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STRATEGICKÝ PLÁN   SZP 2021-2027
PRÁVNÍ  RÁMEC 

Nový balíček právních předpisů publikován  v červnu 2018 - intenzivní 

projednávání na PS Rady – svázáno i s vyjednáváním  VFR

Volby do EP – zpoždění  - řada pozměňovacích návrhů

Dosud není obecný přístup Rady 

• Interinstitucionální dohoda (EP,  Rada, EK )  - podzim 2020 ??? 

• Nutný čas na  přípravu na národní úrovni cca  2 roky 

Přechodné období 

▪ dvouleté ?

▪ návrh  by měla EK prezentovat na konci roku 2019



CÍLE A PRIORITY EK 

podporovat inteligentní a odolné zemědělské odvětví

spravedlivá podpora příjmu pro důstojné živobytí zemědělců

investice do lepší pozice zemědělců na trhu

řízení rizik

zintenzivnit ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a    

přispět k plnění cílů EU týkajících se životního prostředí a klimatu 

posílit sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí

růst a tvorba pracovních míst ve venkovských oblastech

zatraktivnit odvětví pro mladou generaci 

odezva na obavy občanů týkající se udržitelnosti zemědělské produkce, včetně témat 
zdraví, výživy, plýtvání potravinami a dobrých životních podmínek zvířat 

průřezově: rozvoj lidského kapitálu a výsledků výzkumu a více podporovat inovace



DEVĚT SPECIFICKÝCH CÍLŮ

A/ podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za
účelem posílení bezpečnosti potravin;
B/ zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření
na výzkum, technologie a digitalizaci
C/ zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci
D/ přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k
udržitelné energii
E/ podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné
hospodaření s nimi
F/ přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby
a zachovávat stanoviště a krajiny
G/ získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech
H/ podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských
oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství
I/ zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví,
včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, potravinového odpadu, jakož i
dobrých životních podmínek zvířat



HLAVNÍ TÉMATA VYJEDNÁVÁNÍ

VÝKONNOSTNÍ RÁMEC

EK:  trvá na nutnosti plánovat výkon každoročně – administrativně  
náročné

PRES: dvouleté milníky

EP:  podpora ČS – víceleté milníky; možnost vyšších odchylek

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

EK: příprava nařízení k přechodnému období, k diskusi jeho délka

PRES:  zahájena debata na politické úrovni; úpravy termínů v 
nařízení otevřené k diskusi

EP:  připouští 2 leté přechodné období; návrhy PN odpovídají 
zpožděnému zahájení

6



VYJEDNÁVÁNÍ HLAVNÍCH TÉMAT

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC
Technická konzultace s EK:

Podmínka necílí na velikost zemědělského podniku

Cílem eliminovat subjekty, pro které je zemědělství okrajovou aktivitou

EK zmínila cca 30 – 40 % podíl příjmů ze zemědělství na celkových příjmech

Jednání s MF:

Úprava daňové legislativy, aby se příjmy ze zemědělství vykazovaly samostatně (= doložitelné a kontrolovatelné)

ZASTROPOVÁNÍ
Probíhá vyčíslení dopadů na jednotlivé výrobní struktury podniků

Stanovisko Zemědělského výboru EP:

„V případě užití10 % PP na redistributivní platbu, je možné neaplikovat zastropování.“

REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA
Bude se sledovat ukazatel přerozdělení prostředků od větších podniků k menším

Oproti stávajícímu období možno několik variant výplaty:

Všem žadatelům na omezený počet hektarů

Žadatelům s určitou maximální výměrou

Odstupňování několika velikostních kategorií – několik sazeb

Flexibilita x naplnění cíle platby
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VYJEDNÁVÁNÍ HLAVNÍCH TÉMAT

VCS

ČR iniciovala společné stanovisko několika členských zemí na podporu VCS

Připojili se: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko, a dále podpora Francie a Itálie

EKOSCHÉMATA

Technická konzultace s EK:

Nástroj naplnění envi cílů = platba za výsledky

Odůvodnění sazby (nákladovost + motivační příspěvek) 

Doporučeno roční zaměření – přesun meziplodin do PRV

Zásadní je správné nastavení podmínek – pravidla I. pilíře nepřipouští převod prostředků mezi roky 

Návrh EP na minimální objem obálky:

Výbor pro životní prostředí min. 30 %

Výbor pro zemědělství min. 20 %
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ZELENÁ ARCHITEKTURA

Nová zelená architektura má být 
ambicióznější

Stávající platba za greening je součástí 
nových kondicionalit

Ekoschémata mají jít nad rámec 
kondicionalit a jsou odlišné od opatření 
PRV

Příklady:

Základ - DZES 3: zákaz vypalování strniště => 
Ekoschéma: opatření na zvýšení organické 
hmoty v půdě 

Základ – DZES 5: použití nástroje k trvalé 
udržitelnosti živin => Ekoschéma: vyrovnaná 
bilance

Základ – DZES 9: 5% podíl neprodukčních 
prvků na zemědělské půdě => Ekoschéma: 
10% podíl
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EKOSCHÉMATA

Hlavní témata:

Podpora aplikace kvalitních organických nebo statkových hnojiv použití organických 
nebo statkových hnojiv před průmyslovými

nahrazení všech nebo části průmyslových hnojiv tuhými organickými nebo statkovými hnojivy (hnůj, 
kompost, separát kejdy s určitým procentem sušiny)

