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NÁVRH NAŘÍZENÍ K PŘECHODNÉMU OBDOBÍ

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o 
podpoře z EZFRV a EZZF

 projednávání nařízení postoupilo do formy trialogu mezi EP, Radou a Komisí 

 první trialog se uskutečnil 20.5., následovala technická jednání 27.5, 3.6., 10.6. a 12.6. 

 druhý trialog se uskutečnil 16.6., výstupy  z jednání byly prezentovány na SCA 22.6. 

 třetí trialog je plánován na 30. 6. – existuje reálná možnost, že diskuse budou pokračovat i 
po 1.7.2020, tedy za DE PRES

Délka přechodného období:
PRES spolu s EP považují 2 roky za realistické období. Na technické úrovni probíhá analýza 
potřebných úprav v nařízení

 2 možné scénáře

- jednoleté období – trvá na něm EK (rozpočet roku 2022  při nespuštění SP by byl rozpuštěn 
do následujících 4 let) 

- dvouleté období – podpora EP a Rady EU



NÁVRH NAŘÍZENÍ KE COVID-19 (EZFRV)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o 
zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy 
COVID-19 

- zavádí nová opatření v rámci PRV, doplňují stávající opatření (ta také mohou přispívat proti COVID)

 Návrh EK

- nové opatření = výjimečná a dočasná podpora při problémech s likviditou

- jednorázová platba max. 5 tis. EUR, resp.  50 tis. EUR pro MSP

- platby  do 31. 12.  2020

- maximální alokace - 1 % z rozpočtu PRV (EZFRV podíl)

 Stav projednávání

- návrh EK předložen 30. 4. 2020

- schváleno Plénem EP 19. 6. 2020

- schváleno písemnou procedurou Rady 24. 6. 2020

- přijaty pozměňovací návrhy = alokace 2 %, částka 7 tis. EUR, termíny plateb do 30. 6. 2021

 Aktivity na úrovni ČR

- příprava jednoduchého opatření v PRV cíleného na vybrané sektory a menší podniky; rozsah cca 500 
mil. Kč



NÁVRH NAŘÍZENÍ K STRATEGICKÉMU PLÁNU SZP

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány …. 

 Návrh EK

- publikován v červnu 2018

- projednáván PS Rady za AT,  RO,  FI a HR PRES

- poslední PS (16.6.) projednávala indikátorovou soustavu,  flexibilitu v definici venkovských 
území, úpravy sektorových intervencí,  míru příspěvku k životnímu prostředí a otázkám 
klimatu a kontroly prostřednictvím monitorovacího systému  

 Stav projednávání

- zpráva o pokroku HR PRES - prezentace 29. 6. 2020 na Radě pro zemědělství a rybářství 

- nedořešené body ve vazbě na VFR 

- akcent vazeb strategií F2F a biodiverzity v SP SZP při jeho schvalování

- pokračování diskusí za DE PRES – ambice obecného přístupu Rady v říjnu 2020



AKTUÁLNÍ STAV ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 

Konsolidovaná verze k březnu 2020

Ex ante hodnocení - III. fáze - doporučení  z hodnocení  - finalizace začátek června

Předběžná jednání k SEA (veřejná konzultace  podzim / konec roku)

K dopracování 

 Ekoschémata - i v návaznosti na prezentaci NNO

 Finanční alokace  - v závislosti na délce přechodného období i                                             
finální alokace – kvantifikace cílů

 Prioritizace a aktualizace intervencí

 Provazba na F2F, strategii k biodiverzitě …



AKTUÁLNÍ STAV ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP -
HARMONOGRAM

během července proběhnou v případě potřeby na základě doporučení od hodnotitele jednání  
PS         úprava SP tak, aby byl připraven k předložení poradě vedení MZe v srpnu 

následně SP doplněn o výsledky dnešního jednání 

červenec / srpen – SP do VPŘ

srpen – projednání na poradě vedení MZe

září – předložení Vládě ČR  

návazně neformální konzultace s EK  

jednání PS
výsledky 
dnešního 
jednání

VPŘ
porada 
vedení

předložení 

Vládě ČR

neformální 
konzultace 

s EK 



VÍCELETÝ 
FINANČNÍ RÁMEC 
2021 - 2027
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VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC EU

