
Metodika kalkulačky pro orientační propočet snížení národních 

doplňkových plateb (Top-Up) v roce 2012 v důsledku uplatnění 

principu modulace plateb 

Úvod 

V rámci postupného zvyšování přímých plateb jsou v ČR v roce 2012 vypláceny přímé platby 

z rozpočtu EU ve výši 90 %, a platby Top-Up mohou být jen do výše 10 %. Tím se příjemce 

plateb Top-Up dostává na úroveň 100 %, a proto jeho celkový teoretický nárok na přímé 

platby podléhá modulaci. Prvních 5 000 € se nemoduluje a zbytek do celkového teoretického 

nároku se krátí o 10 %, a každé další € nad 300 000 € se krátí ještě o další 4 %. Pro přepočet 

platí kurs 1 € = 25,141 Kč.  

Vedle výše uvedené modulace plateb Top-Up se v roce 2012 v ČR uplatňuje i modulace 

přímých plateb z rozpočtu EU, ve smyslu článků 7 a 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým 

se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 

politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. O této modulaci, která 

se aplikuje ve výši 4 % na sumu přímých plateb (SAPS, Top-Up, oddělená platba na cukr, 

oddělená platba na rajčata, zvláštní podpora poskytovaná zemědělcům) nad 300 000 € na 

jednu farmu, již informoval na svých webových stránkách SZIF.  

Vlastní propočet 

Pro vlastní propočet si uložte kalkulačku na svůj počítač a teprve následovně proveďte 

propočet. Vyplňujte pouze žluté buňky. 

Vysvětlení k jednotlivým buňkám ve sloupci D:  

 Platba na zemědělskou půdu – SAPS - výměra zemědělské půdy (v ha), na kterou byla 

poskytnuta jednotná platba na plochu (SAPS) v roce 2012 (v případě, že žadatel 

doposud neobdržel rozhodnutí o poskytnutí platby, doporučujeme uvést výměru, na 

kterou byla požadována platba SAPS v roce 2012 na formuláři jednotné žádosti) 

 Oddělená platba za cukr – počet tun oprávněných k platbě (doporučujeme uvést 

údaje uvedené na Rozhodnutí SZIF v roce 2011)  

 Oddělená platba za rajčata - počet tun oprávněných k platbě (doporučujeme uvést 

údaje uvedené na Rozhodnutí SZIF v roce 2011) 



 Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – čl. 68 - počet 

dojnic (ve VDJ) uvedených v jednotné žádosti pro rok 2012 

 Zvláštní podpora na tele masného typu – čl. 68 - počet telat (v ks) uvedených na 

jednotné žádosti pro rok 2012 

 Platba na chov krav bez tržní produkce mléka – Top-Up - předpokládaný počet 

KBTPM (ve VDJ) chovaných v období 1 - 31. 12. 2012 

 Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech – čl. 68 – 

počet VDJ uvedený na jednotné žádosti pro rok 2012 

 Platba na chov ovcí, popřípadě koz – Top-Up - předpokládaný počet VDJ chovaných 

v období 1 - 31. 12. 2012 

 Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu – čl. 68 – výměra zemědělské půdy 

(v ha), na kterou byla podána žádost pro rok 2012 

 Platba na brambory pro výrobu škrobu – Top-Up – množství v tunách podle smlouvy 

uzavřené se zpracovateli brambor pro výrobu škrobu na hospodářský rok  2011/2012 

 Zvláštní podpora na chmel – čl. 68 – výměra zemědělské půdy (v ha), na kterou byla 

podána žádost pro rok 2012 

 Platba na chmel – Top-Up -  výměra zemědělské půdy (v ha), která byla k 31. březnu 

2007 v evidenci vedena na žadatele jako chmelnice (§ 3i písm. d) zákona) a byl na ní 

pěstován chmel a zároveň byla v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí 

jednotné platby na plochu zemědělské půdy. 

 Platba na přežvýkavce – Top-Up - počet VDJ, které žadatel choval k 31. březnu 2007 

na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského 

zákona v množství nejméně 2 VDJ 

Kalkulačka orientačně ukáže, o kolik by se mohla žadateli teoreticky snížit platba Top-Up a 

zároveň orientačně naznačí celkovou sumu plateb Top-Up, na kterou by měl žadatel nárok 

v případě splnění podmínek pro poskytnutí této podpory. Samotné rozhodnutí o podání 

žádosti o národní doplňkové platby je zcela v kompetenci žadatele. Zároveň je nutné 

upozornit na znění § 12 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., v platném znění, které stanoví, že 

pokud bude nárok na Top-Up nižší než 500 Kč, Fond platbu žadateli neposkytne. 

 


