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Nařízení vlády 2015 
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb 
zemědělcům a   o změně některých souvisejících nařízení vlády 

  

 Podmínky navržené v PRV se mohou změnit 
z důvodu připomínek ze strany Komise. 

 

 Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie některé 
podmínky poskytování přímých plateb 
zemědělcům, kterými jsou: 

 a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy, 

 b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní prostředí, 

 c) dobrovolná podpora vázaná na produkci, 

 d) platba pro mladé zemědělce. 
 



Žadatel o přímou platbu zemědělcům 

• Žadatelem o přímou platbu zemědělcům podle  

§ 1 je fyzická nebo právnická osoba, která:  

 a) je aktivním zemědělcem podle předpisu 

Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé 

platby zemědělcům, 

 b) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 

§ 2ha zákona o zemědělství, 

 c) obhospodařuje zemědělskou půdu 

evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle 

uživatelských vztahů podle § 3a až § 3p zákona 

o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).  
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Podmínky poskytnutí jednotné platby na 

plochu zemědělské půdy 

• Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu 
zemědělské půdy, která je: 

 a) evidována v evidenci využití půdy a splňuje podmínky 
k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy 
podle předpisu Evropské unie5),  

 b) evidována v evidenci využití půdy na žadatele 
nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku,  

 c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v 
příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je 
evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle 
písmene b),   

 d) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti 
 

5)  Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 
v platném znění. 

 



Zachování stávajících trvalých travních 

porostů 
• Pro účely posouzení povinností stanovených předpisem 

Evropské unie se environmentálně citlivými plochami 
s trvalými travními porosty rozumí ty plochy dílů půdních 
bloků nebo jejich části, které se nacházejí k 1. lednu 
příslušného kalendářního roku: 

 a) v oblasti  Natura 2000, 

 b) v 1. zóně chráněných krajinných oblastí a národních 
parků, které se nenacházejí v oblastech podle písmene 
a), 

 c) v národních přírodních památkách, národních 
přírodních rezervacích, přírodních rezervacích a 
přírodních památkách, které se nenacházejí v oblastech 
podle písmene a), 

 d) ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru, 

 e) jako silně erozně ohrožené, 

 f) jako podmáčené a rašelinné louky, 

 g) ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí. 



• Pro účely naplnění povinností stanovených předpisem 
Evropské unie Fond vyzve ty žadatele o platbu pro 
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí, kteří v příslušném kalendářním 
roce rozorali trvalý travní porost nebo změnili v evidenci 
využití půdy kulturu trvalého travního porostu na 
některou z ostatních druhů zemědělské kultury, ke 
zpětnému zatravnění na takové ploše, která povede 
k obnovení stanoveného poměru; Fond přitom zohlední 
míru, v jaké každý z těchto žadatelů přispěl ke změně 
stanoveného poměru. 

• U příjemce, který výzvu ve stanovené lhůtě nesplní, 
použije Fond snížení podle předpisu Evropské unie. 

• Dodržení podmínky nesnížení poměru trvalých travních 
porostů vůči celkové ploše zemědělské půdy o více než 
5 % se sleduje na území celé České republiky. 

 



Další definice 

• Plocha využívaná v ekologickém zájmu  

• Úhor využívaný v ekologickém zájmu 

• Krajinný prvek v ekologickém zájmu 

• Souvrať 

• Plocha s meziplodinami 

• Plocha s plodinami, které vážou dusík 

• Dobrovolná podpora vázaná na produkci 



Podpora pro sektor ovoce 

• Sektor je rozdělen na dvě opatření podle pracnosti 
pěstování jednotlivých druhů s odpovídajícími dvěmi 
sazbami (na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností a na produkci ovocných druhů s vysokou 
pracností).  

• V rámci těchto dvou opatření budou podporovány 
jabloně, meruňky, hrušně, třešně, slivoně, broskvoně, 
višně, rybíz černý, rybíz červený, maliník a jahodník.  

• Platba bude poskytnuta pouze na produkční sady 
vysázené v roce 1995 a později, zároveň žadatel 
prokáže určitou minimální úroveň produkce.  

• V případě jahodníku je naopak podmínkou založení nové 
plantáže ve stanoveném období  po ukončení životnosti 
staré plantáže. 



• Žadatelé na produkci ovocných druhů s velmi vysokou 
pracností dále u jednotlivých druhů splní kritérium 
minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar:  

 - u peckovin to bude 200 ks/ha (meruňky a třešně),  

 - u jádrovin 500 ks/ha.  

• Žadatelé na produkci ovocných druhů s vysokou 
pracností u jednotlivých druhů splní kritérium 
minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar:  

 - u peckovin to bude 200 ks/ha (broskvoně, slivoně,    

   višně), 

 - pro drobné ovoce (mimo jahodník) 2 000 ks/ha, 

 - pro jahodník 20 000 ks/ha. 

 



Podpora na produkci zeleninových druhů 

s velmi vysokou pracností 

• Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci 
zeleninových druhů s velmi vysokou pracností je osoba,  
která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na 
ni v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury 
standardní orná půda nebo jiná trvalá kultura. 