Návrh revidované verze zveřejněn EK dne 27. 5. 2020

 EK se v rámci revize snažila zohlednit jak nové výzvy a cíle pro jednotlivé kapitoly, 
tak řešení krizové situace způsobené šířením viru COVID-19

 Celková výše nově navrženého VFR (2021 – 2027) – 1,1 bilionu EUR

 pro SZP - 333 264 mil. EUR (+ 15 000 mil. EUR z „Next Generation EU“ pro II. pilíř SZP)

 pro kohezi - 323 181 mil. EUR (+ 50 000 mil. EUR z „Next Generation EU“)

Alokace pro SZP (stálé ceny r. 2018)

 I. pilíř - 258 251 mil. EUR

 II. pilíř - 75 013 mil. EUR + 15 000 mil. EUR z „Next Generation EU“

 odhad alokace pro ČR (předběžný odhad – ověřováno s EK) - I. pilíř 5 307 mil. EUR;
II. pilíř 1 724 mil. EUR (+ 346 mil. EUR z „Next Generation EU“)
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STRATEGIE 
EVROPSKÉ KOMISE 
V NÁVAZNOSTI NA 
EVROPSKOU 
ZELENOU DOHODU

OD ZEMĚDĚLCE KE 
SPOTŘEBITELI

BIOLOGICKÁ 
ROZMANITOST
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STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE

představeny v návaznosti na tzv. Evropskou zelenou dohodu

 zveřejněna dne 11. 12. 2019 (hlavní cíl – klimatická neutralita do r. 2050)

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli

Strategie pro biologickou rozmanitost

 zveřejněny Evropskou komisí dne 20. 5. 2020

 cíle obsažené ve strategiích vztaženy k roku 2030

 jedná se o cíle na úrovni EU (otázkou vztažení na jednotlivé ČS)

 ze strany EK předloženo bez detailní konzultace s ČS či EP

 ze strany EK nepředloženy doposud žádné dopadové analýzy

 velmi problematické načasování v kontextu přijetí nové legislativy k budoucí SZP 
a v kontextu přípravy Strategických plánů – nejistota pro členské státy

 EK vydá pro ČS doporučení ohledně 9 specifických cílů SZP – zohlednění v SP

 do poloviny r. 2023 – přezkum Strategie ze strany EK, zda jsou přijatá opatření 
dostatečná k naplnění cílů, nebo zda je nutné přijmout další opatření
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STRATEGIE 
OD ZEMĚDĚLCE 
KE SPOTŘEBITELI
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ZÁKLADNÍ CÍLE – Strategie od zemědělce ke spotřebiteli I

omezení celkového používání a rizika chemických pesticidů – o 50 %

omezení používání nebezpečnějších pesticidů – o 50 %

snížení úniku živin – o 50 %

 v tomto kontextu omezení používání hnojiv – o 20 %

AMR – snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu – o 50 %

lepší životní podmínky zvířat

zemědělská půda v režimu ekologického zemědělství – 25 %

významné rozšíření ekologické akvakultury

zlepšení účinnosti a účelnosti přímých plateb – zastropování a zacílení na ty, kteří naplňují 
ekologické ambice

výroba energie z obnovitelných zdrojů 
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ZÁKLADNÍ CÍLE – Strategie od zemědělce ke spotřebiteli II

zajištění potravinového zabezpečení

podpora udržitelných postupů a zpracování potravin

podpora udržitelné spotřeby potravin + přechod ke zdravé a udržitelné stravě

omezení plýtvání potravinami – redukce potravinového odpadu

boj proti potravinovým podvodům

aktivní zapojení výzkumu, vývoje a inovací (mj. Horizon 2020)

sdílení znalostí, dovedností a zkušeností (AKIS)

snižování emisí skleníkových plynů na 50 či 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990

omezení dopadů ŽV na ŽP a klima

podpora globální transformace

 snížení odlesňování

 boj proti nezákonnému, nenahlášenému a neregulovanému rybolovu                     …
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SNÍŽENÍ POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH A NEBEZPEČNĚJŠÍCH PESTICIDŮ

