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Shrnutí novinek 2017

• Příjem žádostí   10. 4. – 15. 5. 2017
• Novela nařízení vlády č. 423/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb., a která nabyla účinnosti od 1. 1. 2017.

• Cílem novely
– je stanovit nebo upřesnit některé podmínky poskytování přímých plateb. 

– Jde o doplnění dílčího souladu s legislativním rámcem Evropské unie

– výklady a doporučení Evropské komise,

– dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti přímých 
plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, 

– z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.



Shrnutí novinek 2017

Novela pro rok 2017  - změny:

Upřesnění podmínky diverzifikace plodin

Podmínky EFA ploch - využívaných v ekologickém zájmu

Zemědělská půda, evidovaná v LPIS se zemědělskou kulturou

Jiná kultura (O) není způsobilá pro poskytnutí jednotné

platby na plochu

Výklad plnění podmínek pro poskytnutí jednotné platby na plochu

Stanovení výjimky, při které se nejedná o porušení ochrany 

TTP, a to u environmentálně citlivých ploch (ECP)<než0,01ha



Shrnutí novinek 2017

Novela pro rok 2017 - změny:

Zrušeno omezení délky trvání úhoru

Zrušeno omezení týkající se EFA plochy úhor na max. 5ha

Časové upřesnění podmínky založení souvislého porostu

plodin na souvrati

Začlenění ostatních druhů čekanek pro účely poskytování

dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) zelenin s 

vysokou pracností



Přímé platby  

Do roku 2020 je zachován systém SAPS

➢ nový vícesložkový systém – (SAPS) je pouze jednou z více

složek

➢ platby určeny pouze „aktivním zemědělcům“

➢ další složky:

➢ozelenění (greening) - 30%

➢platby pro mladé zemědělce + 25% k platbě SAPS

➢platby vázané na produkci (15% v systému 13+2)



Nový systém přímých plateb od 2015
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NV 50/2015 Sb. v novele 61/2016 

Sb. a 423/2016 Sb.

- hlavní rysy u PP

1) ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

2) AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC

3) SAPS , MLADÍ ZEMĚDĚLCI

4) GREENING

5) VCS ( Dobrovolná platba vázaná na produkci)



Tabulka rozhodných období u jednotlivých opatření



NV 50/2015 Sb. v novele 61/2016 

Sb. a 423/2016 Sb.

• Podmínky:

– Povinnost žadatele o přímé platby být evidován v evidenci 
zemědělského podnikatele - EZP podle § 2 e-h zákona o 
zemědělství

• žádost na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) 

• úřad provede zápis do Evidence zemědělského podnikatele (EZP) 

• úřad vydá "Osvědčení o zápisu do EZP“ 

• informace, formuláře žádostí o zapsání do Evidence 
zemědělského podnikatele, kontrola - v aplikaci EZP na Portálu 
farmáře 

– Nebo organizační složka státu



Zemědělský podnikatel

– Ověřování IČ v Evidenci zemědělského podnikatele

– kontrola k datu podání žádosti 

– nesmí mít přerušenou činnost,

– žadatel nemusí dokládat Osvědčení o zápisu do EZP



Aktivní zemědělec
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NV 50/2015 Sb. v novele 61/2016 

Sb. a 423/2016 Sb.

AKTIVNÍ  ZEMĚDĚLEC – posouzení podle výše PP za 
předchozí účetně uzavřené období

1. limit pro posuzování aktivního zemědělce – 5 000 €

• Do 5 000 € (cca 140 tis. Kč, tj. výměra cca 20 ha), jsou za 
aktivního zemědělce považovány automaticky.

• 5 000 € = přímé platby před snížením dotace nebo uplatněním 
sankce

• u žadatelů, kteří v předchozím roce neobdrželi žádné přímé platby 
a žádají poprvé, bude vypočtena „fiktivní“ částka loňských 
přímých plateb, a to z počtu hektarů uvedených v jejich žádosti 
vynásobených sazbou platnou pro předchozí rok



PP od roku 2015 – NV 50/2015 Sb. 
AKTIVNÍ  ZEMĚDĚLEC

2. – posouzení negativních činností – pouze u žadatelů 
s přímými platbami > 5000 €

• PP > limit 5000 €, se posuzují tzv. „negativní činnosti“. 

