedených), nebo
směs výše uvedených plodin.
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Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu
Váhový koeficient 1,5
 Evidence v LPIS (U) od 1. 1. - 31. 8. příslušného kalendářního roku
 zákaz hnojení (mimo zeleného hnojení a mulče) a používání POR

 bez zemědělské produkce, nesmí být sklízena ani pasena.
 U se nemusí nacházet na celém DPB, lze vyčlenit jen část, musí být v terénu

viditelně označen

Medonosný úhor
 musí být zemědělsky udržován se souvislým porostem vyjmenovaných
plodin od 1.6. do 15.7. roku podání žádosti
 Porost založen směsí 3 druhů vyjmenovaných plodin (žádný z druhů

nepřekročí 80 %)
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Vyjmenované plodiny pro medonosný úhor
čičorka
jestřabina
jitrocel
komonice
koriandr
krambe
lnička
mastňák
pastinák
ředkev
sléz
svazenka
štírovník
úročník
vikev

hořčice,
jetel,
kmín
kopr
kozinec
len
lupina,
mrkev
pohanka,
řeřicha
slunečnice
světlice
tolice
vičenec
trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin.
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EFA- krajinné prvky
Váhový koeficient 1,0 – 2,0
Za EFA se považují KP: mez, terasa, travnatá údolnice, solitér, skupina
dřevin, stromořadí, příkop a mokřad


je evidován na žadatele od data podání JŽ minimálně do 31.8.



lineární KP (příkop, mez, stromořadí, terasa) může přiléhat svojí delší
stranou jinému LKP, který svojí delší stranou přiléhá k hranici DPB s
kulturou R



pro EFA lze využít vnitřní KP , které jsou součástí DPB s kulturou orná
půda a vnější KP, které se nachází vně DPB s kulturou orná půda a
tudíž jeho součástí nejsou, avšak přiléhají k němu.



výměra KP pro EFA musí být větší než 0,01 ha



ničení/rušení KP bude posuzováno jako porušení podmínek CC
28

Ochranný pás – EFA prvek
Váhový koeficient 1,5
 pás o šíři 1 až 20 metrů na orné půdě , který je situovaný dovnitř DPB od

jeho hranice – může být širší, započítá se jen 20 m
 musí být udržován minimálně od doby založení porostu hlavní plodiny

minimálně do 15.7. daného kalendářního roku
 může být založen na jedné nebo i více stranách DPB nebo jeho části

pozemku
Seznam vyjmenovaných plodin:
hořčice, hrách (a to včetně pelušky), jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev,
svazenka, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), vikev, kopr, koriandr, len,
řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše uvedených
plodin.
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Ochranný pás – EFA plocha
 udržování ochranného pásu se rozumí vymezení pásu, který je viditelně

rozlišitelný od ostatní plochy s hlavní plodinou
 od 1.6. do 31.7. musí být zajištěn souvislý porost plodin uvedených v seznamu,

které jsou jiné než hlavní plodina
 plodina na ochranném pásu nesmí být určena k zemědělské produkci - sklizena

ani pasena a ni odstraňována z DPB
 do doby sklizně hlavní plodiny (minimálně do 15.7.) je zakázána aplikace

hnojiv
 mulčovat lze

 aplikace přípravků na ochranu rostlin je povolena
 plocha pásu v podopatření biopás podle § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

nelze deklarovat pro EFA ochranný pás.
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Plochy s rychle rostoucími dřevinami
(výmladkové plantáže)
Váhový koeficient byl navýšen z 0,3 na 0,5
lze založit pouze vyjmenovanými druhy RRD
s určenou dobou obmýtí.

 plochy s RRD

 plocha s RRD je dle NV LPIS rovnoměrně a souvisle osázená

dřevinami, a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných jedinců na 1
hektar DPB.
 do této plochy se započítává související manipulační prostor
 zákaz použití minerálních hnojiv a POR žadatel musí vést evidenci o

použití hnojiv
 DPB pro účely EFA musí být evidovány v LPIS na žadatele od podání