Podpora zeleného hnojení a dusík vázajících plodin 

podpora pěstování plodin na zelené hnojení zapravovaných do půdy

podpora pěstování dusík vázajících plodin zapravovaných do půdy

Diverzifikace krajiny

nadstavba současného DZES 7d (omezení souvislé plochy jedné plodiny na maximálně 30 ha u ploch 
SEO a MEO, od 2021 na všech plochách)

omezení souvislé plochy jedné plodiny na maximálně 20 ha na všech plochách 

pouze u některých vybraných plodin - řepka, kukuřice, obiloviny

Vegetační pásy podél vodních toků

tvorba a údržba vegetačních pásů na zemědělské půdě zasahující do vzdálenosti max. do 50 m od 
břehové čáry, minimálně však do 10 m od břehové čáry

Infiltrační oblasti drenážních systémů 

infiltrační oblasti - místa nejnáchylnější i ke kontaminaci vod, tj. jedná se o nejzranitelnější zóny, lokality, 
místa, půdní druhy a typy na temenech kopců, na kterých dochází ke zvýšené infiltraci vody do půdy, 
zejména s ohledem na vybudované drenážní systémy 

dodržování zvláštního režimu hospodaření (bez použití POR a hnojení nebo zatravnění /neprodukční 
plochy + údržba ploch)



11

EKOSCHÉMATA

Údržba krajinných prvků

ochrana krajinného prvku např. formou ochranných ploch kolem solitérní dřeviny, skupiny dřevin, 
mokřadu, případně ochranných pásů podél vody 

Vyrovnaná bilance živin 

nadstavba budoucího DZES 5 - používání živinového nástroje a vygenerování živinového plánu

podpora za dosažení vyrovnané bilance živin v rámci zemědělského podniku

Udržování ploch na zemědělské půdě podporující biodiverzitu

vyčlenění neprodukční ploch na zemědělské půdě (návaznost na EFA plochy) - úhory, souvratě/ochranné 
pásy 

vyčlenění většího procenta než udává budoucí DZES 9 - např. místo 5% až 10% - různé úrovně 
neprodukčních ploch

Precizní zemědělství 

využití moderních technologií 

provádění např. bodové aplikace POR, zavlažování, hnojení atd.
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EKOSCHÉMATA

Schémata eliminující větrnou erozi

ochranný pás, pásové střídání plodin, ochranné obdělávání půdy (bezorebné technologie, výsev do 
ochranné plodiny, mulče)

založení vegetačních bariér

Základní údržba trvalých travních porostů (přesun z AEKO – OTP)

základní údržba TTP, jedná se o přechodový stupeň od standardního hospodaření na travních porostech 
k AEKO-OTP. 

vazba na minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat (0,2 - 0,3 VDJ/ha TTP)

Šetrný management na trvalých kulturách

neaplikují se herbicidy v meziřadí ovocného sadu, vinice či chmelnice

provedení mechanické úpravy meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu, vinice či chmelnice



STRATEGICKÝ PLÁN   SZP 2021-2027
FINANCOVÁNÍ

nový strategický rámec  = Strategický plán SZP  (RV,  PP, 

sektorové intervence)

navržený rozpočet pro RV  - 1,81 mld. EUR

▪ projednávání od 2018 – shoda na  VFR předpoklad červen 

2020

▪ možnost přesunu z I. pilíře

▪ míra kofinancování ze státního rozpočtu ? 

▪ povinnost 5 % rozpočtu na LEADER

▪ 30 % rozpočtu na ŽP a klima

▪ ekvivalent 2 % rozpočtu PP  pro mladé zemědělce 

méně financí = lepší cílení na skutečné potřeby



STRATEGICKÝ PLÁN   SZP 2021-2027
DOKUMENT 

Postup prací:

▪ připraveny analytické podklady,  návrhy intervencí  – konzultace s ex-

ante hodnotitelem, zapracování doporučení – 4. Q 2019

▪ 2. Q 2020 předložení strategického plánu vládě 

▪ v mezidobí konzultace zásadních témat  s NNO, dořešení vazby na další 

operační programy, dořešení finančních obálek a nastavení cílů 

▪ 3. Q 2020 předložení  SP  Komisi k neoficiálním konzultacím

termíny mohou být upraveny v návaznosti na  podmínky k přechodnému období 



INTERVENCE A JEJICH PODMÍNKY 2021-2027

Podmínky intervencí

Pravidla podmíněnosti (CC)

Povinné požadavky na hospodaření (PPH)

Dobré zem. a enviro standardy (DZES)

Skutečný zemědělec

Zastropování

I. pilíř (EZZF)

Základní podpora příjmu pro udržitelnost (SAPS)

Doplňková redistributivní podpora

Doplňková podpora pro mladé zemědělce       (2 % z PP)

Režimy pro klima a životní prostředí (Ekoschémata)

Podpora vázaná na produkci (VCS)

Odvětvové intervence

II. pilíř (EZFRV)

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)

Opatření Ekologické zemědělství (EZ)

Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) a  (ATM)

Oblasti s přírodními či jinými omezeními (ANC)

Natura 2000 na zemědělské půdě

Lesnicko-environmentální platby

Agrolesnictví

Zalesňování zemědělské půdy

Vzdělávání a poradenství

Investice a diverzifikace

Pozemkové úpravy

Zahájení činnosti mladých zemědělců 

LEADER (5 % z EZFRV) 

Spolupráce

Řízení rizik



DĚKUJEME

ZA POZORNOST
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