• negativní činnosti jsou stanoveny prostřednictvím CZ NACE 
podrobnější informace na 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickyc
h_cinnosti_(cz_nace)

• rozhodující pro posouzení jsou činnosti uvedené 
v živnostenských listech žadatele, obchodním rejstříku a 
dalších veřejných registrech, zejména pak v ARES – Registr 
ekonomických subjektů 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz


Aktivní zemědělec – negativní činnosti
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Čl. 9.2 N 1307/2013 CZ NACE

provozování letiště 52.23 činnosti související s leteckou dopravou

železniční služby 49.10 a 49.20 železniční osobní 

a nákladní doprava

provozování

vodohospodářských děl

36.00 a 37.00 shromažďování, úprava  

a rozvod vody, činnosti související 

s odpadními vodami

služby v oblasti 

nemovitostí

68.10, 68.20, 68.31 a 68.32 nákup a prodej 

nemovitostí, pronájem a správa nemovitostí, 

zprostředkovatelské činnosti  realitních 

agentur

stálé sportovní

a rekreační areály

93.11, 93.29, 55.10 a 20 provozování 

sportovních zařízení, zábavní a rekreační 

činnosti, rekreační ubytování, ubytování v 

hotelích



Aktivní zemědělec – NEGATIVNÍ ČINNOSTI – ARES 

KDE ZJISTIT NEGATIVNÍ ČINNOST ???

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Zadat IČ a kliknout na RES

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz


Aktivní zemědělec – negativní činnosti– CZ NACE



NV 50/2015 Sb. v novele 61/2016 

Sb.
AKTIVNÍ  ZEMĚDĚLEC

3.  –výjimky z negativních činností 

• ubytování na farmě
– malokapacitní ubytovací zařízení v rámci agroturistiky (do 60ti lůžek)

– ubytovací zařízení se nachází v místě provozovny zemědělských činností 

• pronájem nemovitostí v areálu zemědělského podniku
– jedná se o nemovitosti nacházející se v místě provozovny zemědělských činností

– nerozhoduje účel pronájmu, tzn. pronajaté nemovitosti nemusí být využívány pro zemědělské účely  

• pronájem zemědělské půdy

• provozování závlahových systémů – vlastní zavlažovací zařízení pro zem. účely

• provozování rekreačních či sportovních činností, ke kterým nejsou využívány 
stálé plochy (zejména pak zatravněné) s pevnými prvky    

– jedná se např. o půjčování potřeb pro volný čas a zábavu, činnosti organizátorů živých akcí bez 
poskytnutí zařízení

z negativních činností nelze vyjmout provozování golfových a fotbalových hřišť, závodní dráhy 
apod.



NV 50/2015 Sb. v novele 61/2016 Sb.

AKTIVNÍ  ZEMĚDĚLEC

4. – splnění dalších podmínek – příjmová kritéria 

• PP odpovídají minimálně 5 % nezemědělských příjmů,

• příjmy ze zemědělské činnosti činí minimálně 1/3 z celkových 
příjmů. 

• Způsob prokázání kritérií:

• do formuláře JŽ se uvedou celkové příjmy/výnosy a příjmy/výnosy 
ze zemědělské činnosti

• údaje se vykazují za poslední účetně uzavřené období

• součástí jednotné žádosti je zpráva auditora, která potvrdí soulad 
údajů uvedených v žádosti s údaji v účetnictví žadatele.

• http://www.kacr.cz/vyber-auditora

http://www.kacr.cz/vyber-auditora






SAPS

SAPS

SAPS – jednotná 

platba na plochu



SAPS

• Do roku 2020
• Minimální výměra zemědělské půdy pro přímou platbu je 1 ha.

• Zemědělská půda musí být evidovaná na žadatele v LPIS ode dne 
doručení žádosti o platbu do 31.08. Termín podání žádosti do 
15.5.2017!!!

• Dodržování podmínek Cross Compliance ( DZES a PPH) - celoročně

• Degresivita 5 % nad 150 000 EUR SAPS

(nad cca 4,2 mil. Kč, tedy nad 1 150 ha) 

– snížené částky se přesunou do II. pilíře a navýší rozpočet
PRV



Nové podmínky pro SAPS – od 2016

!!!!
Trvalé travní porosty, G

• pastva včetně likvidace nedopasků a/nebo seč

s odklizem biomasy z pozemku

• termín do 31/7

• mulčování jen doplňkově

• výjimka pro opatření PRV

Orná půda

• provádění obvyklých agrotechnických operací za účelem

pěstování plodin

!!! minimální činnost = způsobilost plochy pro SAPS
22



Mladí zemědělci

➢ 25% prémie vyplácená navíc k SAPS,

➢maximálně 5 let

➢maximálně na 90 ha

➢ žadatel poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho

vedoucí

nebo poprvé zřídil zemědělský podnik v průběhu
pěti let před prvním podáním žádosti o SAPS



Ozelenění („greening“) - 30% PP

• platba pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí



Ozelenění („greening“)

• Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí („ozelenění“) je nedílnou součásti dotačního 
opatření SAPS. Pokud tedy žadatel požádá o SAPS je povinen 
dodržovat na všech svých způsobilých hektarech zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí

