
Říjen 2022

ING. KATEŘINA BĚLINOVÁ

ZMĚNY PŘÍMÝCH PLATEB 

A PODMÍNĚNOSTI – 2023+



NOVINKY

WWW.EAGRI.CZ

11. 10. schváleny sazby pro přímé platby

nižší než v loňském roce – změna kurzu

12. 10. Vládou schválen Strategický plán

návazně předložen do Bruselu

přijaty výjimky z podmíněnosti

rotace plodin, neprodukční plochy

pouze pro 2023, netýká se ekoplatby



VYJEDNÁVÁNÍ REFORMY SZP

červen 2018 – za EK předloženy návrhy nařízení k SP

prosinec 2021 – publikována základní nařízení, stále probíhá

příprava schvalování prováděcí legislativy

Proběhlo cca 30 tematických pracovních skupin, paralelně

meziresortní připomínkové řízení a SEA hodnocení

28. 1 2022 – návrh SP SZP oficiálně zaslán k připomínkám EK

27. 4. zasláno 330 připomínek EK

jaro, léto 2022 – technické konzultace s EK, vypořádání

připomínek

říjen 2022 – předběžné odsouhlasení znění SP ze strany EK

12.10. schválení SP Vládou ČR

předběžný termín schválení – listopad 2022



VYJEDNÁVÁNÍ S EK – PROBLEMATICKÉ BODY

Ekoplatba

Navýšit environmentální ambice, zohlednit cíle Zelené dohody

Doplněny nové povinnosti, např. zřizování ochranných pásů 
podél vod

Platba na precizní zemědělství

Podmíněnost

Zajištění pokryvnosti

Rotace plodin

Omezení plochy plodiny

Neprodukční plochy

Definice aktivního zemědělce, platba vázaná na 
produkci

Provazba na vodní rámcovou směrnici



PŘÍMÉ PLATBY

základní platba = SAPS

redistributivní plaba NOVÁ PLATBA

platba vázaná na produkci = VCS

ekoplatba NADSTAVBA GREENINGU

platba pro mladé zemědělce     POKRAČUJE

platba pro malé zemědělce NOVÁ PLATBA



ZÁKLADNÍ PLATBA

obhospodařování, alespoň1 ha v LPIS, dodržování podmíněnosti

aktivní zemědělec

zemědělský podnikatel

vícekriteriální posouzení:

• do 5.000 €

• nad rámec základních činností (intenzita zvířat, 10 % 

VCS, 10 % integrovaná produkce apod.)

• příjmový test - zemědělské příjmy představují alespoň 

30 % celkových příjmů + doplňkové kritérium –

maximální podíl celkových plateb z EZZF a EZFRV 

(neinvestiční)  

plánovaná sazba – cca 1 812 Kč / ha

sazby PŘEDBĚŽNÉ



REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA

nová platba, platba „na první hektary“

navazuje na základní platbu

nárok na max. 150 ha

celkově vyčleněno 23 % obálky přímých plateb

kontroly žádostí

plánovaná sazba – cca 3 850 Kč / ha



PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

dva režimy

„dočerpání“ pětileté platby pro aktuální žadatele

nové podmínky

žadatel do 40 let se zemědělskou kvalifikací (již k žádosti)

zápis do EZP max. 24 měsíců předtím

možnost také pro právnické osoby – nároky na mladé zemědělce 

jako v případě fyzické osoby

100 % vlastník i statutární zástupce

nárok na max. 90 ha, max. 5 let

plánovaná sazba se meziročně liší, info ve Strategickém plánu



PLATBA VÁZANÁ NA PRODUKCI

pokračování podmínek

drobné úpravy:

u bílkovinných plodin směsi s travou

kontrola produkce u některých zeleninových druhů, doplnění 

některých druhů ovoce, zeleniny 

kontrolní období pro masná telata alespoň 1 měsíc

původ matky masného telete (podíl krve masného plemene)

pro dojnice požadavek na zapojení hospodářství do kontroly 

mléčné užitkovosti

sazby v obdobné úrovni jako aktuální

legislativou vyloučena platba na konzumní brambory



PLATBA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE

nahrazuje všechny přímé platby

nastavena jako alternativa k:

základní platbě

redistributivní platbě

celofaremní ekoplatbě

plánovaná sazba – cca 7 825 Kč / ha

max. 1250 €             pro subjekty do 4 ha (není podmínka)

dobrovolná volba

výhody:

pouze jedna žádost, jednodušší administrativa

jednodušší podmínky podmíněnosti

platba zahrnuje sazbu ekoplatby, ale bez nutnosti plnit envi-závazky



EKOPLATBA

Celofaremní ekoplatba – základní stupeň

Celofaremní ekoplatba – prémiový stupeň

Ekoplatba – precizní zemědělství

Celofaremní ekoplatba (šetrné managementy)

obdoba greeningu x  s vyšší environmnetální ambicí

greeningové postupy součástí podmíněnosti

pro každou ze zemědělských kultur nastavena sada podmínek

při splnění všech podmínek nárok platby na veškerou výměru

plánovaná sazba cca 1 640 Kč / ha



ORNÁ PŮDA – R

Diverzifikace plodin:

analogicky greeningu

nově subjekt hospodařící na výměře nad 150 ha – min. 4 plodiny

nově – ozima a jařina = 1 plodina

Organická složka do půdy:

na ploše odpovídající výměře min. 35 % orné půdy

nastaveny přepočtové koeficienty pro jednotlivé postupy (hnojiva s 

pomalu uvolnitelným dusíkem, zelené hnojení, meziplodiny, strip-till, 

doprovodné plodiny apod.)