• Zeleninovými druhy s velmi vysokou pracností jsou: 

 zelí hlávkové, kapusta hlávková a růžičková, květák, 
brokolice, kedluben, mrkev, petržel kořenová, pastinák, 
celer bulvový, ředkev, ředkvička, řepa salátová, rajče, 
paprika, okurky nakládačky a salátové, cibule, šalotka, 
česnek, pór, saláty, čekanka salátová, pekingské zelí, 
celer řapíkatý, pažitka, chřest nebo reveň. 

 



Podpora na produkci zeleninových druhů 

s vysokou pracností 

• Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci 
zeleninových druhů s  vysokou pracností je osoba, která 
obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni      
v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury 
standardní orná půda. 

• Zeleninovými druhy s vysokou pracností jsou: 

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

 Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí podpory            

na produkci zeleninových druhů jsou účetní doklad 
prokazující nákup osiva nebo sadby v množství 
odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo 
výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu 
půdního bloku, hmotnosti tisíce semen, které jsou 
stanoveny v příloze č. 7 tohoto nařízení. 



Podpora na produkci bílkovinných plodin 
• Plochou s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, 

kterou lze vyhradit jako plochu pro poskytnutí podpory 
na produkci bílkovinných plodin, se rozumí plocha 
s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, za 
předpokladu, že je zajištěn pokryv půdy nebo 
prokazatelný výskyt posklizňových zbytků v období 
minimálně od 1. června do 15. července příslušného 
kalendářního roku. 

• Bílkovinnou plodinou je: 

 hrách, a to včetně pelušky, bob, lupina, sója, 
vojtěška, jetel nebo směs plodin těchto plodin           
s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin 
činí v porostu těchto směsí více než 50 %. 

• Směsi bílkovinných plodin s trávou nejsou povoleny.  

• Podpora na bílkovinné plodiny je podmíněna chovem 
hospodářských zvířat v minimální intenzitě 3 VDJ/ha. 







Podpora na chov telete masného typu 

• Žadatelem o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je 
osoba, která na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci 
vedené podle plemenářského zákona vykázala narození masného 
telete v období od 1. dubna roku předcházejícího do 31. března 
příslušného kalendářního roku. 

• Matkou telete, na které je podávána žádost o poskytnutí podpory   
na chov telete masného typu, je kráva chovaná v systému chovu 
bez tržní produkce mléka a zároveň otcem telete je býk masného 
plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků; seznam 
masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 10 tohoto nařízení. 

• Fond poskytne žadateli platbu na chov telete masného typu na 
celkový počet velkých dobytčích jednotek, stanovených podle počtu 
telat narozených v období stanoveném, na základě údajů podle 
odstavce 4, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo 
zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a 
vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR.  

• Fond neposkytne platbu podpory na chov telete masného typu, 
jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce 
požadována platba podpory na chov krávy chované v systému 
chovu s tržní produkci mléka. 

 









Podpora na chov krávy chované 

v systému chovu s tržní produkcí mléka 
• Žadatelem o poskytnutí podpory na chov krávy chované 

v systému chovu s tržní produkcí mléka je osoba podle  
§ 2 odst. 1, která chová krávy v systému chovu s tržní 
produkcí mléka na hospodářství registrovaném               
v ústřední evidenci ke dni 31. března příslušného 
kalendářního roku. 

• Fond poskytne platbu podpory na chov krávy chované 
v systému chovu s tržní produkcí mléka, jestliže celkový 
počet velkých dobytčích jednotek, na které lze 
poskytnout  platbu je nejméně 2 velké dobytčí jednotky  
a jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo 
zažádáno, nebo která má být poskytnuta před 
uplatněním snížení a vyloučení z podpory  v daném 
kalendářním roce, je nejméně 100 EUR.  

• Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém 
pro identifikaci a evidenci skotu, platbu podpory na chov 
krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka 
sníží, žádost o poskytnutí podpory na chov krávy 
chované v systému chovu s tržní produkcí mléka 
zamítne. 

 





Podpora na chov bahnice nebo              

na chov kozy 

• Žadatelem o poskytnutí podpory na chov 

bahnice nebo na chov kozy je osoba, která 

chová a pase bahnice, popřípadě kozy, na 

trvalých travních porostech nebo na travních 

porostech na orné půdě evidované v evidenci 

využití půdy v období nejméně od 15. května   

do 11. září příslušného kalendářního roku na 

hospodářství registrovaném v ústřední evidenci 

podle plemenářského zákona. 

• Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo 

na chov kozy starší jednoho roku nebo které 

alespoň jednou rodily.  

 



• Žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na 
chov kozy vede v období stanoveném denně a po dobu 
5 let uchovává záznam o pastvě obsahující informace, 
ze kterých vyplývá: 

 a) identifikační číslo pasené bahnice nebo kozy; pokud 
žadatel pase veškeré bahnice nebo kozy, ze stáje nebo 
hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí 
do záznamu o pastvě místo identifikačních čísel bahnic 
nebo koz, uvést registrační číslo hospodářství nebo 
registrační číslo stáje, 

 b) identifikační číslo dílu půdního bloku, využívaného 
v příslušný kalendářní den k pastvě, přičemž je-li 
bahnice nebo koza pasena v 1 kalendářní den na více 
dílech půdních bloků, uvedou se identifikační čísla všech 
těchto dílů půdních bloků, a 

 c) datum pastvy bahnic nebo koz pasených na trvalých 
travních porostech a na trávě na orné půdě. 