• Podmínky ozelenění:

– diverzifikace plodin 

– zachování trvalých travních porostů (T)

– plocha využívaná v ekologickém zájmu 
(Ecological Focus Area, EFA)



Ozelenění („greening“)

• Další možnost způsobilosti pro platbu:

• splnění podmínek pro ekologické zemědělství

• (na konvenčních plochách žadatel musí plnit 
podmínky diverzifikace)

Novinky zavedené v roce 2016:

• Vyloučení vojtěšky a jetele včetně jejich směsí z 
bylinných pícnin uplatňovaných ve výjimce pro 
plnění diverzifikace plodin.



Ozelenění („greening“)

Diverzifikace plodin 
se NEVZTAHUJE na

ekologické zemědělce

farmy s méně než 10 ha 
orné půdy 

farmy, které na více než 75 % orné 
půdy pěstují trávy nebo jiné pícniny

nebo úhor, 
a přitom zbylá plocha orné půdy 

nepřesáhne 30 ha

farmy, které mají na více než 75 % 
způsobilé zemědělské plochy
trvalé travní porosty nebo jiné 

pícniny a přitom zbylá plocha orné 
půdy nepřesáhne 30 ha

Povinnost zachování plochy 
v ekozájmu (EFA) se 

NEVZTAHUJE na

ekologické zemědělce

farmy, které mají 
méně než 15 ha orné 

půdy

farmy, které na více než 75 % orné 
půdy pěstují trávy nebo jiné pícniny 

nebo luskoviny nebo úhor
a přitom zbylá plocha orné půdy 

nepřesáhne 30 ha

farmy, které mají na více než 75 % 
způsobilé zemědělské plochy
trvalé travní porosty nebo jiné 

pícniny přitom zbylá plocha orné 
půdy nepřesáhne 30 ha.

Ochrana trvalých 
travních porostů se 

NEVZTAHUJE na 

farmy, které nemají 
trvalé travní porosty



Diverzifikace plodin
Základní podmínky jsou odvozeny od velikosti 

podniku, na kterém zemědělec hospodaří  - netýká 

se podniků do 10 ha OP

• Podnik 10 - 30 ha orné půdy

( V LPIS R+U+G)

• musí pěstovat min. 2 

plodiny a zároveň

• hlavní plodina nezabere 

více než 75 % orné půdy

• Podnik >30 ha orné půdy

( V LPIS R+U+G)

• musí pěstovat min. 3 plodiny

• hlavní plodina nezabere více 
než 75 % orné půdy a zároveň

• dvě hlavní plodiny nezaberou 
více než 95 % orné půdy



Diverzifikace plodin 
• Deklarace jednotlivých plodin na DPB (nebo ha na částech) se uvádí každoročně v JŽ. 
• Kontrola plnění v období od 1. června do 31. srpna (porost nebo posklizňové 

zbytky)

• Plodina je:
– plodina podle rodu
– ozimá x jarní varianta
– u brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých plodin podle druhu
– úhor (U) 
– tráva na orné půdě (G) nebo jiné bylinné pícniny

• POZOR naopak různé druhy směsí se jako různé plodiny uznat nemohou. Podsev
také není samostatnou plodinou, započítává se do plochy hlavní plodiny

• Pokud se jedná o podsevy bílkovinných plodin (nebo dusík vázajících v rámci EFA) do 
obilovin, v číselníku plodin je nezbytné vybrat směs:

- směsi s převahou bílk. p. s obilovinami
- směsi PVN s ost. P. (s převahou PVN)



Diverzifikace plodin 

• Důležitost vedení osevních postupů – připravte si 
před podáním žádosti

– Využití portálu farmáře – tlačítko Imp. osev

– Komerční programy 



Zachování travních porostů (T)

2 úrovně povinností:

individuální – environmentálně citlivé TTP

při porušení neprodleně uložena povinnost

zatravnění do podání následující žádosti

celostátní poměr TTP vůči zemědělské ploše
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Zachování travních porostů (T)

Zákaz rozorání se týká trvalých travních porostů v těchto 
oblastech:

• Natura 2000,

• 1. zóny chráněných krajinných oblastí a národních parků (CHKO a NP),

• národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a 
přírodní památky,

• silně erozně ohrožené oblasti,

• pásy do 12 m od vodního útvaru, 

• v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky,

• ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí (ZOD).



Zachování travních porostů (T)



Zachování travních porostů (T)

• Nesmí se ale snížit poměr TTP vůči celkové 
zemědělské půdě o více než 5 %. 

