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PŘÍMÉ PLATBY – HLAVNÍ ZMĚNY

Již pro 2020:

Odpočet ploch bez právního důvodu užívání

Geoprostorové zákresy plodin, deklarace plodin

Pro 2021:

Vypuštěna podmínka zemědělského podnikatele

Registrace na Portálu farmáře – platí od 2022

Formulář geoprostorové žádosti

EFA – ochranné pásy = všechny typy pásů

EFA – standardní orná půda

Prodloužení doby obmytí u vybraných druhů RRD na 10 let



PLOCHY BEZ PRÁVNÍHO DŮVODU UŽÍVÁNÍ

Sníží se výměra způsobilé plochy k platbě o část DPB, ke které nebyl 
doložen právní důvod užívání

Nemění se dosavadní postup posuzování PDU

Pouze v případech, kdy SZIF standardně vyzývá k prokázání PDU:

na podnět vlastníka

spor 2 uživatelů

zápis zcela nové plochy

Povinnost plnění podmínek pro platbu na celé ploše DPB



GEOPROSTOROVÁ ŽÁDOST

přes Portál farmáře – povinná registrace od 2022

jednotná žádost a její změny

příprava na budoucí SZP

Portál farmáře = informační zdroj o způsobilosti pozemků 

zákresy ploch

pro platbu – všichni žadatelé

pro plodiny – žadatelé nad 10 ha (od 2020 navíc i EZ + další 

výjimky) 



EFA –VŠECHNY TYPY OCHRANNÝCH PÁSŮ

do EFA započitatelný ochranný o šíři 1 až 20 metrů

X   nutno dodržet specifickou šíři

souvratě podél hranice DPB

ochranné pásy v podmíněnosti - DZES 1, PPH 1/6,

DZES 5, DZES 7d

stanovené plodiny: hořčice, hrách, jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, 

svazenka, štírovník, tolice, vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi 

lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo jejich směs.

porost minimálně od 1. června do 15. července 

údržba (viditelné odlišení) minimálně od doby založení tzv. hlavní plodiny 

neprodukční pás:

nesmí být sklízen ani spásán

do doby sklizně hlavní plodiny zákaz aplikace hnojiv.



PŘÍMÉ PLATBY – DALŠÍ ZMĚNY

EFA – standardní orná půda 

technické upřesnění

zejména plochy s dusík vázajícími plodinami  

Prodloužení doby obmytí u vybraných druhů RRD na 10 let

VCS – podpora masných telat

nově doplněno plemeno česká červinka



PODMÍNĚNOST– HLAVNÍ ZMĚNY

Již pro 2020:

Plodina max. 30 ha na erozně ohrožených pozemcích

Pro 2021:

Plodina max. 30 ha na všech pozemcích + omezení výjimek 

pro biopásy – nad 40 ha          5 %

PPH 1 – dodržení limitu pro N za hospodářský rok

PPH 4 (skladování krmiv) a PPH 10 (používání POR)

– technické úpravy předmětu kontroly



PŘÍMÉ PLATBY – ČASTÉ CHYBY

SAPS

neobhospodařování 

nedodržení termínů seče / pastvy 

zaplevelení, náletové dřeviny

změny v užívání před 31. 8.

Pozor!

včas podat změnovou žádost – změna v LPIS nestačí

ohlášení vyšší moci

• před ohlášením / provedením kontroly



PŘÍMÉ PLATBY – ČASTÉ CHYBY

GREENING

rozorání ECP – zvláštní vrstva v LPIS

diverzifikace - chybná deklarace plodin

nedodržení kontrolních období u EFA, změny v užívání

nedodržení podílu směsi u meziplodin

Pozor!

včas podat změnovou žádost – meziplodiny letní / zimní

zákaz POR na plochách s dusík vázajícími plodinami a 

meziplodinami – odlišné pojetí

• meziplodiny = kontrolní období

• dusík vázající plodiny = vegetační období 



PŘÍMÉ PLATBY – ČASTÉ CHYBY

VCS – podpora citlivých sektorů

pozdní hlášení u zvířat

nedodržení kontrolního období pro chov ovcí / koz

nesplnění původu telete (stanovená plemena)

pasení ovcí / koz mimo T žadatele

nedostatečný výsevek / výsadba (nedodání faktur)

nedodání potvrzení za prodej ovoce / dodávku škrobu (až v lednu 

následujícího roku)

Pozor!

