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JE TU PRO VŠECHNY ZEMĚDĚLCE

prezentace Ing. Bohumila Belady



NÁRODNÍ DOTACE

  SUMA 2018 % SAZBA 2018 SUMA 2019 v tis. kč % SAZBA 2019

Č.8 OZDRAVENÍ PRASATA 873 mil. 100% 809 810 100%

Č.8 OZDRAVENÍ DRŮBEŽE 554 mil. 100% 559 000 100%

Č.13 POTRAVINÁŘI 500 mil.   549 983  

Č.19 - Q - CZ 267 mil. 100% 261 635 100%

Č.20 A) WELFARE - DOJNICE 420 mil. 75% 373 297 90%

Č.20  B)WELFARE - DRŮBEŽ 300 mil. 100% 306 575 100%

Č.20  C)WELFARE - PRASATA 242 mil. 100% 351 432 100%

CELKEM Národní dotace 3 910 mil.   4 362 650  
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Národní dotace 
• Na rok 2020 v rozpočtu schváleným vládou = 3.800 mil. Kč
• V roce 2020 bude u dotačního titulu č. 8 pro chovatele prasat 

pouze 50 % - je vyčerpaná celá notifikovaná alokace na 
období  

• Proběhlo schválení notifikace nového titulu na pěstování 
cukrovky a pro chovatele krav bez TPM

• Probíhá notifikace  nového  dotačního  titulu na výkrm býků a 
jalovic

• Probíhá notifikace na Q-CZ – prasata , drůbež 

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



4

20.F – Zlepšení životních podmínek 
v chovu vykrmovaných jalovic

Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních 
podmínek v chovu vykrmovaných jalovic nesmí překročit 125 €/VDJ/rok

-20.F.a. Podpora napájení vykrmovaných jalovic temperovanou vodou v zimním období                   (do 
151 Kč/ks)

-20.F.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných jalovic v letním 
období (do 315 Kč/ks)

-20.F.c. Podpora eliminace obtěžujícího hmyzu ve stáji v chovu vykrmovaných jalovic v letním období (do 
164 Kč/ks)

-20.F.d. Podpora provádění ošetření vykrmovaných jalovic, chovaných v letním období pastevním 
způsobem, prostředky proti obtěžujícímu hmyzu (do 217 Kč/ks)

-20.F.e. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných jalovic ve stáji s technologií 
stelivového provozu (do 1 672 Kč/ks)      4,9 m2/ks

-20.F.f. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných jalovic ve stáji s technologií celoročního 
ustájení (do 399 Kč/ks)            2,5 m2/ks

-20.F.g Podpora chovu vykrmovaných jalovic chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu a 
ošetřovanou hlubokou podestýlkou (do 572 Kč/ks)

-20.F.h. Podpora chovu vykrmovaných jalovic chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s 
často obměňovanou podestýlkou (do 729 Kč/ks)

Celkem je možné u stelivového ustájení = 3.031,- Kč / kus

Celkem je možné u kejdového ustájení = 1.029 Kč / kus 
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20.E - Zlepšení životních podmínek 
v chovu vykrmovaných býků, 

Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních podmínek v 
chovu vykrmovaných jalovic nesmí překročit 125 €/VDJ/rok

-20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou v zimním období (do 151 Kč/ks)

-20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období 
(do 315 Kč/ks)

-20.E.c. Podpora eliminace obtěžujícího hmyzu ve stáji v chovu vykrmovaných býků v letním období              
(do 164 Kč/ks)

-20.E.d. Podpora provádění ošetření vykrmovaných býků, chovaných v letním období pastevním způsobem, 
prostředky proti obtěžujícímu hmyzu (do 217 Kč/ks)

-20.E.e. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií 
stelivového provozu (do 1 672 Kč/ks)      4,9 m2/ks

-20.E.f. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s kejdovou technologií 
celoročního ustájení (do 399 Kč/ks)              2,5 m2/ks

-20.E.g Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu a 
ošetřovanou hlubokou podestýlkou (do 572 Kč/ks)

-20.E.h. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často 
obměňovanou podestýlkou (do 729 Kč/ks)

Celkem je možné u stelivového ustájení = 3.031,- Kč / kus

Celkem je možné u kejdového ustájení = 1.029 Kč / kus 



PGRLF

Dotace pojištění pro malé a střední podniky :

•58 % pro speciální plodiny

•50 % pro hospodářská zvířata

•45 % pro běžné plodiny

Dotace úroků v programu zemědělec :