Přechodná ustanovení 
• Pro rok 2015 se lhůty uvedené v tomto nařízení 

stanovené k 1. lednu příslušného kalendářního roku 
považují za lhůty k 1. březnu 2015.  

• Za plochu s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako 
plochu využívanou v ekologickém zájmu   (§ 17) nelze 
považovat plochu meziplodin podle § 11 nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, na které je podána žádost o poskytnutí dotace 
podle § 4 nařízení  vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Převod podniku 

• Žádost o převod musí být Fondu doručena na Fondem 
vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dní   
od data převodu dílů půdních bloků v evidenci půdy 
nebo převodu zvířat v ústřední evidenci podle 
plemenářského zákona.  

 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 307/2014 Sb.,  
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 

uživatelských vztahů 

  Další údaje evidované u dílu půdního bloku     
 v evidenci půdy 

 § 2  Další údaje evidované u ekologicky 
 významného prvku 

 § 3  Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy 

 § 4  Druhy objektů v evidenci objektů 

 § 5  Druhy ekologicky významných prvků v  

  evidenci ekologicky významných prvků       

 

 Účinnost nařízení nabývá dnem 1. ledna 2015. 

 
 



Další údaje evidované u dílu půdního 

bloku v evidenci půdy 

 U dílu půdního bloku se v evidenci půdy evidují další 
údaje o: 

 

• zařazení do ochranného pásma vodního zdroje podle 
vodního zákona, 

• zařazení do zvláště chráněného území podle zákona     
o ochraně přírody a krajiny, 

• existenci odvodňovacího systému, 

• zařazení do katastrálního území podle zákona o katastru 
nemovitostí, 

• zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými 
znevýhodněními a oblasti Natura 2000 podle nařízení 
vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova 
České republiky, 

 



• zařazení do zranitelné oblasti nebo do jiných omezení 
podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí      
a o akčním programu, 

• zařazení do oblasti splňující příslušný cíl strukturální 
pomoci Evropské unie v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícího obecná 
ustanovení o strukturálních fondech, 

• výskytu ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 

• výskytu hnízdní lokality chřástala polního a bahňáků    
na trvalých travních porostech nebo čejky chocholaté   
na orné půdě podle nařízení vlády k provádění opatření 
Programu rozvoje venkova České republiky, 

• výskytu podmáčené nebo rašelinné louky podle nařízení 
vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova 
České republiky, 

• pěstování geneticky modifikované odrůdy podle zákona 
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, 

 



• výsledcích agrochemického zkoušení 
zemědělských půd podle zákona o hnojivech, 

• výskytu cenných stanovišť lučních společenstev 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
podle nařízení vlády k provádění opatření 
Programu rozvoje venkova,  

• výši provozní hladiny u druhu zemědělské 
kultury rybník, 

• zařazení do území určeného k řízeným rozlivům 
povodní podle vodního zákona, 

• výměře osázené plochy vinice u druhu 
zemědělské kultury vinice podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího prováděcí pravidla společné 
organizace trhu s vínem. 

 



Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy 

Druhem zemědělské kultury v evidenci půdy je 
 

 a) orná půda, kterou je        1. standardní orná půda, 

                                                          2. travní porost, 

                                                          3. úhor, 

 b) trvalý travní porost, 

 c) trvalá kultura, kterou je            1. vinice, 

                                                         2. chmelnice, 

                                                         3. ovocný sad, 

                                                         4. školka, 

                                                         5. rychle rostoucí dřeviny                  

              pěstované ve výmladkových 
              plantážích, 

                                                         6. jiná trvalá kultura a  

 d) ostatní kultura, kterou je         1. zalesněná půda, 

                                                         2. rybník, 

                                                         3. mimoprodukční plocha, 

                                                         4. jiná kultura. 

 



• Standardní ornou půdou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná 
orná půda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky, na které se za účelem produkce 
plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny, zemědělsky 
obhospodařovaná půda pod skleníky, pod pevným nebo přenosným 
krytem, a která není travním porostem podle odstavce 3. 

• Travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná 
půda využívaná k pěstování trav nebo jiných pícnin podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky   
na přírodních plochách nebo uměle vytvořených plochách, která je 
zahrnuta do střídání plodin uživatele půdy na dobu kratší než 5 let. 

• Úhorem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící 
ladem nepřetržitě po dobu nejvýše 3 let, včetně ploch vyňatých z 
produkce v souladu s požadavky stanovenými v přímo použitelném 
předpise Evropské unie, která byla předtím nejméně po dobu 1 roku 
vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, 
vinice, ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích, jiná trvalá kultura nebo jiná kultura. Úhor 
vzniklý přírodním osemeněním nebo výsevem travin, jetelovin nebo 
jejich směsí je minimálně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo 
pasen, včetně sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. 
srpna kalendářního roku.  

