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[12:05] Jelínek Ladislav - ÚZEI 
Průměrná výměra zemědělského podniku ve Španělsku: 24,6 ha (2020, Fact Sheets EK), ČR: 130 ha.  

[12:39] Brož David - SMA 
Dotaz směrem k UZEI - FADN - je v rámci kalkulací příjmu (důchodu) kalkulováno s tzv. Family work unit? Děkuji  
 
[12:40] Jarmila Dubravská - EHSV 
Priemer fariem v Spanielsku je aktualne iny. Stare udaje.  

[12:41] Jelínek Ladislav - ÚZEI 
Údaj z r. 2020 (od EK) 
 
[12:42] SŠČR Zahradníková Helena 
Rovněž za SŠČR prosíme o zpětné zařazení kontejneroven do LPIS a přímých plateb. A také snížení plochy kontejnerovny od 0,5 ha. Děkuji. 
Zahradníková 
 
[12:43] Jelínek Ladislav - ÚZEI 
U kalkulace příjmů vždy záleží na konkrétní položce, zda-li je nebo není zahrnuta odměna za neplacenou pracovní sílu. Ve většině položek 
odměna za neplacenou prac. sílu (FWU) není započítána (odpočetena). 
 
[12:48] Zuzana Přibylová - ZUČM 
V souvislosti se žádosti SŠČR mám dotaz, zda se pro budoucí období rýsuje na úrovni EU definice způsobilé plochy s ohledem na 
problematiku  kontaktu rostliny s ornicí, tj. produkce z krytých ploch, kontejneroven a podobně. Děkuji. 
 
[12:49] Brož David - SMA 
Děkuji za odpověď ono to pak dělá poměrně velké rozdíly, tj. "uměle" to navyšuje příjem menších farem, ale je to cena za práci, kterou si 
nenárokují.  
 
[12:50] Jelínek Ladislav - ÚZEI 
Ano. Vždy se musí uvést, o jakou příjmovou položku se jedná. 
 
[12:57] SŠČR Zahradníková Helena 



Rovněž strikní vymezení plochykonteneroven a krytých ploch, je důležité zvážit a definovat kulturu, je specifická a je důležité zahrnout i 
manipulační plochy. Kontejnerovny mají různé sekvence, rovněž krytosemenná sadba. Na implementaci do LPIS je vázáno další využití plateb - 
Biologická ochrana, pojištění školek, atd.  
 
 

[13:08] Medonos Tomáš - ÚZEI 

Zdroj dat: FADN CZ 2019 - Souhrnné výsledky výběrového šetření  

https://www.fadn.cz/fadnweb/AHTM/DATA_19_C.html 

 
Jednotka 

Malá (IV.-VI.) Střední (VII.-IX.) Velká (X.-XI.) Největší (XII.-XIV.) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Provozní dotace a podpory celkem Kč/ha 12 455 11 707 11 594 11 163 10 850 10 629 13 452 12 852 
Jednotná platba na plochu včetně 

Greeningu a Mladého zemědělce 
Kč/ha 5 328 5 338 5 217 5 228 5 176 5 200 5 117 5 131 

Environmentální dotace Kč/ha 3 128 2 796 2 289 2 139 1 458 1 240 888 837 

Dotace na ANC  Kč/ha 1 974 1 948 1 659 1 657 1 158 1 141 965 941 

Ostatní platby na rozvoj venkova Kč/ha 13 5 1 7 1 1 1 2 

Dotace na výrobní spotřebu Kč/ha 349 470 453 556 625 712 1 255 1 368 
Dotace na externí faktory Kč/ha 92 70 155 159 103 114 94 98 

Ostatní dotace Kč/ha 1 572 1 079 1 819 1 416 2 329 2 221 5 132 4 475 

- podpory OZE Kč/ha 41 11 255 115 610 658 2 665 2 284 

- celkové podpory na plodiny Kč/ha 108 106 250 249 387 391 470 478 
- celkové podpory na zvířata Kč/ha 636 682 515 480 410 431 665 655 

 

       

        

Je sice pravda, že velké podniky mají v přepočtu vyšší podpory skoro o 2 tis. Kč/ha, ale je to právě o struktuře pobíraných provozních podpor. 
Největší disproporci ve prospěch velkých činí podpora OZE, zejména podpora z produkce elektřiny v BPS. 
Velcí také dostávají vyšší podpory na Zelenou naftu (položka Dotace na výrobní spotřebu), protože ŽV, která je alokována spíše ve větších 
podnicích, je také v případě ŽV více podporovaná. Což byl deklarovaný cíl této politiky.  
Dále v ostatních podporách na plodiny je obsažena podpora VCS tedy citlivých sektorů. To je také dáno tím, že velké podniky jsou více zapojeni 
do produkce citlivých komodit a tak v přepočtu na ha dostávající více těchto plateb. 
Naopak malé podniky ve větší míře participují na Environementálních platbách a ve větší míře hospodaří v ANC regionech.  

https://www.fadn.cz/fadnweb/AHTM/DATA_19_C.html


 
[13:09] Stehlík ASZ  
USA uvedeno jako příklad, osobně pro dodržování vysokých standardů jsem pro nezastropování ekoplateb a vázaných plateb.. 
 
[13:24] Tampierova Martina – KZP ČR 
navyšování % redistributivní platby bude asi narážet na podmínku přesáhnutí vnitrostátního průměru přímých plateb. Tedy bylo by vhodné určit 
maximání % pro tuto platbu tak, aby toto následně nebylo možné rozdělit z výše uvedené podmínky. 
 
[13:57] Tampierova Martina – KZP ČR 
prosím nezaměňovat agroholding s překupníkem půdy jsou to dvě ale naprosto odlišné skupiny subjektů! To jen k doplnění a nechci již zbytečně 
prodlužovat dnešní diskusi přímým vstupem. Překupník půdy téměř vždy nehospodaří jedná se jen o "zemědělské" realitní makléře využívající 
zahraniční kapitál k nákupu půdy a následnému jejímu pronájmu bez jejich zájmu zemědělsky hospodařit. 
 
 
 


