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PŘÍMÉ PLATBY  - ŽÁDOSTI PRO ROK 2020

Předpoklad výplaty 70% na Jednotnou platbu na plochu 
v listopadu 2020 

Předběžné údaje z Jednotných žádostí pro rok 2020: 
Rok 2020 Rozdíl oproti roku 2019

Počet žádostí
počet jednotek 

(ha, VDJ)
Počet žádostí

počet jednotek (ha, 

VDJ)

SAPS 30 172 3 541 634 -50 -92

Greening 30 172 3 541 634 -50 -92

Masná telata 6 488 78 004 -39 -1 939
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STATISTIKY EFA Z JEDNOTNÝCH ŽÁDOSTÍ ZA ROK 2020

EFA celkem

Rok 2020 Rozdíl oproti roku 

2019

Výměra 

(ha)

Počet 

žádostí

podíl v 

%
rozdíl v ha %

N-vázající plodiny 145 459 4 807 49,79 +5 816 +4

Meziplodiny 137 902 3 409 47,20 -4 777 -3

Zelený úhor 66 16 654 2,26 -516 -7

Medonosný úhor 900 116 0,31 +243 +37

Ochranný pás 803 186 0,28 -43 -5,1

Krajinné prvky 290 549 0,10 +47 +19

Zalesněné plochy 72 13 0,02 +0,64 +1

RRD 108 17 0,04 -2,4 -2

Celkem 292 150,45 9 751 100 767,11 +0,3
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NV 50 / 2015 – HLAVNÍ ZMĚNY

Již pro 2020:

Odpočet ploch bez právního důvodu užívání

Geoprostorové zákresy plodin, deklarace plodin

Pro 2021:

Registrace na Portálu farmáře

Formulář geoprostorové žádosti

Doplnění plemene „Česká červinka“

EFA – ochranné pásy = všechny typy pásů

EFA – standardní orná půda

Mladý zemědělec musí mít zemědělskou kvalifikaci



NV 48 / 2017 – HLAVNÍ ZMĚNY

Již pro 2020:

Plodina max. 30 ha na erozně ohrožených pozemcích

Pro 2021:

Plodina max. 30 ha na všech pozemcích + omezení výjimek

PPH 1 – dodržení limitu pro N za hospodářský rok

PPH 4 – skladování krmiv – technické úpravy předmětu 

kontroly

PPH 10 – používání POR – technické úpravy předmětu 

kontroly



PŘECHODNÉ OBDOBÍ

DÉLKA

PVP

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC, 

ZASTROPOVÁNÍ

OBÁLKA NA PODPORY 

VÁZANÉ NA PRODUKCI

NOVÉ DZES

EKOSCHÉMATA

PŘÍPRAVA SZP 2021 +
- PROBLEMATICKÉ BODY
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AKTUÁLNÍ STAV STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP –
PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ NA PRODUKCI (CIS)

Finanční alokace:

V původním návrhu EK byla navržena podpora v 
celkové výši 12 %

V aktuálním znění nařízení ke strategickým plánům 
byl text upraven, aby byla zachována současná výše 
podpory – 15 % - pouze návrh !

Projednávání intervencí pro budoucí podporu vázanou 
na produkci v ČR:

Návaznost na stávající nastavení

Finální nastavení intervencí zatím nebylo rozhodnuto

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



PŮVODNÍ NÁVRH 12 CÍLENÝCH EKOSCHÉMAT

na podzim 2019 představen návrh ekoplatby jako soubor 12 
různých opatření, ze kterých by si zemědělci vybírali pro ně 
nejvhodnější

reakce zemědělské praxe:

některá opatření jsou velmi specifická      pro některé podniky 
snižují možnosti si požádat

některá opatření jsou náročná (nákladově nebo technologicky)       
nemusí motivovat zemědělce k plnění

Další rizika:

ekoplatba je pouze jednoroční s velmi omezenými možnosti přesunu 
alokací 

při nedostatku zájmu o dané opatření hrozí riziko nedočerpání a 
ztrátu finančních prostředků

zájem o jednotlivá opatření se obtížně predikuje, a není tak zcela 
možné vyhodnotit dopady nastavení
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY

připraven alternativní návrh – celofaremní pojetí ekoplatby
v souladu s výkladem EK - ekoplatba může mít formu tzv. top-up 
k základní platbě

Principy:
při splnění stanovených postupů nárok na platbu na všechny hektary 
podniku
nastavení podobné greeningu x  náročnější než podmíněnost (greeening
přechází do podmíněnosti)
v souladu s EU předpisy je plnění dobrovolné, nicméně celofaremním
pojetí bude velmi motivační k plošnému využití ekoplatby

Financování:
vyčlenění obálky z I. pilíře – 30 % ?
zatím uvažováno o jednotné sazbě x lze zavést systém přepočtových 
koeficientů
k celofaremnímu pojetí lze dále z I. pilíře vyčlenit samostatnou obálku 
na případný převod základního režimu ošetřování trvalých travních 
porostů z AEKO do I.pilíře
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA TRAVNÍCH POROSTECH

NÁVRH V DISKUSI

Podmínky:

provádění seče nebo pastvy –T a G

a zákaz přeměny kultury –T

a vyhrazení neprodukčních ploch

Provádění seče nebo pastvy na kulturách T a G v termínu do 31. 7. 
(mulčování je pouze doplňková operace). V oblastech Natura 2000 a na 
kultuře G zákaz mulčování. 

Úplný zákaz přeměny kultury T v období od 1. 1. do 31. 12. roku 
podání žádosti na jinou kulturu, s výjimkou přeměny na trvalé kultury 
včetně krajinotvorných sadů s kulturou J, zalesněné plochy a krajinné 
prvky, plochu v režimu agrolesnictví (silvo pastorální systémy). 
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA ORNÉ PŮDĚ

NÁVRH V DISKUSI

Podmínky:

diverzifikace plodin

a navýšení organické hmoty v půdě

a vyhrazení neprodukčních ploch

Diverzifikace od 10 ha do 30 ha minimálně 2 plodiny, nad 30 ha 
minimálně 3 plodiny 

Navýšení organické hmoty v půdě - nastaveny koeficienty pro 
jednotlivé typy hospodaření

Neprodukční plochy:

Krajinné prvky

Úhor

Ochranné pásy
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA ÚHORU

NÁVRH V DISKUSI

Podmínky: 

udržování úhoru bez aplikace hnojiv a POR

minimální doba údržby úhoru od 1. 1. do 1.8.

porost pouze ze stanovených plodin
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PODMÍNKY NA TRVALÝCH KULTURÁCH

NÁVRH V DISKUSI
pro trvalé kultury sady – S, vinice –V , chmelnice – C a 
krajinotvorné sady – J:
Podmínky:

udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném 
termínu mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování 
nebo jiná mechanická údržba)
zajištění pokryvnosti meziřadí
Pozn. riziko dvojího financování - možné úpravy podmínek 
integrované produkce   



DĚKUJI ZA 

POZORNOST
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