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Konsorcium nevládních 

organizací k SZP 
• AK ČR 

• PK ČR 

• ZS ČR 

• Velké zemědělské a potravinářské podniky 

• Smlouva s BXL ( Praha + Brusel ) 
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Co se ve vyjednávání  

v EU podařilo ? 
• Zrušení povinného zastropování  

• Zařazení do plochy mimo produkci v ozelenění 

výměry plodin vázající vzdušný dusík – jetel, 

vojtěška, luskoviny 

• Stejná úroveň cuoplovaných plateb dle článku 

38 na citlivé komodity pro všechny členské země 

• Navýšení úrovně plateb na citlivé komodity na 

úroveň 13 + 2 % 

• Odstranění omezené pro velké podniky v PRV 

• Národní obálka ČR  pro přímé platby 
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Co se ve vyjednávání  

v EU nepodařilo ? 
• Zařazení prasat a drůbeže do citlivých 

komodit v článku 38 

• Obálka pro ČR v PRV v současném 

období s kofinancováním cca 13 mld. Kč / 

rok a v novém období cca 10 mld. Kč / rok 

• Snížení minimálního kofinancování z 

národního rozpočtu u PRV z 25 % na 15% 

 

Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz,        

portál: www.apic-ak.cz 



Obálka pro ČR v PRV 

• Evropské peníze na 7 let v současném 

období = 2,8 mld. euro 

• Rada navrhla = 2,45 mld. euro 

• Nečas převedl dalších 300 mil. na kohezi = 

2,13 mld. euro = -24 % 

• EP navrhl = 3,0 mld. euro = + 8 % 

• Celkové peníze v PRV(07-13) = 13 mld. Kč 

• Nová obálka v PRV = 10 mld. Kč 
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Jak řešit snížení rozpočtu PRV 

• Převést projekty na vody v malých obcích 

(čističky a vodovody) + další opatření ve vztahu 

k životnímu prostředí – na OPŽP - MŽP 

• Opatření na malé obce  -  převést na IROP, kde 

je i v současné době většina těchto opatření - 

MMR 

• Leadr – Aby mohli MAS čerpat i z jiných 

kohezních fondů – čerpání z PRV by se zaměřilo 

především na zemědělství a krajinu 

 

 

Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz,        

portál: www.apic-ak.cz 



Základní platba 

• Cca 130 euro / ha zemědělské půdy = 

3.380 Kč / ha 

• Klasické zastropování nebude 

• Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 

5% regresi , ale je možno ke 150 tis. 

připočíst osobní náklady podniku 

 

 

Blanická 3, 772 00 Olomouc, e-mail: sekretariat@akcr.cz tel.: 224 215 946 fax.: 224 215 944 web: www.agrocr.cz,        

portál: www.apic-ak.cz 



Ozelenění 

• Cca 75 euro / ha zemědělské půdy = 

1.950 Kč / ha 

• Povinnost střídat minimálně 3 plodiny  

• Na úrovni státu snížit maximálně o 5% 

výměru TTP ( otázka jaké bude referenční 

období ? ) 

• 5% půdy do roku 2017 a následně 7 % 

mimo produkci 

• Pozor je i sankce do základní sazby 25% 
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Půda mimo produkci  

• Na návrh ČR se do této výměry budou 

počítat plodiny vázající vzdušný dusík – 

jetel, vojtěžka, luskoviny 

• Půda mimo produkci  se nebude muset 

plnit u trvalých kultur  

• TTP se nepočítá do základny pro výpočet 

půdu mimo produkci 
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Couplované platby dle článku 38 
• 13 % z obálky = cca 3,0 mld. Kč 

• + 2% na proteinové plodiny = cca 400 tis. Kč 

Chmel = 85 mil. Kč 

Škrob = 70 mil. Kč 

Ovoce = 125 mil. Kč 

Zelenina = 125 mil. Kč 

Přežvýkavci (dojné krávy, masné krávy,ovce, kozy) 

= cca 3 mld. 

Otázka podpory cukrovky = ?   
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Cílení podpory na přežvýkavce  

• Je dohoda na poměru dojné krávy : masné 

krávy = 1:1 

• Cílem je směřovat proteinové plodiny na 

přežvýkavce, přes jetel a vojtěšku 

• Pokud by se platilo pouze na krávy  

   = cca 4,5 tis. Kč / krávu 

• Pokud by se platilo na VDJ pro všechny 

kategorie = cca 3 tis. Kč / VDJ 
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Porovnání plateb v novém období 

• SAPS 2012 = 5.400 Kč / ha  

• Platba na plochu 15-20 = 5.300 Kč / ha 

• Nebude modulace 

• Obálka na citlivé komodity v současném 

období = 800 mil. Kč 

• Obálka na citlivé komodity v novém 

období = 3,4 mld. Kč 
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Ostatní v prvním pilíři  

• Důležité je nezavádět systém pro malé 

zemědělce 1 až 5 ha 

• Zvážit výhodnost přechodu ze SAPS v 

roce 2018 na platební nárok ? 

• Vyřešit podporu cukrovky – 

decuoplavoaná platba dle článků 22 a 28, 

nebo zařazením do citlivých komodit dle 

článku 38 ? 

• Definice aktivního zemědělce 
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Převod mezi pilíři  

• V ČR se uvažuje pouze o převodu z PRV 

do I. pilíře – může být maximálně 15 % 

• To by znamenalo snížení platby na hektar 

o 800 Kč 

• To by znamenalo snížení platby na jednu 

krávy = cca 700 Kč 

• AK navrhuje pouze přesun do 3 % s 

cílením na podporu živočišné výroby 
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LFA 

• V současné době je platba na ha TTP a v 

ČR je 50% výměry v LFA = 850 tis. ha 

TTP 

• Po redefinici LFA ( asi od roku 2015 ) 

bude povinně výplata na hektar 

zemědělské půdy s novým vymezením 

katastrů 

• Cíl je zachovat zhruba současný rozměr 

LFA = cca 1,6 mil. ha zemědělské půdy 
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LFA  
• Požadujeme zachování stejného objemu 

finančních prostředků na LFA 

• Pro dosažení přílišného nesnižování sazby na 

hektar je důležité zavedení dvou podmínek : 

• Minimální zatížení DJ / ha zemědělské půdy v 

těchto intervalech 0,3 – 0,4 – 0,5 DJ / ha – 

pokud nebude možné intervalem , tak minimálně 

na 0,4 DJ / ha 

• Zavedení minimálního procenta TTP a 

víceletých pícnin z celkové výměry v LFA na 

úrovni 30 % 
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Možné úspory v PRV  

• Převod nezemědělských opatření na MŽP 

a MMR 

• Snížení objemu prostředků na pozemkové 

úpravy 

• Snížení finančních prostředků na 

ekologické zemědělství bez produkce 

• Snížení počtu opatření v AEO  - některé 

požadavky CHKO řešit přes MŽP 
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Požadujeme v rozpočtu PRV 

• Zachovat objem finančních prostředků na 

podporu investic 

• Implementovat opatření na dobré 

podmínky zvířat dle článku 34 s důrazem 

na podporu prasat a drůbeže – na toto 

opatření je možné využít převod 3% z 

prvního pilíře 

• Zvážit podporu víceletých pícnin v rámci 

AEO , stejně jako se podporují TTP 
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DĚKUJI   ZA   POZORNOST ! 