JŽ do 31. srpna příslušného kalendářního roku
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EFA- zalesněné plochy
Váhový koeficient 1,0
 musí se jednat o lesní porosty založené výsadbou od roku 2008 v

rámci dotačního titulu Zalesňování zemědělské půdy dle PRV
2007 – 2014 a PRV 2014 – 2020
 lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny

určené k plnění funkcí lesa, která byla v LPIS před jejím
zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda
 zalesněná plocha pro EFA, musí být evidována v LPIS jako DPB s

kulturou L (zalesněná půda) od podání JŽ do 31. srpna
příslušného kalendářního roku
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EFA- plochy s meziplodinami
Váhový koeficient 0,3
Jsou pěstovány za účelem zeleného pokryvu nebo na zelené hnojení
Dvě možnosti výsevu meziplodin:
 směs plodin různých druhů (kontrola – zastoupení jedné plodiny nejvýše. 90 %)
 podsev trav nebo luskovin do hlavní plodiny; pak se může založit ozim (letní

varianta) nebo se může ponechat do 2. roku (ozimá varianta), jako hlavní plodina

Letní varianta - na zelené hnojení vyseta do 31. 7. a ponechána do 24. 9.
Ozimá varianta - k pokryvu půdy vyseta do 6. 9. a ponechána do 31. 10.

V tomto období je zakázáno na porosty meziplodin
 použití POR
 nemůže být

porost meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo
omezován v růstu

Plochy s ozimou variantou meziplodin pro EFA je možné využít pro splnění
podmínek DZES 4 (zajištěný pokryv orné půdy)
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EFA- plochy s meziplodinami
Zákaz použití POR na meziplodiny:
 od roku 2018 dochází k zavedení zákazu použití POR na plochy s

meziplodinami. Podle nařízení (EU) 2017/1155 . Pro plochy s
meziplodinami nesmí být tato lhůta kratší než osm týdnů, proto bylo
stanoveno tzv.
retenční bezzásahové období během kterého nesmí dojít k použití POR
 pro letní variantu
31. 7. – 24. 9.
 pro ozimou variantu 6. 9. - 31. 10.
 u podsevu po

sklizni hlavní plodiny po dobu 8 týdnů 1.8. – 24. 9.

 zákaz POR se vztahuje pouze na stanovené minimální retenční

bezzásahové období (tzn. desikace po tomto období je povolena)
 je zakázáno použití POR, které jsou povoleny v rámci EZ
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EFA- plochy s meziplodinami II
 Plodiny pro směs meziplodin: bér vlašský, čirok zrnový, čirok

dvoubarevný bojínek luční, festulolia sp., hořčice bílá, hnědá, jetel
alexandrijský, nachový (inkarnát), perský, jetel šípovitý, jílek
mnohokvětý, vytrvalý, koriandr setý, kostřava červená, luční,
rákosovitá, krambe habešské, lnička setá, lupina bílá, žlutá, úzkolistá,
mastňák habešský, peluška (hrách setý rolní), pohanka obecná, proso
seté, ředkev olejná, sléz krmný, slunečnice roční, srha laločnatá,
svazenka shloučená, vratičolistá, světlice barvířská (saflor), vikev
panonská, huňatá, setá, žito trsnaté (lesní)
 trávy a jeteloviny do podsevu: bojínek luční, Festulolia sp., jílek

mnohokvětý, jílek vytrvalý, komonice bílá, kostřava červená,
kostřava luční, kostřava rákosovitá, srha laločnatá a štírovník růžkatý
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EFA- plochy s plodinami vázající dusík
Navýšení váhového koeficientu z 0,7 na 1,0
 musí být zajištěn souvislý pokryv půdy danými plodinami

minimálně od 1.6. do 15.7. daného kalendářního roku nebo
prokazatelný výskyt posklizňových zbytků těchto plodin
 Na plochách s plodinami vázající N musí být nejpozději do 30.10.

založen porost ozimé plodiny nebo ponechán porost víceleté
plodiny vázající N
 Seznam plodin vázající N– bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách

(včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec,
lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně
vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. (použití osiva nebude SZIF
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kontrolovat)

EFA- plochy s plodinami vázající dusík
 pro splnění podmínky EFA lze využít i směs uvedených plodin s ostatními plodinami

za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík činí v porostu této směsi více
než 50 %
 DPB musí být veden na žadatele minimálně od podání JŽ do 31.10. příslušného

kalendářního roku
 plochy s plodinami které vážou dusík v rámci EFA jsou zároveň kombinovatelné s tzv.

dobrovolnou podporou vázanou na produkci poskytovanou na bílkovinné plodiny
 Zákaz používáni POR od vysetí až do sklizně

 důvodu kontrolovatelnosti podmínky zákazu POR, musí žadatelé vést evidenci POR (v
souladu se zákonem o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb.) + musí vést evidenci data
výsevu a sklizně plodin. Obě evidence pak slouží ke vzájemné křížové kontrole zákazu
použití POR

 Evidence data výsevu a sklizně nemá právně stanovenou podobu. Při kontrole bude
uznán jakýkoliv písemný záznam o výsevu či sklizni plodiny.
 Zákaz POR nekončí první sklizní.
 Desikace před sklizní není povolena.