E-mailové zprávy s upozorněním

řádně ohlásit vyšší moc



PODMÍNĚNOST– ČASTÉ CHYBY

PPH

nedodržení řádného označení / včasného hlášení zvířat

neplnění veterinárních požadavků

nedodržení etikety při používání POR

DZES 5

nesplnění požadovaných půdoochranných technologií

• obecně opomenutí

• odchylky od vrstevnic

• nedostatečný výskyt posklizňových zbytků 



PODMÍNĚNOST– ČASTÉ CHYBY

DZES 7 – krajinné prvky

chybná evidence v LPIS 

– neodpovídá definici, tzn. není způsobilou plochou

odstranění krajinného prvku bez předchozího souhlasu OOP

DZES 7 – omezení plochy plodiny na 30 ha

obecně opomenutí

nesprávné rozdělování DPB

nezpůsobilý předělovací pás (plodina, šíře)

chybné zákresy v žádosti

Pozor!

kontrola probíhá dle údajů v žádosti  



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

2021 + 2022

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC

ZASTROPOVÁNÍ / 

REDISTRIBUCE

ZELENÁ ARCHITEKTURA

PODPORA CITLIVÝCH 

SEKTORŮ

PŘÍPRAVA SZP 2021 +



DEFINICE SKUTEČNÉHO ZEMĚDĚLCE

Definici stanoví členský stát do Strategického plánu

podpora nemá být poskytnuta osobám, jejichž zemědělská činnost tvoří jen nevýznamnou část
jejich celkové hospodářské činnosti nebo jejichž hlavním předmětem podnikání není
zemědělství, přičemž z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci. Z
definice musí být možné určit, které zemědělce nelze považovat za skutečné zemědělce na
základě takových podmínek, jako jsou příjmové testy, vklady práce v zemědělském podniku,
předmět podnikání nebo zápis v rejstřících

Podmínka vychází z opakované kritiky, že přímé platby nejsou dostatečně cílené

Porovnání zemědělských příjmů vůči ostatním příjmům

Podmínka způsobilosti pro všechny žadatele – nerozlišuje se velikost 
zemědělského podniku, platí pro všechny přímé platby  + ANC

Dle výkladu EK se má přezkoumávat propojenost žadatele vůči dalším 
subjektům



ZASTROPOVÁNÍ

maximální příjem cca 2 mil. Kč (dle směnného kurzu)

dle návrhu EK na všechny přímé platby

ČR nesouhlasí s podmínkou, zároveň vyvíjí snahu o vyloučení 

některých plateb ze zastropování

před uplatněním zastropování se odečtou mzdy související se 

zemědělskou činností 

interval výše příjmu v € podíl nestropovaných prostředků v %

do 60 000 100%

60 000 - 75 000 75%

75 000 - 90 000 50%

90 000 - 100 000 25%

nad 100 000 0%



REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA

povinné zavedení této podpory 

má zajistit přerozdělení podpory od větších 

zemědělských podniků menším nebo středním 

zemědělským podnikům 

Flexibilita v nastavení:

možné varianty sazby – jednotná / odstupňovaná dle 

výměry

cílení všem žadatelům na první hektary  / žadatelům s 

podprůměrnou výměrou

V rámci SWOT analýzy vyplývá limit 150 ha



„POSÍLENÁ“ PODMÍNĚNOST
Povinné požadavky na hospodaření

Doplnění požadavků v rámci pesticidové směrnice a vodní rámcové 
směrnice 

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu DZES

Převzetí greeningových požadavků
DZES 1- Zachovávání trvalých travních porostů 

DZES 2-Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť

DZES 3- Zákaz vypalování strnišť na orné půdě 

DZES 4- Zřízení ochranných pásů podél vodních toků

DZES 5- Použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin - nový

DZES 6- Zpracování půdy - způsobem, který snižuje riziko degradace půdy

DZES 7- Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích 

DZES 8- Střídání plodin - nový

DZES 9- Minimální podíl pro neprodukční prvky 

DZES 10 - Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura



EKOPLATBA

Nástupce greeningu

Zavedení povinné pro členskou zemi, dobrovolné plnění pro 
zemědělce

Nad rámec standardů a zákonných norem

Součást výkonnostního rámce – vyhodnocení potřeb, odůvodnění podpor, 
plánování rozpočtu,  výkaznictví indikátorů

Financování podle pravidel EZZF –jednoletý rozpočet

Diskuse nad návrhem celofaremního modelu:

při splnění stanovených postupů nárok na platbu na všechny hektary 
podniku

nastavení podobné greeningu („top-up“ k základní platbě)

x  náročnější než podmíněnost 

v souladu s EU předpisy je plnění dobrovolné, nicméně celofaremním
pojetím bude velmi motivační k plošnému využití ekoplatby
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PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ NA PRODUKCI (CIS)

Navrhován nižší rozpočet

Velká neochota některých členských zemí k poskytování 

podpory

Finanční alokace:

Aktuálně VCS = 15 %

Návrh EK pouze 12 %

Rada 15 %

EP podporuje návrh EK

Projednávání intervencí na národní úrovni

Návaznost na stávající nastavení

Finální nastavení intervencí zatím nebylo rozhodnuto

Není vyloučena nutnost úpravy podmínek některých podpor 
s ohledem na nové environmentální strategie Komise



WWW.EAGRI.CZ

legislativa

metodické příručky pro 
přímé platby i podmíněnost

informace o přípravě 
budoucí SZP

INFO@MZE.CZ

WWW.SZIF.CZ

metodické příručky

formuláře

aktuální informace k příjmu 
žádostí / výplatám

ZDROJE INFORMACÍ

mailto:info@mze.cz


DĚKUJI ZA 

POZORNOST
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