 

 



 Pokud je úhor bez porostu, je udržován mechanickou kultivací nebo 
chemic. prostředky. 

• Trvalým travním porostem se rozumí zemědělsky 
obhospodařovaná půda podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské politiky. 

• Vinicí se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou 
kulturou, která je rovnoměrně a souvisle osázena keři vinné révy,    
a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno 
nejpozději do 2 let od výsadby. Do plochy této zemědělsky 
obhospodařované půdy se započítává související manipulační 
prostor, který nesmí přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad  
po obou stranách vinice v nejvyšší započitatelné šířce 3 metrů,        
8 metrů na začátku a na konci řad a netvoří součást cesty, přičemž 
osázená plocha vinice je stanovena podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla společné 
organizace trhu s vínem. 

 



• Chmelnicí se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou 
kulturou, na která se pěstuje chmel a která je opatřena opěrným 
zařízením pro jeho pěstování. Plochou této zemědělsky 
obhospodařované půdy se rozumí plocha ohraničená vnějšími 
kotvícími dráty nosných sloupů, pokud se na této vnější hranici 
nacházejí chmelové rostliny, přidá se na každou stranu pozemku 
dodatečný pruh půdy o šíři rovnající se průměrné šíři meziřadí       
na tomto pozemku, a netvoří součást cesty. Do plochy chmelnice  
se započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 8 m na začátku a na konci řad a netvoří součást cesty. 

• Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda 
s trvalou kulturou, která je rovnoměrně a souvisle osázena ovocnými 
stromy o minimální hustotě100 životaschopných jedinců na 1 
hektar dílu půdního bloku nebo ovocnými keři o minimální 
hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního 
bloku. Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo množitelské 
porosty. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy    
se započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 12 metrů  na začátku a na konci řad a šířku jednoho 
meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad      
po obou stranách ovocného sadu a netvoří součást cesty. 
Maximální přípustná šíře meziřadí je u ovocných stromů          
12 metrů, u ovocných keřů 5 metrů. 

 



• Jinou trvalou kulturou se rozumí zemědělsky 
obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou. 

• Rybníkem se rozumí vodní dílo k chovu ryb, vodního 
ptactva, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, 
určené k provozování rybníkářství podle vodního zákona 
a zákona o rybářství. Pro účely evidence půdy se za 
hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený 
ve výši jeho provozní hladiny. 

• Mimoprodukční plochou se rozumí plocha ekologicky 
významného prvku, který tvoří celou plochu 
samostatného půdního bloku a není součástí jiného 
půdního bloku podle zákona o zemědělství. 

• Jinou kulturou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná 
půda s kulturou neuvedenou v odstavcích. 

 



Druhy objektů v evidenci objektů 

• Druhem objektu v evidenci objektů je                                     

trvalý objekt, vodní objekt a jiný objekt. 

• Trvalým objektem se rozumí stavba nebo jiné 

zařízení se stavebními prvky pevně spojenými 

se zemí sloužící pro chov zvířat. 

• Vodním objektem se rozumí vodní plocha nebo 

jiné stabilní zařízení na vodní ploše sloužící    

pro chov zvířat. 

• Jiným objektem se rozumí objekt nesplňující 

podmínky podle předcházejících odstavců 

sloužící pro chov zvířat. 

 



Druhy ekologicky významných prvků v 

evidenci ekologicky významných prvků 

• Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části   
v evidenci ekologicky významných prvků, který nelze 
vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu, je 
krajinotvorný sad. 

• Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části 
v evidenci ekologicky významných prvků, který lze 
vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu, je  

 krajinný prvek, kterým je :    1.  mez, 

                                                 2. terasa, 

                                                 3. travnatá údolnice, 

                                                 4. skupina dřevin, 

                                                 5. stromořadí, 

                                                 6.  solitérní dřevina, 

                                                 7.  příkop. 

 



• Krajinotvorným sadem se rozumí plocha rovnoměrně osázená 
ovocnými stromy ve tvaru polokmenu nebo vysokokmenu                
o minimální hustotě 50 životaschopných jedinců na 1 hektar, 
jejímž základním účelem není produkce ovoce, ale zachování 
krajinotvorné odrůdové rozmanitosti, kulturního dědictví, 
zemědělského rázu krajiny nebo prvků venkovského krajinného 
urbanizmu, a v meziřadí se nachází bylinný pokryv. Krajinotvorný 
sad je evidován v evidenci půdy jako díl půdního bloku 
s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura. 

• Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména 
ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla 
vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být 
dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha. 

• Terasou se rozumí 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.  

• Travnatou údolnicí se rozumí 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. 

 



• Skupinou dřevin se rozumí samostatný 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. 

• Stromořadím se rozumí 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. 

• Solitérní dřevinou se rozumí 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. 

• Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, 
jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody         
s jejím odvedením nebo zasáknutím. 