 Je zakázáno použití POR, které jsou povoleny v rámci ekologického zemědělství.

Platba pro mladé zemědělce
Cílem je usnadnit založení zemědělského podniku a jeho rozvoj v počátečních letech podnikání.

• Dotace představuje v roce 2018 50% /byla 25 %) prémii k základní sazbě

SAPS
• Na maximální výměru 90 ha zemědělské půdy, po dobu nejvýše 5 let
za mladého zemědělce se považuje
1. fyzická osoba
 která poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho vedoucí, nebo která již
takový podnik zřídila v průběhu 5-ti let před prvním předložením Ž o platbu
pro mladé zemědělce a
 které není více než 40 let při předložení první JŽ pro mladé zemědělce

2. obchodní korporace
 ve které FO splňuje výše uvedené body a vykonává nad obchodní korporací
účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení,
zisku a finančních rizik v příslušném kalendářním roce podání JŽ
Za zřízení zem. podniku pro fyzické osoby a obchodní korporace
38 se
považuje zápis těchto osob do Evidence zemědělského podnikatele

Platba pro mladé zemědělce
Obchodní korporace (právnická osoba)
za

zřízení zemědělského podniku se považuje převzetí většinovým
společníkem většinový podíl na základním
ve které mladý zemědělec vykonává nad obchodní korporací účinnou a
dlouhodobou kontrolu ode dne podání JŽ do konce příslušného
kalendářního roku
takovou osobou se rozumí většinový společník
Většinový společník musí být nejpozději ke dni podání JŽ evidován v
EZP
Platba pro mladé zemědělce v roce 2018

Žádost o platbu pro mladé zemědělce podalo 5 307 žadatelů na 112 389 ha zem.p.
V rámci tzv. nařízení Omnibus ČR využila možnost od roku 2018 navýšit tuto
platbu z 25 % SAPS na 50 % z částky SAPS, tj. 1 694,08 Kč/ha
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Sazby přímých plateb 2015 - 2018
Název

2015

2016

2017

2018

Jednotná paltba na plochu SAPS Kč/ha

3 543,9

3 514,5 3 377,7

3 387,2

Greening

Kč/ha

1 943,6

1 928,4 1 853,4

1 877,4

Mladý zemědělec

Kč/ha

886,0

878,6

844,4

1 694,1
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Dobrovolná podpora vázaná na produkci
Od roku 2018 již není pro poskytnutí podpory vyžadován chov
hospodářských zvířat (byla intenzita chovu 3VDJ/ha)

Podpora citlivých sektorů ve výši 15 % roční obálky na přímé platby
 nemá vést ke zvýšení produkce - má sektor stabilizovat
 není vázána na platbu SAPS

Finanční prostředky směřují na odvětví:
brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní
brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, masná telata, dojnice a
pasené ovce a kozy
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Sazby citlivých komodit 2015 - 2018
VCS

2015

2016

2017

2018

Škrobové brambory

Kč/ha

17 215,8

16 268,9

13 743,1

19 679,1

Chmel

Kč/ha

17 356,7

17 194,4

15 965,2

15 572,5

Ovoce velmi vysoká pracnost

Kč/ha

13 734,0

13 850,0

12 932,6

12 071,3

Ovoce vysoká pracnost

Kč/ha

9 492,0

8 495,3

7 940,9

8 022,6

Zelenina velmi vysoká pracnost

Kč/ha

13 183,8

12 040,0

11 462,3

11 732,1

Zelenina vysoká pracnost

Kč/ha

366,4

5 002,9

4 083,8

3 591,6

Konzumní brambory

Kč/ha

5 411,7

4 891,1

4 776,9

4 752,3

Cukrová řepa

Kč/ha

7 874,1

7 430,5

6 540,4

6 549,9

Bílkovinné plodiny

Kč/ha

3 711,1

3 254,5

2 989,6

2 218,1

Masná telata

Kč/VDJ

10 001,8

9 313,0

8 560,3

8 688,9

Dojnice

Kč/VDJ

3 678,8

3 679,9

3 597,2

3 687,1

Ovce a kozy

Kč/VDJ

3 670,3

3 524,9

3 402,9

3 551,8
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Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
 minimální výměra pro podporu na produkci konzumních brambor činí nejméně 1 ha