Ochranné pásy podél vodních toků:

na DPB ve vzdálenosti do 6 m od vody

alespoň 6 m široké, travní směsi – předpoklad víceletého porostu

nehnojené, bez POR



ORNÁ PŮDA – R

Vyčlenění neprodukčních ploch – 2 varianty:

A:  vyčlenění 8 % neprodukční plochy + postupný náběh procenta

zákaz aplikace hnojiv a POR, kontrolní období, stanovený porost

alespoň 3 % pouze: krajinné prvky, úhor, ochranný pás

dále lze doplnit:

plochy s plodinami vázajícími dusík

meziplodiny (přepočítací koeficient)

bez POR a hnojiv, lze sklidit

B: vyčlenění 5 % pouze úhor, ochranný pás nebo KP

Výběr varianty záleží na žadateli



ÚHOR – U

Vyčlenění a udržování nektarodárného úhoru:

bez aplikace hnojiv a POR (včetně aplikace desikantů a mořidel);

nesmí být sklizen ani spasen; 

evidence v LPIS od (?)

porost založen nejpozději 1. června, zůstane ponechán na pozemku 
alespoň do 15. srpna, údržba porostu

porost pouze ze stanovených plodin 

porost je zakládán ve směsi nejméně 3 druhy plodin (žádná 
z plodin nepřekročí 80%, s výjimkou trav, které nepřekročí 30%)

Vyčlenění a udržování zeleného úhoru:

travní směsi

alespoň dvouleté trvání



TRVALÉ KULTURY

Provádění agrotechnických zásahů –T a G
provádění seče nebo pastvy v termínu do 31.7.
ponechání neposečené části (3-15 %) na DPB od 12ha

Zpětné zatravnění v případě přeměny ploch s kulturou T
kontrolní období: 1. 1. do 31. 12. roku podání žádosti
zatravnění „náhradou“ (nebo plochy ECP)
Výjimky:

přeměna na trvalé kultury včetně krajinotvorných sadů s kulturou J
zalesněné plochy a krajinné prvky, agrolesnictví
ekologické zemědělství

Sady, vinice

Udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném termínu
zajištění pokryvnosti meziřadí a manipulačních prostor;
mechanicky bez použití herbicidu (např. mulčování nebo jiná mech. údržba);

Omezený počet aplikací POR v příkmenném pásu

Chmelnice

Specificky: zajištění organické hmoty do půdy



CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – PRÉMIOVÝ STUPEŇ

2 podmínky souběžně:

Vyčlenění neprodukčních ploch

alespoň 7 %

pouze úhory, ochranné pásy nebo krajinné prvky

a zároveň

Ochranné pásy podél vodních toků

na DPB ve vzdálenosti do 10 m od vody

alespoň 12 m široké, travní směsi – předpoklad víceletého porostu

nehnojené, bez POR

plánovaná sazba cca 9 000 Kč / ha, platba na vyčleněnou ploch

duplicitní plochy = pouze jedna platba



PODMÍNĚNOST

PPH bez zásadních změn

Standardy (DZES) rozšířeny na 9 oblastí, snaha pokračování

podmínek

POZOR!

DZES 5 (eroze) – od roku 2024 rozšíření MEO a SEO

sladění s protierozní vyhláškou

načasování bude respektovat osevní plán

DZES 6 (pokryvnost) – minimálně 80 % výměry R

nesouhlas EK s postupem zapravení organiky

neplatí kritérium sklonitých pozemků

nově i na trvalých kulturách



PODMÍNĚNOST

POZOR!

DZES 7 (rotace plodin) – povinnost střídat plodiny v čase

meziročně alespoň 40 % R

v periodě 4 let všechny DPB

výjimky do 10 ha, převahu trav a EZ

DZES přebírá podmínku 30 ha

pro SEO snížení na 10 ha – již od 2023

VÝJIMKA PRO ROK 2023

nebude vyžadováno prostřídání plodiny mezi 2022 a 2023

ve 2024 se musí vystřídat plodina oproti 2023 na alespoň 40 % R

rok 2023 se započte do kontroly 4-leté periody



PODMÍNĚNOST

POZOR!

DZES 8 (neprodukční plochy)

minimálně 7 % celkem, z toho alespoň 3 % pouze:

krajinné prvky

úhor 

ochranný pás

dále lze doplnit:

plochy s plodinami vázajícími dusík

meziplodiny (přepočítací koeficient)

alternativa - minimálně 4 % pouze:

krajinné prvky

úhor 

ochranný pás



PODMÍNĚNOST

POZOR!
DZES 8 (neprodukční plochy)
Varianta A nebo B
minimálně 7 / 3 % nebo 4 %

výjimky do 10 ha, převahu trav
není výjimka pro EZ !
splnění ekoplatby = splnění DZES 8 (obě alternativy)

VÝJIMKA PRO ROK 2023
musí být vyčleněno požadované procento (tzn. „U“ v LPIS)
úhor lze osít jakoukoliv plodinou, resp. NE:

kukuřice, sója nebo RRD

Neplatí pro celofaremní ekoplatbu !
kdo požádá o celofaremní ekoplatbu, musí její podmínky naplnit 
kompletně: 

tj. požadované % neprodukčních ploch, včetně všech stanovených 
podmínek



DĚKUJI

ZA POZORNOST

případné dotazy:   info@mze.cz