 



NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 309/2014 Sb.,  
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 

některých zemědělských podpor 

• Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie (dále jen 
„předpis Evropské unie“) některé podmínky pro 
poskytování přímých podpor, některých podpor  
v rámci společné organizace trhu s vínem a 
některých podpor Programu rozvoje venkova2) 
(dále jen „dotace“) Státním zemědělským 
intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za 
účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu 
porušení pravidel podmíněnosti3). 

 

• Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 



 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) 
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým 
se mění příloha X uvedeného nařízení. 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný 
administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní 
sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost. 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky. 

• Nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný 
administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost. 

2) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 28 až 31, 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady          
č. 1305/2013. 

• Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV). 

3) Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 

• Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.  

 



Seznam kontrolovaných standardů dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 

pravidel podmíněnosti 
 1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem 

povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních 
útvarů:  

 a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy 
stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m 
od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 
7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že         
v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem,  

 b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou 
vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry. 

 2. Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní 
technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení 
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno 
v souladu s vodním zákonem. 

 3. Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona, při zacházení se 
závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná 
pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně 
povrchových a podzemních vod a životního prostředí: 

 a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a 
podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení, 

 



 b) závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k 
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a 
zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek 
splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona, 

 c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem 
stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží 
určených pro skladování ropných látek,  

 d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a 
provozuje odpovídající kontrolní systém. 

 4. Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí 
po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň 
jedno z níže uvedených opatření 

 a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení 
porostu následné jarní plodiny, 

 b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až         
do založení porostu následné jarní plodiny, nebo 

 c) díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento 
porost plodiny je zachován nejméně do 31. října. 

 



 Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického 
postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu 
drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a 
nejvýše v dávce 50 tun na ha. 

 5. Žadatel na ploše dílu půdního  bloku označené v evidenci půdy jako 
půda 

 a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat  erozně 
nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a 
čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše 
budou zakládány s využitím půdoochranných technologií;  v případě 
ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných 
technologií při  zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány      
s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí,   

 b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné 
plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou 
zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. Podmínky podle 
písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra 
nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované 
plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné 
plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od 
vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se 
nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně 

  
 



 nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie 
procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na 
kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná 
než erozně nebezpečná plodina. 

 6. Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky 
a současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků 
s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto 
druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního 
roku v evidenci půdy, zajistí každoročně 

 a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv 
minimálně v dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv 
z chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky 
zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, 
není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka,  

 b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části 
v termínu minimálně od 1. června do 15. července příslušného 
kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu, a to cizrna, 
čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, vojtěška, 
úročník, vikev, bob a vičenec; popřípadě jejich směsí; porosty výše 
uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, 
popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu 
nepřesáhne 50 %. 

 



 7. Žadatel  

 a)  nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle nařízení vlády          
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů, a druh zemědělské kultury 
rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.,         
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských vztahů, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. 
března do 1. listopadu; uvedené podmínky se nevztahují        
na zásahy provedené  se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny, 

 b)  zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci 
rostlin netýkavky žláznaté tak,aby se na něm v průběhu 
příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo 
odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin 
bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin 
nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku. 

 



ZÁKON č. 179/2014 Sb.,  
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony od 1.1.2015 

§ 3g Aktualizace evidence půdy 

 
 (1) Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném formuláři ohlásit 

skutečnost, že došlo 

 a)  ke změně průběhu hranice dílu půdního bloku, 

 b)  ke změně uživatele dílu půdního bloku, 

 c)  k ukončení užívání dílu půdního bloku, 

 d)  ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle 
kritérií   stanovených v nařízení vlády podle § 3i, 

 e)  ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu 
půdního bloku, s druhem zemědělské kultury vinice stanovené 
nařízením vlády podle § 3i, nebo 

 f)  ke vzniku nového dílu půdního bloku, který není v evidenci půdy 
evidován,  a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 



  
 (9) Jestliže se aktualizace evidence půdy podle odstavce 1 týká 

dílu půdního bloku, u kterého před aktualizací evidence půdy 
bylo evidováno obhospodařování v rámci ekologického 
zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci 
ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém 
zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného dílu půdního 
bloku je registrován jako ekologický zemědělec podle zákona o 
ekologickém zemědělství, pak se režim obhospodařování v 
rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného 
období v rámci ekologického zemědělství určí na základě 
podmínek stanovených zákonem  o ekologickém zemědělství. 

     Jestliže režim obhospodařování v rámci ekologického 
zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci 
ekologického zemědělství nebude možné na základě podmínek 
stanovených zákonem o ekologickém zemědělství určit, 
zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do doby, 
než jej stanoví příslušná kontrolní organizace pro ekologické 
zemědělství, a to k prvnímu dni, ke kterému režim nemohl být 
určen. 

 



§ 3j Obnova trvalého travního porostu 
 

 (1) Jestliže se uživatel dílu půdního bloku, rozhodne obnovit trvalý 
travní porost stanovený nařízením vlády podle § 3i,  

 a)   ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne 
zahájení obnovy trvalého travního porostu na dílu půdního bloku, 

 b)   zajistí souvislý trvalý travní porost na dílu půdního bloku, 
nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže 
obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období               
od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června 
příslušného kalendářního roku, 

 c)   zajistí sklizení plodiny na dílu půdního bloku, určené k ochraně 
vzcházejícího trvalého travního porostu, byla-li vyseta na dílu 
půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním 
roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena           
v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku           
do 30. června příslušného kalendářního roku. 

