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Dotační politika se zásadně změní od 1.1.2015 a
pravidla by měla platit do roku 2020, kdy teprve na
konci roku 2016 a v roce 2017 je možné udělat revizi a
přehodnocení, zda se v nastavení dotací neudělala
někde zásadní chyba (zejména u přerozdělení financí
v citlivých komoditách a směřování ke komoditám,
které se dostanou do krize).

Zásadní změny je možné charakterizovat následujícími body:












změní se výše dotace ze současných cca 5997,-/ha
na vícesložkovou platbu, kde zásadní roli bude
hrát ozelenění (greening), na které půjde 30 %
přímých plateb
základní sazba 130 EUR/ha, 3.300,- až 3.500,-/ha
dle kurzu
za greening cca 2.000,-/ha; pokud se nesplní,
sankce do roku 2018 20 % z greeningových plateb
a od 2018 až 25 % z greeningových plateb (to
znamená i při nesplnění pravidel pro greening se
obdrží minimálně 1.500,-/ha veškeré půdy
k základní platbě cca 3.500,-/ha)
dotace 3.400,-/ha u bílkovinných plodin (2 %
z celku 15 % pro citlivé komodity)
dotace min. 7.200,-/ha osetý cukrovkou pro srovnatelnou rentabilitu s ostatními plodinami, reálný
odhad skutečné dotace 8.500,-/ha (450 mil. Kč děleno aktuální plochou osevu), důležitý výkaz plodiny v LPIS, RKS s cukrovarem s uvedenými ha a
prokázat nákupem osiva minimální výsevek 0,8
VJ/ha, limit minimální produkce nebude – bude se
dále připomínkovat po zveřejnění draftu vyhlášky
MZe
mladý zemědělec – navýšení SAPS do výměry
prvních 90 ha o 25 %, bude cca + 30 EUR/ha vyšší dotace, max. do 40 let věku a příspěvek lze pobírat max. 5 let a podnikání lze zahájit max. 5 let
před podáním první žádosti
Pravidla greeningu – NV bude zřejmě až
v březnu 2015, ale dodržovat již od 1.1.2015, jsou
názory brát rok 2015 z pohledu greeningu ještě za
přechodný nebo z pohledu kontrol za ne tak přísný,
což by zemědělci velmi uvítali, pravidla předběžná zní:


























diverzifikace plodin – do 30 ha min. 2 plodiny, nad
30 ha farmy min. 3 plodiny a hlavní plodina smí
zaujmout max. 75 % výměry podniku a 2 hlavní
plodiny max. 95 % výměry, 5 % musí zbýt na
vlastní greeningovou plodinu – plodina
v ekologickém zájmu EFA
lze půda ladem bez zemědělské produkce, směsi
planých květin
lze úhor a střídat ho po roce – na úhoru se nesmí
pěstovat okopaniny, zelenina a tabák, vše ostatní
tam pěstovat lze, ale nesmí se to sklidit a lze to
mulčovat a provádět mělké zpracování půdy
lze krajinné prvky, terasy, souvratě bez zem. produkce, příkopy sečené (6m), ochranné pásy u vodních toků, pobřežní vegetace v šíři 10 m, lze sklízet z tohoto píci
plochy s meziplodinami, směs druhů plodin
výsev směsi druhů do hlavní plodiny (meziplodina
či podplodina min. ze 2 plodin a 1 z nich smí mít
podíl max. 80 %, bér, čirok, krambe, jílek, lnička,
lupina) – lze jen do jařin, ozimy ne
plochy s plodinami s fixací N – cizrna, čočka,
fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, sója, vojtěška, vikev, úročník, bob, vičenec, tyto plodiny jsou
s koeficientem 0,7, v 2015 lze využít jen pro platbu greeningu a od 2016 lze na toto brát platbu na
proteinové plodiny i využít zároveň na plnění
greeningu
váhové koeficienty pro greeningové plodiny:
solitérní dřevina...........1,5
stromořadí ...................2
skupina dřevin .............1,5
souvrať ........................1,5
příkop ..........................2
mez ..............................1
pás u vody1,5 (případně pás u lesa bez produkce;
s produkcí jen 0,3)
plodina vázající N........0,7
půda ladem ..................1
plocha s meziplodinou, rychle rostoucí dřeviny koeficient jen 0,3 (př. pro 5 % třeba min15 ha ze
100 ha)
pozn. od 2017 se počítá s navýšením ploch greeningu z 5 % na 7 %
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