 k datu podání žádosti musí žadatel doložit smlouvu o pěstování brambor

uzavřenou s výrobcem bramborového škrobu
 do 31. ledna následujícího roku doložit účetní doklady za dodanou sadbu a

uznávací list prokazující použití uznané sadby nejméně 2 t /ha, sadba
pocházející z EU nahradí uznávací list úřední návěskou
 žadatel musí doložit potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečně

nakoupeném množství škrobu ze sklizně pro příslušný hospodářský rok v množství
odpovídajícím celkově v průměru nejméně 6 t škrobu/ha do 31. ledna
následujícího roku
 při pěstování na DPB konzumních brambor a zároveň brambor určených k výrobě

škrobu musí být tyto plochy v terénu viditelně označeny
 plochy udržovat v souladu s pravidly CC po celý kalendářní rok.
 Sazba v roce 2018 byla 19 679 Kč/ha
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Podpora na produkci konzumních brambor
 Při pěstování na DPB konzumních brambor a zároveň brambor určených k

výrobě škrobu musí být tyto plochy v terénu viditelně označeny
 Žadatel je povinen doložit účetní doklad za dodanou sadbu vystavený 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/ha
 v případě použití sadby z EU lze uznávací list nahradit úřední návěskou
 minimální výměra pro podporu na produkci konzumních brambor činí

nejméně 1 ha
 Sazba v roce 2018 4 752 Kč/ha

SZIF nebude vyzývat žadatele k doložení chybějících dokladů
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Podpora na produkci ovocných druhů s velmi
vysokou pracností
Podporovanými druhy jsou: jabloně, meruňky, hrušně a třešně
 minimální výměra je 1 ha zem.p. s kulturou ovocný sad evidován v LPIS a v

registru sadů
 v rámci DPB žadatel žádá na způsobilé dílčí pěstební plochy sadu
 příslušné dílčí pěstební plochy musí být evidován na žadatele ode dne podání

žádosti do 31. 8. příslušného kalendářního roku
 výměra součtu dílčích pěstebních ploch musí být shodná s výměrou

odpovídajícího DPB
 sad byl vysázen v roce 1995 a později,
 sad musí splňovat minimální počty životaschopných jedinců:
 o 500 ks/ha pro jabloně a hrušně,
 o 200 ks/ha pro meruňky a třešně,
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Pokračování
Ovoce s velmi vysokou pracností
 žadatel musí do 31. ledna 2017 prokázat minimální úroveň

vlastní produkce na ha plochy:
 od 1.1. do 31. 12. v příslušném kalendářním roce doloží účetní a

daňové doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní
produkce
 Od 1.1. do 31. 12. v příslušném kalendářním roce doloží objem

vlastní produkce využitý při dalším zpracování (vč. výrobních
kalkulací pro jednotlivé druhy ovoce)
 Dodržet minimální výnos

jedinci či skupiny
jedinců od způsobilých na každé dílčí pěstební ploše

 V terénu musí být viditelně odlišeni nezpůsobilí

Sazba v roce 2018 12 071 Kč/ha
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Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou
pracností
Podporované druhy – slivoň švestky, broskvoně, višně, černý a červený rybíz, maliník a jahodník
 v rámci DPB žadatel žádá na způsobilé dílčí pěstební plochy sadu (vyjma jahodníku)
 minimální výměra je 1 ha plochy (součet dílčích pěstebních ploch)s kulturou ovocný sad
evidován v registru sadů, resp. orná půda v případě jahodníků
 příslušné dílčí pěstební plochy musí být evidován na žadatele ode dne podání žádosti do 31.
8. příslušného kalendářního roku
 výměra součtu dílčích pěstebních ploch musí být shodná s výměrou odpovídajícího DPB
evidovaného v LPIS
sady byly vysazeny v roce 1995 a později; pro porosty jahodníků povolené stáří max. 3 roky,
 sady a porosty jahodníků musí splňovat minimální počty životaschopných jedinců:
 200 ks/ha pro švestky, broskvoně a višně,
 2 000 ks/ha pro rybízové a maliníkové porosty,
 20 000 ks/ha pro jahodníkové porosty,
 žadatel musí do 31. ledna 2017 prokázat výši vlastní produkce :
 do 31. 12. 2016 doloží účetní a daňové doklady prokazující uskutečněný prodej vlastní
produkce,
 do 31. 12. 2016 doloží objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování (vč. výrobních
kalkulací pro jednotlivé ovoce),
 Dodržet minimální výnos
 V terénu musí být viditelně odlišeni nezpůsobilí jedinci či skupiny jedinců od způsobilých na
každé dílčí pěstební ploše
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 Sazba v roce 2018 8 023 Kč/ha