• Tento limit bude sledován na úrovni celé ČR, 
při vyšší odchylce budou mít žadatelé 
povinnost částečně trvalé travní porosty 
obnovit nebo nově zatravnit. 



Plocha v ekologickém zájmu - EFA

Týká se podniků s výměrou OP ( R+G+U) > 15 ha

Povinnost vyčlenit 5% této plochy jako EFA

Výpočet potřebné plochy 

= výměra OPx0,05/ koeficient vybraného opatření pro EFA

Příklad využití PVN – koef. 0,7, podnik 100 ha OP

100 x 0,05=5 ha

5/0,7 = 7,14 ha ( raději 7,5 – 8 ha) vymezit pro PVN

Pro splnění podmínek EFA jsou možné i různé kombinace
jednotlivých typů EFA

POZOR ale nikdy se nesmí stejná plocha započítat vícekrát (
např. PVN a poté MPL)



Plocha v ekologickém zájmu - EFA

Započitatelná plocha min. 0,01 ha = 100 m2

• V roce 2016 lze jako EFA vyčlenit tyto plochy/prvky: 

• úhor využívaný v ekologickém zájmu (1,0) 

• krajinné prvky v ekologickém zájmu (1,0 – 2,0)

• Souvrať (1,5)

• plochy s rychle rostoucími dřevinami (0,3)

• zalesněné plochy (1,0)

• plochy s meziplodinami (0,3)

• plochy s plodinami, které vážou dusík (0,7)



EFA
• 2 podniky s výměrou 100 ha orné půdy

EFA = stromořadí EFA = meziplodiny

5% ze 100 ha / 2 = 2,5 ha 5% ze 100 ha / 0,3 = 16 ha 
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EFA



Úhor ( koeficient 1,0)
• Nutno splnit podmínky NV LPIS (U)

Novinka od roku 2016!!!
• Od  r. 2016 Může být pouze úhor s porostem!!! ( zelený )

• Bez produkce – plodinu nelze sklízet ani pást – pouze 
povoleno mulčovat a zapravit na zelené hnojení

• V LPIS od 1.1.do 31.10. na žadatele!!!!!
• Porost plodin od 1.06. do 15.07. posledního roku ,
• Po ukončení úhoru nutno do 31.10. zasít ozimou plodinu 

(převézt zpět do R). 



Úhor ( koeficient 1,0)

Od roku 2017 omezení plodin 

na: 
čičorka, hořčice, hrách, a to včetně pelušky, jestřabina, jetel, komonice, 
kozinec, pohanka, proso, ředkev, svatojánské žito, svazenka, štírovník, 
tolice, a to včetně vojtěšky, úročník, vičenec, vikev, kmín, kopr, koriandr 
len, mrkev, pastinák, řeřicha, nebo směs výše uvedených plodin. 



Souvrať ( koeficient 1,5)

• Šíře souvratě 1-20 m od hrany DPB s kulturou R

• Souvratě na jedné nebo více stranách DPB (nutný zákres do mapy, 
deklarace plochy oseté plodinou na souvrati a hlavní plodinou). 

• Maximální plocha souvratě v rámci DPB 20 %.

• Doba trvání souvratě od založení hlavní plodiny do min. 15.7.

• Na souvrati založení jiné plodiny než plodina hlavní uvnitř
pozemku. - Pěstovanou plodinu na souvrati v rámci EFA nedeklaruje

• Souvrať bez produkce ( nesmí se pást ani sklízet pouze zapravit na
zelené hnojení, mulčovat).

• Zákaz hnojení do doby sklizně hlavní plodiny na poli

• Aplikace POR je možná

• Lze použít i v rámci protierozních technologií - DZES 5. 



Zákres souvratě podél vodního 
útvaru v předtisku



Funkce souvratě jako EFA
• ochranná funkce pro sousedící vodní útvary a les, podpora biodiversity

• zlepšení půdního profilu omezením přejezdů a kořenovým systémem vhodných

plodin - jeteloviny, traviny, jetelotravní směsi, svazenka vratičolistá, luskoviny a 

jejich směsi atd.

• obohacení organické složky půdy a podpora biologické funkce, protierozní

funkce, zasakovací pás

• omezení vstupů do půdy a eliminace škodlivých látek na souvratích



Souvrať ( koeficient 1,5)

Od roku 2017 omezení plodin 

na: 
• hořčice, hrách, a to včetně pelušky, jetel, komonice, pohanka, proso, 

ředkev, svazenka, štírovník, tolice, včetně vojtěšky, vikev, kopr, koriandr, 
len, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše 
uvedených plodin.. 



