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PŘÍMÉ PLATBY A PODMÍNĚNOST



NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 50 /2015 SB. – PŘÍMÉ PLATBY

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 48 / 2017 SB. – PODMÍNĚNOST

1. 10. PROJEDNÁNÍ PORADOU VEDENÍ MZE

ZAHÁJENO MEZIRESORTNÍ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ ÚČINNOST 1. 1. 2020

(ve výjimečných případech odložená účinnost do 1. 1. 2021)

PRŮBĚH PROJEDNÁVÁNÍ ZMĚN



NV 50 / 2015 - §2

Plochy bez právního důvodu užívání

Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití 
půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.

o část DPB, ke které nebyl doložen právní důvod užívání, se sníží výměra způsobilé plochy

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



NV 50 / 2015 - §7 A DALŠÍ

Odkazy na AEKO

Formální technická úprava

Povinnost deklarace plodiny zákresu plochy plodiny

Rozšíření povinnosti na další skupinu žadatelů:

Žadatelé EZ

Žadatelé s výjimkami pro greening

Příprava na přechod na nové postupy SZP 2020+

Povinnost se netýká jen zemědělců do 10 ha

NV 50 / 2015 - §9



NV 50 / 2015 - §12  

Zákaz používání upravených kalů na EFA plochách

Doplnění stávajícího zákazu hnojení a používání POR

Kontrola prostřednictvím evidence

Kontrolní období pro jahodník

Zakotvení lhůty, po kterou se posuzuje počet životaschopných jedinců

30. 6. daného roku

Nová plemena masného skotu

Doplnění plemen Chianina a Uckermärker

NV 50 / 2015 - §23

NV 50 / 2015 - PŘÍLOHA  



METODICKÁ ÚROVEŇ NV 50 / 2015  

„Dozrávání“ úhoru

pokud neprobíhá střídání plodin, po 5 letech dochází ke změně na kulturu trvalý 
travní porost

vyplývá z definic nařízení EP a Rady č. 1307/2013

potvrzeno výkladem EK – jednoznačný požadavek EK

primárně se týká úhorů založených v roce 2015, které jsou dosud nepřetržitě úhorem  



NV 48 / 2017  - PŘÍLOHA 1

Úprava PPH 4/9- Skladování krmiv

PPH4/9: Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a 
zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a 
manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno, a sklady krmiv jsou 
udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?

Návrh: Jsou při skladování a distribuci krmiva používány vyhovující a pravidelně čištěné sklady, dopravní 
prostředky a krmná zařízení, provozované oddělené od bezpečně uložených chemických látek a odpadů, 
aby bylo zabráněno kontaminaci krmiv či jejich zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a v případě 
potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?



NV 48 / 2017  - PŘÍLOHA 2

Doplnění standardu DZES 5

Žadatel zajistí v případě ukončené pozemkové úpravy podle zákona o pozemkových úpravách 
žadatel hospodaření v souladu s protierozním opatřením stanoveným v souvislosti s touto 
pozemkovou úpravou.   

Doplněno na základě vnitřního připomínkové řízení

Posílení účinnosti provedených pozemkových úprav

V řešení technické zajištění – informace v LPIS

Hodnocení porušení (příloha 4)

rozsah střední

závažnost střední



METODICKÁ ÚROVEŇ NV 48 / 2017  - DZES 5

Hlášení půdoochranné technologie podrývání

Od 2019 rozšířeny POT mj. o podrývání / kypření pro řepku

POT = výběr z řady možností

Z důvodu kontrolovatelností nutno provedení podrývání ohlásit

Termíny podání hlášení:

do 15. 9. řepka ozimá

do 15. 5. cukrovka, řepka jarní

Hlášení se podává prostřednictvím Portálu farmáře

Probíhá e-mailové připomenutí povinnosti



NV 48 / 2017 – PŘÍLOHA 2 

Výjimka z plnění standardu 7d)

Neaplikuje se na plochy trávy pěstované na semeno

Zúžení výjimky ve standardu 7d)

Výjimka z titulu § 21 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. – biopásy:

na DPB do 40 ha bez omezení

na DPB nad 40 ha pouze, pokud plocha biopásu činí minimálně 5 % výměry DPB

Zajištění dostatečné účinnosti podmínky

Předcházení účelovému chování

Úprava bude platit od 1. 1. 2021

rok

počet 

zařazených 

DPB

výměra 

počet 

DPB nad 

30 ha

% DPB  

nad 30 

ha

výměra 

DPB  nad 

30 ha

počet 

DPB nad 

100 ha

% DPB 

nad 100 

ha

výměra 

DPB nad 

100 ha

2018 2 354 54 243 576 24% 33 143 56 2% 7 301

2019 4 812 170 969 2 444 50% 143 240 213 4% 28 739



NV 48 / 2017 – PŘÍLOHA 2 

Rozšíření působnosti standardu 7d)

od 2021 se ruší omezení pouze na SEO / MEO

od 1. 1. 2021se bude vztahovat na všechny DPB / R nad 30 ha 

Počet DPB Výměra Počet uživatelů

DPB / R 229 tis. 2. 465 tis. ha 21 tis.

DPB / R nad 30 ha 20 tis. 1. 028 tis. ha 3 tis.

procento z celku 8 % 42 % 15 %

DPB / R nad 30 ha / SEO, MEO 11 tis. 600 tis. ha 2,3 tis.



NV 48 / 2017  - PŘÍLOHA 3

Úpravy hodnocení PPH 13

Požadavky na ochranu zvířat – odborná způsobilost zaměstnanců k péči o zvířata

Porušení bude nově hodnoceno jako neodstranitelné

Sladění s národní právní úpravou



NV 48 / 2017  - PŘÍLOHA 4

Úpravy hodnocení DZES 3

3a) výslovné zakotvení nepředložení aktuálního schváleného havarijního plánu jako 
nesouladu

Vychází ze zkušeností z prováděných kontrol

Malý rozsah / malá závažnost   

3c) upřesnění, že se hodnocení týká skladování závadných látek a jejich obalů

Technické upřesnění hodnocení, sladění s národní právní úpravou



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST

DISKUSE

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com