Zeleninové druhy 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.
příslušného kalendářního roku
 žadatel musí v JŽ uvést datum výsevu či výsadby pěstovaných zeleninových
druhů,
 žadatel musí přiložit k JŽ účetní nebo daňové doklady prokazující nákup
osiva či sadby,
 žadatel musí dodržet minimální počty vysázených (či vysetých) jedinců
(podrobnosti v NV)
 Sazba v roce 2018 11 732 Kč/ha
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Zeleninové druhy s vysokou pracností
 podporované druhy: kukuřice cukrová, tykev, 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.
příslušného kalendářního roku
 pěstování zeleninových druhů probíhá v období po 1.6., přičemž minimální doba
pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období je 10
kalenářních dnů
 žadatel musí v JŽ uvést datum výsevu či výsadby pěstovaných zeleninových druhů
odpovídajícím
 žadatel musí dodržet minimální počty vysázených či vysetých jedinců včetně
hmotnosti tisíce semen
 na stejnou plochu nebude poskytnuta podpora na zeleninové druhy s velmi
vysokou pracností,
 žadatel musí dodržet účetní nebo daňový doklad o minimálním výsevu nebo
výsadby na 1 ha (podrobnosti v NV)
 Sazba v roce 2018 3 592 Kč/ha
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Podpora na produkci chmele
 evidence v LPIS a v evidenci chmelnic: ode dne doručení JŽ

SZIF minimálně do 20. srpna příslušného kalendářního roku
 minimální výměra: 1 ha chmelnice
 chmelnice musí být zemědělsky obhospodařovaná a musí zde být

pěstován chmel
 plochy udržovat v souladu s pravidly CC po celý kalendářní rok
 Dotace v roce 2018 15 965 Kč/ha
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Podpora na produkci cukrové řepy
 příslušný DPB musí být evidován v LPIS na žadatele ode dne podání

žádosti do 31. 8. příslušného kalendářního roku
 přiložit k žádosti účetní doklady prokazující nabytí osiva cukrové

řepy v min. množství 0,8 VJ/ha DPB
 přiložit k žádosti smlouvu (nebo kopii) pro příslušný kalendářní rok

na dodávku cukrové řepy ke zpracování na cukr nebo kvasný líh
(tj. s cukrovarem či lihovarem).

 plochy udržovat v souladu s pravidly CC po celý kalendářní rok
 Sazba v roce 2018 6 540 Kč/ha
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Podpora na produkci bílkovinných plodin
Od roku 2018 již není pro poskytnutí podpory vyžadován chov hospodářských zvířat
 žádost lze podat na zemědělskou půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných plodin a

jejich směsí v období minimálně od 1. 6. do 15. 7. příslušného kal.roku
 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 JŽ Fondu do 31. 8. příslušného kalendářního roku
 Dodržovat celoročně podmínky CC
 Porost s bílkovinnou plodinou lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny. Takový podsev

může být deklarován jako hlavní plodina pouze v případě, že krycí plodina bude
sklizena ve stavu mléčné zralosti. Na pozemku s bílkovinnou plodinou se nesmí vyskytovat
tráva ani v podsevu ani jako krycí plodina (jílek jednoletý). Podobně např. mák či hořčice.
 Plochy s bílkovinnými plodinami v dobrovolné podpoře vázané na produkci jsou vhodně

kombinovatelné s plochami dusík vázajících plodin v rámci podmínek EFA, za
předpokladu, že budou dodrženy jejich specifické podmínky.
Na jednu plochu žadatel může nárokovat platbu za oba režimy.
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Sazba v roce 2018 2 218 Kč/ha

Podpora na chov telete masného typu
 žádost lze podat na masná telata, která se narodila na hospodářství

žadatele v období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
 řádná registrace v ÚE a včasné nahlášení narození telete do ÚE
 matkou telete, na které je podávána žádost, musí být kráva chovaná v

systému bez tržní produkce mléka.
 otec telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v