Krajinné prvky – koeficienty uvedeny
Plocha využívaná 

v ekologickém zájmu

Váhový koeficient Plocha využívaná v 

ekologickém zájmu po 

přepočtu váhovým 

koeficientem

příkop (na 1 m2) 2,0 2 m2

stromořadí (na 1m2) 2,0 2 m2

solitérní dřevina (na 1 m2) 1,5 1,5 m2

skupina dřevin (na 1 m2) 1,5 1,5 m2

terasa (na 1 m2) 1,0 1,0 m2

mez (na 1m2) 1,0 1,0 m2

travnatá údolnice (na 1 

m2)

1,0 1,0 m2

Novinka !!!!

mokřad (na 1m2)

1,0 1,0 m2



Krajinné prvky
• Mez: souvislý zatravněný útvar liniového typu, sloužící zejména 

ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla 
vymezující hranici dílu půdního bloku, součástí meze může být 
dřevinná vegetace nebo kamenná zídka

• Terasa: souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým 
stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, a 
zmenšující sklon části svahu dílu půdního bloku, zpravidla vymezující 
hranici dílu půdního bloku, součástí terasy může být dřevinná 
vegetace nebo kamenná zídka 

• Travnatá údolnice: členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování 
nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného 
odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná 
půda, součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace



Krajinné prvky
• Skupina dřevin: útvar neliniového typu, tvořený nejméně 

2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 
m2, za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která 
je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná 
vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona (pozn. 
zde došlo k úpravě oproti stávajícímu znění, výměra tohoto 
prvku byla navýšena z 2 000 na 3 000 m2)

• Stromořadí: útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy 
dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími 
prvky, za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je 
součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná 
vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona



Krajinné prvky
• Solitérní dřevina: izolovaně rostoucí dřevina s průmětem 

koruny od 8 m2 vyskytující se v zemědělsky obhospodařované 

krajině mimo les, za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná 

vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté 

údolnice

• Příkop: útvar liniového typu nejvýše široký 6 metrů, jehož 

hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím 

odvedením nebo zasáknutím



Krajinné prvky

Jako EFA lze využít: 

• vnitřní KP, které jsou součástí DPB s ornou půdou 

• vnější KP, které přiléhají k orné půdě (POZOR vždy musí být 
právní důvod k užívání) 

Přiléhání vnějších KP: 

• travnatá údolnice, skupina dřevin, solitérní dřevina a mokřad 
musí mít min. jeden společný bod dotyku s hranicí DPB 

• příkop, mez, stromořadí, terasa musí k DPB přiléhat svojí delší 
stranou a musí mít s DPB společnou hranici (v případě, že se 
mezi hranicí DPB a KP nachází např. cesta, potok atd., nelze 
vnější KP započítat jako EFA) 

• mez, stromořadí, terasa – jako EFA lze započítat maximální šíři 
15 m 



Plochy s rychle rostoucími dřevinami 
(výmladkové plantáže - koeficient  0,3)

• Zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou (D), 

která je rovnoměrně a souvisle osázená dřevinami

• Podnože a výmladkové pařezy dřevin zůstávají po sklizni v 

půdě a v nové sezoně z nich vyrůstají nové výhonky, a to v 

minimálním počtu 1 000 životaschopných jedinců na 1 ha. 

• Do plochy RRD se započítává související manipulační prostor 

(definováno v nařízení k LPIS). 

• Plantáž založena z druhu nebo kříženců stanovených dřevin. 

• Zákaz hnojení minerálními hnojivy a používání POR 



Zalesněné plochy – (koeficient  1,0)

• Zalesněné plochy zemědělské půdy evidované v LPIS 
(L).a  před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky 
obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou. 
Započítávají se i neosázené plochy do šířky 4 metrů 
včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo 
nezpevněné lesní cesty 

• Jedná se o lesní porosty založené výsadbou v rámci 
dotačního titulu Zalesňování zemědělské půdy dle 
Programu rozvoje venkova (PRV) v roce 2008  a které 
byly v tomto roce také zakresleny v LPIS a plocha byla 
způsobilá pro platbu 



Meziplodiny – (koeficient  0,3)

• určeny na zelené hnojení nebo pro zajištění pokryvu půdy 
v mimovegetačním období

• Založeny - výsevem směsi plodin různých rodů 

- nebo podsevem trávy do hlavní plodiny

• porost směsi je tvořen dvěma a více plodinami ze seznamu, maximální 
podíl jedné plodiny je 90 %

• lze využívat letní i ozimou variantu meziplodin 

• POZOR, (nemusí být nákup certifikovaného osiva),  lze použít i farmářské 
osivo  - DŮLEŽITÉ - dodržení zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv 
k odrůdám rostlin



