
PŘÍMÉ PLATBY 2016

Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

Ministerstvo zemědělství



 vícesložkový systém

 platby pouze pro „aktivní zemědělce“

 zachována možnost SAPS až do 2020

 další možné složky PP: LFA, malí zemědělci

Nový systém přímých plateb od 2015
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Aktivní zemědělec
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Aktivní zemědělec

• posouzení od hranice PP min. 5000 € = cca 20 ha

1) kontrola podle tzv. negativního seznamu činností -

provozování letiště, železniční služby, vodárny, služby v

oblasti nemovitostí, stálé sportovní a rekreační areály

2) osoby provozující činnosti z negativního seznamu jsou

aktivním zemědělcem, pokud :

• a) roční částka PP > 5 % nezemědělských příjmů

• nebo

• b) zemědělské příjmy > třetina celkových příjmů.

2015: auditorskou zprávu předkládalo < 2 % žadatelů
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Ozelenění / greening
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 platba pro zemědělce dodržující zemědělské

postupy příznivé pro klima a životní prostředí

 30 % z celkového objemu PP

 základní podmínky:

• diverzifikace plodin

• zachování trvalých travních porostů

• plocha využívaná v ekolog. zájmu – EFA



Diverzifikace plodin
 pro výměru orné půdy 10 ha a více

10 až 30 ha:

alespoň pro 2 plodiny, hlavní plodina méně než 75 % výměry

nad 30 ha:

alespoň 3 plodiny, 1 hlavní méně než 75 % výměry, 2 hlavní 
plodiny méně než 95 % výměry

 kontrolní období 1.červen – 31.srpen

 plodina = kultura různého rodu,

 u brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých kultura různého 
druhu, 

 v rámci rodu rozlišeny ozimy a jařiny, úhor, trávy či jiné 
bylinné pícniny
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Trvalé travní porosty

 zákaz rozorání či změny kultury ploch trvalých travních 

porostů

území Natura 2000

1. zóna CHKO a NP

národních přírodních památek, národních přírodních

rezervací, přírodních rezervací a přírodních památek

plochy podél vodních útvarů - pás minimálně 12 m

Silně erozně ohrožené plochy

podmáčené a rašelinné louky evidované v LPIS

plochy v III. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných

oblastí
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EFA - plocha využívaná v ekologickém zájmu

 od výměry orné půdy 15 ha a více

 povinnost vyčlenit alespoň 5 % výměry orné půdy 

jako EFA

minimální výměra EFA = 100 m2

 stanoveny přepočtové koeficienty

 obdobné výjimky jako u diverzifikace u plodin
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EFA - plocha využívaná v ekologickém zájmu

 úhor využívaný v ekologickém zájmu

 krajinné prvky využívané v ekologickém zájmu, 

totožné s GAEC

 souvrať

 plochy s rychle rostoucími dřevinami

 zalesněné plochy 

 plochy s meziplodinami

 plochy s plodinami, které vážou dusík
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Nově od 2016:

Podmínka poskytnutí SAPS

na TTP a travních porostech  - § 7

• pastva včetně likvidace nedopasků a/nebo seč

s odklizem biomasy z pozemku

• termín do 31/7

• mulčování jen doplňkově

• výjimka pro AEKO

! minimální činnost = způsobilost plochy pro SAPS



Mladý zemědělec

• podpora prostřednictvím 25 % příplatku k základní

sazbě SAPS na maximální možnou výměru ve výši

90 ha po dobu 5 let

• v roce podání žádosti o SAPS nesmí být starší

40 let

• poprvé zřizuje zemědělský podnik jako jeho

vedoucí, nebo již takový podnik zřídil v průběhu

pěti let před prvním podáním žádosti o SAPS

• nově od 2016: technické upřesnění => postavení

mladého zemědělce v rámci právnické osoby, co se

rozumí zřízením zemědělského podniku
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Úhor

• zákaz produkce - nesmí být pěstovány plodiny určené 

výhradně k zemědělské produkci - zákaz sklizně i 

pastvy, lze mulčovat a zapravit porost na zelené hnojení

• max. doba trvání je tři roky, poslední rok povinnost zasít 

ozimou plodinu (do 31. října)

• zemědělsky udržován od 1. ledna do 15. července 

posledního kalendářního roku trvání úhoru

• nově od 2016: úhor lze zakládat pouze s porostem

stanovených kulturních plodin - zelený úhor

• úhor lze zakládat na ploše max. 5 ha

• např. jetel, vikev, štírovec, hořčice, svazenka apod.
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Okraje polí - souvrať

• šíře: min. 1 m, max. 20 m, max. 20 % DPB

• plodina na souvrati musí být odlišná od hlavní 

plodiny 

• zákaz sklizně i pastvy, lze mulčovat a zapravit 

porost, do sklizně hlavní plodiny zákaz hnojení

• zemědělsky udržována od doby založení porostu 

hlavní plodiny minimálně do 15. července

• nově od 2016: stanoveny plodiny - např. jetel, vikev,

štírovec, hořčice, svazenka apod.

13



Dobrovolná podpora vázaná na produkci

• podpora citlivých sektorů ve výši 15 % roční obálky

na přímé platby - cca 3,46 mld. Kč
• pouze těm odvětvím a zemědělským činnostem, které jsou

obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo

environmentálních důvodů a čelí určitým obtížím

• odvětví: brambory určených na výrobu škrobu, chmel, ovoce,

zelenina, konzumní brambory, cukrová řepa,

bílkovinné plodiny podmíněné chovem

hospodářských zvířat, a dále masná telata,

dojnice, pasené ovce a kozy

• nemá vést ke zvýšení produkce
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Sektorové obálky

Citlivé sektory Průměrná roční částka 

Brambory určené na výrobu škrobu 85 mil. Kč

Chmel 85 mil. Kč

Ovoce 100 mil. Kč

Zelenina 100 mil. Kč

Konzumní brambory 50 mil. Kč

Cukrová řepa 450 mil. Kč

Bílkovinné plodiny 462 mil. Kč

Masné tele 668 mil. Kč

Dojnice 1 384 mil. Kč

Ovce a kozy 78 mil. Kč
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Krajinné prvky - mokřad

nově od 2016:

Mokřadem se rozumí útvar, v němž hladina vody 

trvale nebo dočasně vystupuje k terénu a nad 

terén, a který slouží k zajištění retence vody 

v krajině a podpoře biodiverzity a je vymezen 

Agenturou ochrany přírody a krajiny nebo 

správou národního parku

Omezení zemědělských operací
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Výplata přímých plateb v roce 2015

• Sazba SAPS 3 543 Kč/ha

• Sazba greening 1 943 Kč/ha

• Sazba pro mladé zemědělce 885 Kč/ha

• výjimečně pro 2015 záloha 70 % SAPS



Děkuji za pozornost.