ústředním registru plemeníků (uvedené v seznamu)
 požádat o platbu na minimálně na 1 tele
 dodržovat celoročně podmínky CC
 Sazba v roce 2018 8 689 Kč/VDJ, tj. 3 476 Kč/tele
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Podpora na chov krávy chované v systému chovu
s tržní produkcí mléka
 žádost lze podat na dojnice vedené na hospodářství žadatele v ÚE

k 31. 3. příslušného kalendářního roku v systému chovu s tržní
produkcí mléka
 řádná registrace a včasné hlášení do ÚE u deklarovaných zvířat
 platba bude poskytnuta na minimální počet 2 VDJ

 dodržovat celoročně podmínky CC
 Sazba v roce 2018 3 597 Kč/VDJ
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Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
 žádost lze podat na ovce a kozy starší 1 roku (samice starší 1 roku) vedené v ÚE

na hospodářství žadatele
 žádost lze podat na bahnice popř. kozy pasené na TTP nebo na travních

porostech evidovaných na žadatele v LPIS na hospodářství registrovaném v ÚE v
období nejméně od 15. 5. do 11. 9. příslušného kalendářního roku
 dodržovat celoročně podmínky CC
 žadatel má povinnost vést pastevní deník - uvádí denní záznamy o pastvě

(identifikační čísla zvířat, nebo registrační číslo hospodářství nebo stáje,
identifikační číslo DPB, datum pastvy),
 platba bude poskytnuta na minimální počet 2 VDJ (14 ks zvířat), nejpozději 15.5.
 Sazba v roce 2018 3 552 Kč/VDJ, tj. 532 Kč/kus
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Cross compliance - kontrola podmíněnosti
 Obdržení

platby v plné výši – musí zemědělec dodržovat
podmínky CC po celý kalendářní rok

 Podmíněnost plateb

CC - kontrola podmíněnosti je upravena
NV č. 48/2017 Sb. o stanovení požadavků podle aktů a
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Platba podléhající kontrole podmíněnosti
• Všechny PP
• Opatření z PRV (les, Natura

• AEKO závazky
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CROSS compliance
Stanovení požadavků dobrého zemědělského a
environmentálního stavu - DZES a PPH
DZES 1 - Ochranné pásy podél útvarů povrchových vod
DZES 2 - Zavlažovací soustavy
DZES 3 - Ochrana podzemních vod před znečištěním
DZES 4 - Zachování minimálního pokryvu půdy
DZES 5 – Protierozní ochrana půdy
DZES 6 - Zachování organických složek půdy
DZES 7 – Krajinné prvky, invazní rostliny
DZES 7d - – maximální plocha plodiny 30 ha
Bude se týkat podzimních osevů

ochrana vod

ochrana půdy
a zásoba uhlíku
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DZES 5
Od 1. 1.2019 výrazné zpřísnění protierozní ochrana půdy
1. navýšení procenta rozlohy erozních ploch, na niž se podmínky standardu
DZES 5 vztahují (z loňských cca 10,5 % na cca 25 %)
2. Redesign vrstvy v LPIS – nový princip vymezování erozních ploch
 Každý DPB zařazen podle úrovně erozní ohroženosti - SEO, MEO, NEO

 Rozdělení plodin do skupin dle jejich (půdo)ochranné funkce





NOF kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice, čirok
SOF ostatní obilniny, řepka olejná
VOF ostatní pícniny (jednoleté a/nebo víceleté) a/nebo travní porost

3. Úprava půdoochranných technologií
 Podrývání u řepky olejné (SEO)
 Aplikace tuhých organických nebo statkových hnojiv do půdy (SEO, MEO)
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DZES 7 d
DZES 7 d – maximální plocha plodiny 30 ha
výměra 30 ha odpovídá optimální rozloze obhospodařovaného
pozemku, která je udávána v rozmezí 20 – 40 ha
 standard se vztahuje pouze na DPB s kulturou R, které jsou v LPIS
vymezeny jako erozně ohrožené – SEO i MEO (záložka nová eroze
od 1. 1. 2019)
 vztahuje se k celé ploše DPB – tzn. díváme se na vrstvu, kde jsou celé
díly půdních bloků buď žluté nebo červené MEO, SEO)
 kontrolním období je od 1. 6. a do 31. 8. daného roku (viz. 9 NV
50/2015 Sb.), tj. posuzuje se hlavní plodina
 souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn. nezapočítává
se plodina, která se nachází na jiném DPB
 účinnost od 1.1. 2020
Bude se týkat podzimních osevů 2019
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