Meziplodiny – (koeficient  0,3)
• směsi bude možné zakládat z následujících druhů: 

bér vlašský, čirok zrnový, hořčice bílá, jetel nachový 
(inkarnát), jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, koriandr setý, 
kostřava červená, krambe habešská, lesknice kanárská, 
lnička setá, lupina žlutá, mastňák habešský, peluška (hrách 
setý rolní), pohanka obecná, proso seté, ředkev olejná, sléz 
krmný, slunečnice roční, srha laločnatá, svazenka vratičolistá, 
světlice barvířská (saflor), vikev panonská, žito trsnaté (lesní) 

Novinka od roku 2016

rozšířen seznam plodin - čirok súdánský, hořčice hnědá, jetel 
alexandrijský, jetel perský, lupina bílá, lupina úzkolistá, vičenec 
ligrus, vikev huňatá a vikev setá,

• trávy do podsevu: bojínek luční, Festulolia sp., jílek 
mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, 
kostřava rákosovitá, srha laločnatá



Meziplodiny – (koeficient  0,3)
• Ozimá varianta meziplodin ( využití jako pokryv půdy):

• výsev: do 20. září 

• ponechány na pozemku: do 31. října

• v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky 

ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu

• Letní varianta meziplodin (využití na zelené hnojení):

• výsev: do 31. července 

• ponechány na pozemku: do 20. září 

• v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky 

ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu



Plodiny vážící N – (koeficient  0,7)
• založeny výsevem plodin, které jsou uvedeny na seznamu - hrách, 

peluška, jetel, lupina, sója, vojtěška, cizrna, čočka, fazol, komonice, 
úročník, vikev, bob, vičenec, štírovník 

Novinka od roku 2016!!!
rozšíření seznamu o nové plodiny: čičorka, hrachor, jestřabina, 
kozinec, pískavice, ptačí noha, tolice

• pěstovány buď samostatně, nebo ve směsích (zastoupení dusík 
vázající plodiny ve směsi větší než 50 %)

• min. doba trvání: od 1. června do 15. července musí být zajištěn 
pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků 

• po sklizni  jednoletých nebo zapravení porostu víceletých plodin do 31. 
října založit porost ozimé plodiny

• V ZOD dodržování NS, pozor na sóju na SEO a MEO plochách

• plochy s plodinami, které vážou dusík, v rámci EFA jsou zároveň 
kombinovatelné s tzv. dobrovolnou podporu vázanou na produkci 
poskytovanou na bílkovinné plodiny



Dobrovolná podpora vázaná na 
produkci

• podpora citlivých sektorů ve výši 15 % roční obálky na

přímé platby (průměrná roční částka cca 3,46 mld. Kč)

• obálka 13 % rozpočtu PP + 2 % rozpočtu PP vyhrazená pro

podporu bílkovinných plodin

• (sektor brambor určených na výrobu škrobu, chmel, KBTPM,

mléko, a pasené ovce a kozy)



Podpory vázané na produkci (VCS)

• Žadatelem může být jen subjekt, na nějž jsou v 
LPIS evidovány příslušné pozemky (registrována 
zvířata). 

• Minimální limit 1 ha (případně 100 € podpory). 

• Způsobilá plocha: 
– s pěstovanou podporovanou plodinou 

– evidována v LPIS na žadatele (zpravidla minimálně 
do konce srpna) 

– žadatelem obhospodařovaná a udržovaná v 
souladu s podmínkami cross compliance 

• Je stanovena minimální úroveň produkce  -
pouze u ovoce a škrobových brambor. 



Podporované komodity

Citlivé sektory

Brambory určené na výrobu škrobu

Chmel

Ovoce

Zelenina

Konzumní brambory

Cukrová řepa

Bílkovinné plodiny

Masné tele

Dojnice

Ovce a kozy



Brambory pro výrobu škrobu
• Žadatel osází bramborami pro výrobu škrobu min. 1 

ha

• Plocha pro pěstování brambor v LPIS od doručení 
žádosti do 31.10. 

• Žadatel je povinen použít při výsadbě uznanou sadbu 
v množství min. 2 t/ha ( účetní doklady o nákupu)

• Žadatel musí mít smlouvu s výrobcem 
bramborového škrobu

• Podmínka viditelně označit plochy škrobových a 
konzumních brambor, pokud jsou pěstovány zároveň 
na jednom DPB 

• Minimální výnos škrobu 6 t/ha + potvrzení výrobce 
bramborového škrobu o nakoupeném množství 



Konzumní brambory
• Žadatel osází konzumními bramborami min. 1 

ha

• Plocha pro pěstování brambor v LPIS od 
doručení žádosti do 31.10. 