     Tímto ustanovením není dotčen postup podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny.  

 



Přímé platby v 1. pilíři 

 Žadatelem o přímou platbu zemědělcům podle   

§ 1 je fyzická nebo právnická osoba, která : 

• je aktivním zemědělcem podle předpisu EU, 

• je zemědělským podnikatelem podle § 2e a 

následujících zákona o zemědělství, 

• obhospodařuje zemědělskou půdu 

evidovanou na ni v evidenci LPIS. 

 



Diverzifikace plodin 

Zemědělec s ornou půdou o výměře: 

• převyšující 10 ha musí pěstovat nejméně dvě plodiny,  

• při výměře orné půdy přes 30 ha pak nejméně tři 
plodiny;  

• hlavní plodina smí zabírat nejvýše 75 % orné půdy a 
dvě hlavní plodiny nejvýše 95 % orné půdy. 

 Za plodinu se pro účely diverzifikace považuje: 

• jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice 
botanického systému klasifikace plodin;  

• kultura kteréhokoli druhu brukvovitých, lilkovitých a 
tykvovitých;  

• půda ponechaná ladem;  

• trávy či jiné bylinné pícniny.  

 



 Ozim a jařina, přestože by plodiny náležely do stejného 

rodu, se počítají jako odlišné plodiny.  

• Různé druhy směsí se jako různé plodiny uznat 

nemohou. 

• Podsev  také není samostatnou plodinou, započítává se 

do plochy hlavní plodiny. 

 Plnění podmínek diverzifikace  SZIF bude posuzovat za 

období od 1. června až 31. srpna daného roku.  

• doložit  při kontrole 2-3 plodiny, 

• jako způsob doložení  diverzifikace při kontrole po 31.8. 

bude zřejmě  sloužit i strniště, výkazy o používání hnojiv 

či POR, fotodokumentace, jiné záznamy. 

 



Zachování stávajících trvalých travních 

porostů 

• Dodržení podmínky nesnížení poměru travních 

porostů vůči celkové zemědělské ploše o více 

než 5 % se sleduje na území celé České (cca 

850 tis. ha v LPIS), 

• zpětné zatravnění na takové ploše, která povede 

k obnovení stanoveného poměru nejpozději do 

data podání žádosti v následujícím roce, 

• ten, kdo na výzvu MZe zpětně nezatravní – 

sankce ! 

• pozor na TTP pod závazkem AEKO –vratka 

dotace ! 

 



Zákaz rozorání  TTP od 1.1.2015 

• v oblasti  Natura 2000, 

• v 1. zóně chráněných krajinných oblastí a 
národních parků (viz zákon o ochraně přírody), 

• v národních přírodních památkách, národních 
přírodních rezervacích, přírodních rezervacích a 
přírodních památkách (viz zákon o ochraně 
přírody),  

• ve vzdálenosti minimálně 12 m od vodního 
útvaru, 

• jako silně erozně ohrožené, 

• jako podmáčené a rašelinné louky, nebo 

• ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných 
oblastí. 

 



Priority podpor PRV 2014+ 

• Priorita 1  -  Podpora předávání znalostí a 
inovace v zemědělství, lesnictví a potravinářství 
cca 117 mil. EUR. 

• Priorita 2  -  Zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělských a lesnických podniků (priorita 2) 
je určeno cca 517 mil. EUR.  

• Priorita 3  -   která zahrnuje jednak podporu 
organizace potravinového řetězce a jednak 
podporu dobrých životních podmínek zvířat, je 
plánováno cca 152 mil. EUR. 

 



• Priorita 4 - Podpora obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů souvisejících se 
zemědělstvím a lesnictvím. Nejvýraznější částka 
z rozpočtu - 1 954 mil. EUR,  

• Priorita 5  -  Podpora účinného využívání zdrojů 
a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví je určeno cca 23 mil. 
EUR.  

• Priorita 6  -   Podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a hospodářského rozvoje 
ve venkovských oblastech a zahrnuje i realizaci 
strategických plánů Místních akčních skupin 
s využitím metody LEADER  -  alokace 230 mil. 
EUR.  

 



Dobré životní podmínky zvířat - Animal 

welfare 

• Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce 

• Jednoleté závazky, předpokládá se příjem žádostí 2015 
- 2017  

• Min. 5 VDJ u skotu,  3 VDJ u prasnic/selat 

Účel opatření: 

•  podpořit lepší pohodu a zdravotní stav hospodářských   

  zvířat, 

• vytvořit nadstandardní podmínky chovu nad rámec 
právních předpisů („ větší poptávka po produkci z těchto 
chovů“), 

• zavádění prvků inovace, 

• příjemcem český aktivní zemědělec. 