Na žádosti 1.10. 2018 do 30.9. 2019 = 2,30 %

Mladý zemědělci do 40 let = + 1 % 
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Ostatní v ČR 
• Omezení na 30 ha jedné plodiny – bude 

změna u biopásů na rok 2020 – minimálně 
5 % plochy dílu půdního bloku 

• MZe uvažuje o rozšíření i na pozemky 
mimo MEO a SEO – od roku 2021

• Problematika hrabošů – 14.2. Mimořádné 
opatření UKZUZ

• Eroze = 2019 = 425 událostí

  ( 5,6 na okres a rok ) 
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Nová legislativa 

• Zákon o potravinách 

• Zákon o významné tržní síle

• Zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu 

• Zákon o podporovaných zdrojích energie 

• Zdanění provozních dotací 

• Rezervní fond proti nepojistitelným rizikům 
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SZP – 2020-2027
• 25.5. 2018 – Návrh víceletého finančního rámce
• 1.6. 2018 – Návrh legislativy na SZP
• EP schválil pozici AGRI výboru a ENVI výboru 

• Zpravodajové na SZP – Jahr ( EEP, De ) , Noichl (SaD, De ) 
, Hlaváček ( Renew Europe, CZ ) , Hausling ( Zelení, De )

• Členové zemědělského výbor za ČR – Hlaváček, 
Vrecionová , David , náhradnice – Šojdrová 

• 20.2. Rada EU 
• EP – otevřel jen část legislativy – schválení v roce 2020
• Přechodné období na 100 % - určitě rok 2021 a možná i 

2022
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Rozpočet na SZP 

• Obálka pro ČR na přímé platby = 839 mil. 
euro / rok = 21,4 mld. Kč

• Na hektar = 236 euro = 6.018 Kč 

• Snížení o - 4,1 %

• PRV 259 mil. euro / rok při kofinancování 
35 % = 399 mil. euro/ rok = 10,2 mld. Kč

• Bylo 500 mil. euro = - 20 % 

• Požadavek zachovat současnou výši !!!
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Rozpočet SZP – mld. EUR 

  Současný stav 
v tomto období

Návrh komise 
2018

Návrh v předsednictví 
Finska 

Negobox na Radu 
20.2. 2020

Negobox 
v porovnání se 

současným stavem 

Pilíř č.1 
přímé platby 

286 254 254 257 -10,2 %

Pilíř č.2 
PRV

96 70 80 73 -24 %

Celkem 382 324 334 330 -13,7 %

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



Zastropování 
• Navrženo postupné zastropování od 60 tis. euro do 100 

tis. euro 

• Reálný strop je 81 tis. euro na podnik = 2.065.500 Kč 
( peníze zůstanou v ČS )

• Do stropu se počítají celé přímé platby = 236 euro / ha 
• Ke stropu je možné připočítat ON všech zaměstnanců v 

zemědělské výrobě včetně odvodů
• Na jedné straně se jedná o parametrech – zachovat 

odpočet ON a vtahovat do zastropování pouze 
základní platbu ( bez EKO a citlivých komodit cca 
130 euro / ha ) – Návrh rady se stropem 100 tis. euro

• Na druhé straně prosadit závěr zemědělského 
výboru, když 10 % redistributivní platba tak bez 
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Redistributivní platba

• Větší platby na první hektary na úkor 
ostatních

• Parametry nastavuje ČS

• Hranice možná v ČR = 150 ha

• 10 % = + 1,8 tis. Kč / 150 ha- všechny 
podniky 
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Platby spojené s produkcí  
• Citlivé komodity – dnes 12+3 % v návrhu 10+2 

% ( Komise ) 12+3 % ( EP ) 

• Požadujeme navýšení minimálně na 
minimálně 20 % = 16+4 %

• Důležitá budou ekologická schémata 

• Definice aktivního zemědělce

• Snížení rozdílů plateb mezi ČS v EU

• Přesun peněz mezi pilíři 10-20%-
kofinancování z národních rozpočtů 
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Zelená dohoda

Pro zemědělce strategie z Farmy na 
vidličku:

•Snížení spotřeby hnojiv a pesticidů 

•Snížení emisí CO2 a čpavku 

•Zapojení OZE

•Welfare 

•Daň na maso 

•Veřejné projednání  - do 16.3. 2020
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 NA VEŠKERÉ DOTAZY 

JSME PŘIPAVENI ODPOVÍDAT
 

A VYSVĚTLOVAT PODROBNOSTI
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Děkuji za pozornost
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