• Žadatel je povinen použít při výsadbě uznanou 
sadbu v množství min. 2 t/ha ( účetní 
doklady o nákupu)

• Podmínka viditelně označit plochy škrobových 
a konzumních brambor, pokud jsou pěstovány 
zároveň na jednom DPB 



Cukrová řepa
• Minimální výměra 1 ha

• Stanoven minimální výsev 0,8 výsevní jednotky/ha

• Podmínka doložení smlouvy na dodávku cukrové 
řepy ke zpracování na cukr nebo kvasný líh pro daný 
kalendářní rok 

• Dotace se poskytuje na plochu pro pěstování řepy 
evidovanou v LPIS na žadatele od doručení žádosti 
do 31.08. 

Novinka od 2016

• Doložení účetních dokladů vystavených za osivo v 
kalendářním roce podání žádosti nebo v roce  
předcházejícím.



Bílkovinné plodiny
• Minimální výměra 1 ha

• Minimální intenzita 3 VDJ ( počítáno skot, ovce a 
kozy)/ha plochy bílkovinných plodin v období 1. 6. -
30. 9. (deklarace plochy podle počtu VDJ, pěstovat 
se může více, ale na zbylou plochu není platba)

• Bílkovinné plodiny automaticky plní podmínky 
EFA – plodiny vážící dusík!

• Plocha pro pěstování bílkovinných plodin evidovaná 
v LPIS na žadatele od doručení žádosti do 31.8., 
pokryv plochy plodinami nebo posklizňovými zbytky 
min. od 1.6. do 15.7.



Bílkovinné plodiny
• Seznam podporovaných bílkovinných plodin (předpis uvádí pouze 

názvy rodů, takže lze žádat na všechny druhy v rámci rodu): 

• hrách (vč. pelušky) 

• bob 

• lupina 

• sója 

• vojtěška 

• jetel 

• směsi výše uvedených plodin s obilovinami, přičemž zastoupení 
bílkovinných plodin musí být v těchto směsích vyšší než 50 % 

POZOR – pro platbu na bílkovinné plodiny nelze použít 
směsi a trávou



Přepočítávací koeficienty na VDJ
Druh a kategorie 

hospodářských zvířat

Koeficient přepočtu na velké 

dobytčí jednotky (VDJ)

skot ve věku nad 2 roky 1,00

skot ve věku nad 6 měsíců do 

2 let včetně
0,60

skot ve věku do 6 měsíců 

včetně
0,40

ovce ve věku nad 1 rok 0,15

kozy ve věku nad 1 rok 0,15



Chmel
• Minimální výměra 1 ha v LPIS vedené v Registru 

chmelnic

• Plocha pro pěstování chmele evidovaná v LPIS od 
doručení žádosti do 20.08. 

• Není stanovena podmínka minimální úrovně 
produkce, posuzuje se sklizňová plocha včetně 
manipulační 

• Podpora všech odrůd – není omezeno na pouze 
aromatické 



Ovoce s velmi vysokou pracností
• Podpora se vztahuje na tyto druhy ovoce: 

jabloň, meruňka, hrušeň, třešeň

• Platba na plodící sady vysázené po roce 1995

• Minimální výměra 1 ha v LPIS vedené v Registru sadů

• Evidence v LPIS: ode dne doručení žádosti SZIF 
minimálně do 31. 8. příslušného kalendářního roku

• Min. počet životaschopných jedinců na hektar: jabloň, 
hrušeň – 500 ks/ha, meruňka, třešeň – 200 ks/ha

• doložení objemu vlastní sklizené produkce (prodané či 
zpracované) dle jednotlivých druhů účetními a daňovými 
doklady za období od 1.1. - 31.12. kalendářního roku 
podání žádosti



Ovoce s velmi vysokou pracností i vysokou pracností

Novinky v roce 2016

Součet výměr všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu (dle Registru 
sadů) je shodný s výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v LPIS .

Minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar se počítá ze 
součtu dílčích pěstebních ploch, na které žadatel žádá o platbu této podpory.

Na dílčích pěstebních plochách viditelně v terénu označit způsobilé jedince nebo 
skupiny jedinců od nezpůsobilých.

V předtisku JŽ je nově stanovena možnost volby dílčích pěstebních ploch dle skladby 
ovocného sadu z Registru sadů.

Bylo přidáno vysvětlení k požadavkům na náležitosti účetního či daňového dokladu a 
výrobní kalkulace.

Registrace v evidenci ovocných sadů, který je veden ÚKZÚZ - (tzv. „Registru sadů“) od 
podání žádosti minimálně do 31. srpna příslušného kalendářního roku.