 

 



Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

 
- plochu lehacího prostoru navýšit min. o 15 %  

• volné ustájení v produkční stáji s boxovými loži – 
jednořadé boxy: min. 2,90 m2/1 dojnici, protilehlé 
dvouřadé boxy: min. 2,60 m2/1 dojnici, kombiboxy: min. 
2,22 m2/1 dojnici, 

• volné ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou ve 
stájích: min. 5,75 m2/1 dojnici, 

• volné ustájení v porodním kotci pro volné telení: min. 
10,35 m2/1 dojnici. 

 Zvýšení lehacího prostoru docíleno snížením počtu 
zvířat nebo přesunem zvířat do jiné stáje. 

• docíleno odsunem zvířat           83 EUR/VDJ  

• v případě přesunu                     25 EUR/VDJ 

 



 Zajištění zlepšení péče v zimovišti 
s přístupem do výběhů  pro masný skot  

 
• péče o masné krávy, jalovice a telata v zimovišti – 

vedení evidence 

• přístup masných krav, jalovic a telat do venkovního 
prostoru přes zpevněné výběhy – úklid, nastýlání 

• sazba dotace - 104 EUR/VDJ. 

 Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy  

• zajistit přístup suchostojných krav do výběhů/            
k pastvě se zabezpečením nadstandardní péče, 

• zajistit úklid a nastlání slámy do venkovních prostor, 

• vést evidenci pracovních operací, 

• sazba dotace – 21 EUR/VDJ. 

 



Investice do zemědělských podniků 

 Podporu investic v zemědělské výrobě bude možné 

poskytovat v novém programovém období 2014-2020 

v rámci dotačního titulu 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků. 

  Dotaci v maximální výši 40 – 60 % z celkových 

způsobilých výdajů budou moci získat zemědělští 

podnikatelé na realizaci svých projektových záměrů 

v rámci živočišné i rostlinné výroby.  

 Vyšší míru dotace budou moci získat mladí začínající 

zemědělci (+10%) či projekty realizované ve 

znevýhodněných oblastech (LFA – až 50%) 

 Mezi priority bude patřit podpora živočišné výroby, ovoce 

a zeleniny, včetně brambor. 

 



V živočišné výrobě je aktuálně navrhována 
podpora investic: 

• pro chov skotu,  

• prasat,  

• ovcí,  

• koz,  

• drůbeže,  

• králíků,  

• koní. 

                 Stavby a technologie pro zvířata 

                 Skladování a úprava - kejdy a hnoje 

                 Skladování – siláže, senáže, sena, slámy 

 



V rostlinné výrobě je plánována podpora: 

• skladovacích prostor (kromě obilných sil, jejichž 
další podpora již plánována není),  

• nosných konstrukcí trvalých kultur,  

• skleníků,  

• fóliovníků a jiných pěstebních ploch,  

• sklady na ovoce, zeleninu, chmel, brambory, 

• čištění a sušení obilovin a řepky, 

• stroje na ovoce, zelenina, chmel, brambory, 
cukrovka. 

 



První kolo nového období – investice 

 

• Všechny investice v ŽV 75 % a RV 25% 

• Termín cca  -   červen-září  2015 

• Bude třeba stavební povolení 

• Bude rozděleno 2,5 roční alokace : 

   ŽV = 2,3 mld. Kč 

   RV = 0,7 mld. Kč   

• Realizace možná do roku 2017 – 2 roky 

 



Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů 

 Na zvýšení efektivity výroby a celkové 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v oblasti zpracování zemědělských 
produktů bude zaměřen dotační 
titul 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů. 

    Podpora navazuje na stávající opatření 
Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům a většina základních 
podmínek zůstane zachována.  

 O dotaci budou moci požádat zemědělci i 
zpracovatelské podniky spadající do 
kategorie malých a středních podniků a 
projekty budou moci být zaměřené pouze na 
zpracování primárních zemědělských 
produktů (tzv. „annexových“). 



Příkladem takového projektu je: 

• výstavba či modernizace jatek,  

• mlékárny,  

• mlýna,  

• zpracování ovoce a zeleniny  

• výroba krmných směsí.  

 Využití moderních technologií umožní až 40 % 
dotace na investice do zařízení pro výrobu 
potravin a krmiv, pro jejich finální úpravu, balení, 
značení a skladování konečných produktů i 
surovin potřebných pro výrobu.  

 



 Pro účely zvýhodnění před ostatními projekty 
bude za krátký dodavatelský řetězec 
považován pouze takový způsob dodání 
výrobku, kdy mezi zemědělcem, který 
vyprodukoval základní suroviny pro výrobek,      
a prodejcem tohoto výrobku konečnému 
spotřebiteli, bude maximálně jeden 
mezičlánek (např. zpracovatel, či 
zprostředkovatel).  

 Nově by měly být zvýhodněny projekty 
zaměřené právě na zkrácení dodavatelského 
řetězce v rámci místních trhů, čímž by byla 
podpora zacílena kromě jiného i na produkci 
regionálních potravin. 

 



Opatření LFA  od roku 2015 

• LFA bude mít v roce 2015 stejnou strukturu jako v 
předchozím programovém období: 

• rozděluje se na 3 oblasti: horské LFA, ostatní LFA 
a specifické LFA. 

    Horské LFA: 

• jsou od roku 2015 vymezeny totožně s  
předchozím programovým obdobím, výměra ani 
rozloženi se nemění, 

• Od roku 2015 je  nově vypočtena platba (101 
EUR/ha zemědělské půdy),  

• je rozdělena do pěti sazeb dle kategorii (H1-H5) 
odstupňovaných dle skutečných přírodních 
podmínek (n.v. + sklonitost KÚ). 

 



Ostatní LFA: 

• tyto oblasti jsou členské státy povinny 
redefinovat a nejpozději v roce 2018 toto nové 
vymezeni uplatnit, 

• platba od roku 2015 dosahuje max. 70 % sazby 
v letech 2007-2014, 

• od roku 2018 pro tyto oblasti bude uplatněno 
nové vymezení, bude také stanoven nový 
výpočet platby,  

• sazby budou diferencovány do pěti kategorií- 
O1 až O5 na zakladě procenta plochy obce 
zasažené přírodním znevýhodněním. 

• Platba od roku 2018 bude poskytována na 
veškerou vymezenou zemědělskou půdu ! 

 



Podmínky pro poskytnutí platby: 
• od data podání žádosti do 31.10. obhospodařovat  

zemědělskou půdu, na kterou je žádáno o platbu, 

• intenzita chovu hospodářských zvířat, 

• LFA-H, LFA-S – 0,3 VDJ/ha veškeré 
obhospodařované zemědělské půdy (od roku 2017 
zvýšení na 0,35 VDJ/ha z.p.), 

• LFA – O – 0,3 VDJ/ha veškerých 
obhospodařovaných travních porostů (od roku 2017 
zvýšení na 0,35 VDJ/ha TP), 

• není stanovena max. intenzita, 

• nezohledňují se OPVZ 1. stupně, 

• noví žadatelé se nezavazují k pětiletému 
hospodaření na min. výměře (již pro žádosti podané 
2014, starší závazky nutno dodržet). 

 



Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
Výše platby 

LFA-H – průměrná výše sazby 101 EUR/ha z.p. (nový výpočet) 

H1  nad 800 m n.m.    136 EUR 

H2  700 – 800 m n.m.    128 EUR 

H3  600 – 700 m n.m.        90 EUR 

H4  do 600 m.n.m a svažitost nad 15% na více než 50% území
       109 EUR 

H5  do 600 m n.m. a svažitost nad 15% na méně než 50% území 
        82 EUR  

   LFA – O 

- obce, příp. k.ú. s výnosností půdy nižší než 34 bodů (typ OA)  

      82 EUR/ha TP 

- obce s výnosností půdy vyšší nebo rovnou 34 bodů (typ OB)  

        57 EUR/ha TP 

LFA-S        83 EUR/ha z.p. 

Seznam k.ú. včetně nové diferenciace LFA-H na webových 

stránkách MZe http://eagri.cz/ 

Degresivita platby 

Platby se postupně snižují dle výměry zemědělského podniku         

v oblastech LFA-H, LFA-O a LFA-S 

- výměra z.p. do 1 000 ha – plná výše platby 

- výměra z.p. nad 1 000 ha do 2500 ha – platba snížená o 10 % 

- výměra z.p. nad 2 500 ha – platba snížená o 15 % 

 

http://eagri.cz/
http://eagri.cz/
http://eagri.cz/
http://eagri.cz/
http://eagri.cz/


Program rozvoje venkova 

 Plošná opatření PRV budou implementována 

prostřednictvím nařízení vlády.  

• Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)  

• Ekologické zemědělství (EZ)  

• Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 

2000)  

• Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními (LFA)  

• Zalesňování a zakládání lesů  

• Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana 

lesů  

• Dobré životní podmínky zvířat 

 



Podávání žádostí – plošná opatření 

 Dle charakteru daného environmentálního 

opatření budou podávány dva typy žádostí – 

žádost o dotaci a žádost o zařazení – jednotný 

termín 15.5. 

     

   Jednoletá opatření  

• LFA !!, Platby v rámci Natura 2000 na 

zemědělské půdě a Dobré životní podmínky 

zvířat  

• žádost o dotaci prostřednictvím jednotné 

žádosti společně se žádostí o přímé platby  

 

 



Změny v kontrole podmíněnosti  2014+ 

• U stanovených požadavků a standardů k plnění 
podmínek podmíněnosti dochází k úpravě 
označení a změně číslování. 

• Označení, na které jsme si již zvykli, zkratka 
SMR (Statutory Management Requirements) pro 
označení povinných požadavků na hospodaření, 
je nahrazena označením PPH (povinné 
požadavky na hospodaření). Dochází také ke 
změně označení standardů známých pod 
zkratkou GAEC (Good Agricultural and 
Environmental Conditions), které budou 
uváděny pod zkratkou DZES (dobrý zemědělský 
a environmentální stav). 

 



      

   KEZ o.p.s. 

Poděbradova 909  

   537 01 Chrudim 

 

   Telefon: 469 622 249  

FAX: 469 625 027 

e-mail: kez@kez.cz   

web: www.kez.cz 