Ovoce s velmi vysokou pracností

• Příklad: DPB-složení trvalých 
kultur



Min. výnosy pro ovoce s velmi vysokou pracností

Ovocný druh

Minimální výnos pro

citlivé komodity

t/ha

jabloň
10,0

meruňka
1,5

hrušeň
8,0

třešeň
1,0



Ovoce s vysokou pracností
• Podpora se vztahuje na tyto druhy ovoce: 

slivoň švestka (kromě myrobalánu), broskvoň, višeň, rybíz 
černý, rybíz červený, maliník, jahodník

• Platba na plodící sady vysázené po roce 1995

• Minimální výměra 1 ha v LPIS vedené v Registru sadů, nebo 
R u jahodníku

• Evidence v LPIS: ode dne doručení žádosti SZIF minimálně do 
31. 8. příslušného kalendářního roku

• Min. počet životaschopných jedinců na hektar: peckoviny 
200 ks/ha, keře 2000 ks/ha, jahodník 20 000 ks/ha

• doložení objemu vlastní sklizené produkce (prodané či 
zpracované) dle jednotlivých druhů účetními a daňovými 
doklady za období od 1.1. - 31.12. kalendářního roku podání 
žádosti



Min. výnosy pro ovoce s vysokou pracností

Ovocný druh

Minimální výnos pro

citlivé komodity

t/ha

slivoň švestka (kromě myrobalánu) 3,0

broskvoň 2,0

višeň 3,0

rybíz černý 1,0

rybíz červený 1,5

maliník 0,5

jahodník 3,5



Zelenina s velmi vysokou pracností

• Podpora se vztahuje na tyto druhy zeleniny: 

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, 

pekingské zelí, celer řapíkatý, pažitka, chřest, 

reveň 



Zelenina s velmi vysokou pracností

• Minimální výměra 1 ha

• Evidence v LPIS: ode dne doručení žádosti SZIF 
minimálně do 31. 8. příslušného kalendářního 
roku

• Lze poskytnout pouze 1 platbu na 
deklarovanou plochu

• Podmínka splnit min. výsev / výsadba/ ha 

• Doložení nákupu osiva / sadby

• Zelenina (nebo posklizňové zbytky) na poli od 
01.06. do min. 10.06.



Zelenina s vysokou pracností
• Podpora se vztahuje na tyto druhy zeleniny: 

Kukuřice cukrová, tykev, hrách zahradní, fazol zahradní, 
celer naťový, špenát nebo petržel naťová 

• Minimální výměra 1 ha

• Evidence v LPIS: ode dne doručení žádosti SZIF 
minimálně do 31. 8. příslušného kalendářního roku

• Lze poskytnout pouze 1 platbu na deklarovanou 
plochu

• Podmínka splnit min. výsev / výsadba/ ha 

• Doložení nákupu osiva / sadby

• Zelenina (nebo posklizňové zbytky) na poli od 01.06.
do min. 10.06.



Masná telata

• Platba na masné tele narozené od 1.4. předcházejícího
kalendářního roku do 31.3. kalendářního roku podání žádosti

• Tele musí být včas nahlášené (20 dní na označení od narození, 7
dní na nahlášení do ÚE od označení) - IZR (původ)

• Matka telete kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka
(nově nerozhoduje její plemeno)

• Otec masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru
plemeníků.

Novinka od 2016

• Do seznamu masných plemen skotu byla přidána dvě nová plemena –
montbéliard a pinzgavský skot.



Dojnice

• Podpora na krávu chovanou žadatelem
v systému s tržní produkcí mléka k 31. 3.

• Minimální platba na 2 VDJ

• POZOR nelze souběh s platbou na masné tele!

• Výše platby již nezávisí na výši tržeb za mléko –
neprokazuje se

Novinka  od 2016

• Kontrola včasnosti hlášení zvířat do ústřední 
evidence u všech žadatelů, vztažená k retenčnímu 
období, tj. 31. březnu 2016.



Ovce a kozy pasené na TP

• Podpora na bahnice/kozy, které 
jsou paseny na trvalých travních 
porostech nebo na travním 
porostu na orné půdě min. od 
15.05. do 11.09. 

• Vedení pastevního deníku v 
kontrolovaném období a uchování 
po dobu 5 let. 

• Pase-li chovatel veškeré 
bahnice/kozy ze 
stáje/hospodářství, stačí uvést do 
pastevního deníku číslo 
stáje/hospodářství. 

• Minimální platba na 2 VDJ 



Ovce a kozy pasené na TP

Novinky od  roku 2016

• Kontrola včasnosti hlášení zvířat do ústřední 
evidence u všech žadatelů, vztažená k 
retenčnímu období, tj. od 15. května do 11. 
září příslušného roku. – 7 dní!!!!

• Pastva na zemědělských kulturách trvalý 
travní porost a travní porost.



Děkuji za Vaši pozornost