O 50 % 

2022 - revize směrnice o udržitelném využívání pesticidů a posílení ustanovení o integrované 
ochraně rostlin

Prosazování praxe integrované ochrany rostlin

Možnost plnění v SP 2021 - 2027

 PPH 13

 DZES 9 - neprodukční plochy

 AEKO - integrovaná produkce, osevní postupy kukuřice a řepky olejky, podpora 
biodiverzity na orné půdě

 EZ

 Ekoschémata - šetrný management ve vinicích  a chmelnicích, ovocných sadech                                

 Podpora precizního zemědělství a způsobů hospodaření
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SNÍŽENÍ ZTRÁT ŽIVIN   OMEZIT POUŽÍVÁNÍ HNOJIV

Snížení ztráty živin o 50 %, tím snížit používání průmyslových hnojiv o 20 %

2022 - Akční plán integrovaného řízení živin

EK ve spolupráci s ČS vypracuje integrovaný plán hospodaření s živinami 

Možnost plnění v SP 2021 – 2027

 DZES 5 - Použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin 

 DZES 7 - Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích; DZES 8 - Střídání plodin;    

DZES 9 - neprodukční plochy

 AEKO - Meziplodiny, Zatravňování orné půdy, Podpora biodiverzity na orné půdě

 Nadstavbové tituly EZ, AEKO

 Ekoschémata - podpora aplikace kvalitních organických nebo statkových hnojiv

 Neproduktivní investice do retence vody v krajině
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SNÍŽENÍ PRODEJE ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK PRO HOSPODÁŘSKÁ 
ZVÍŘATA A AKVAKULTURU

Snížení o 50 % 

Uvážlivé a odpovědné používání antimikrobiálních látek 

Nová nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a medikovaných krmivech, která se použijí 
od roku 2022, za tímto účelem stanoví řadu konkrétních opatření. 

Možnost plnění v SP 2021 – 2027

 Podmíněnost - PPH 4 a 5, a dále PPH 14 - 16

V rámci SP jsou navrhovány intervence; omezení používání antimikrobiálních látek u zvířat, a 
to formou podpory vakcinace prasat a kura domácího
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NAVÝŠENÍ PLOCHY EZ A VÝRAZNÉ ROZŠÍŘENÍ EKOLOGICKÉ AKVAKULTURY

alespoň 25 % zemědělské půdy v EU

pro oblast akvakultury není cíl kvantifikován

2020 – akční plán pro EZ pro roky 2021 – 2026

Zajištění udržitelného hospodářského rozvoje odvětví a navýšit poptávku.

Možnost plnění v SP 2021 – 2027 / OP R 2021 - 2027

 EZ (PO/EZ) v rámci SP jsou navrhovány intervence

 Z ENRF možné financovat v rámci inovací projekty zaměřené na testování a zavádění 
ekologického hospodaření v akvakultuře. 
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PODPORA OZE

v rámci SP jsou navrženy intervence na investice do podpory OZE

Zavedení konkrétních investic bude záviset na výši prostředků a mezirezortních jednáních

OMEZENÍ DOPADŮ ŽV NA ŽP A KLIMA

Aby se napomohlo omezení dopadů živočišné výroby na životní prostředí a klima, zabránilo se 
únikům uhlíku prostřednictvím dovozu a podpořila se probíhající transformace směrem k 
udržitelnějšímu chovu hospodářských zvířat

v F2F spojováno s VCS - dojnice, masná telata, ovce a kozy

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Na 50 či 55 % ve srovnání s r. 1990

V rámci SP jsou navrženy intervence "Technologie snižující emise GHG a NH3 v rostlinné a 
živočišné výrobě" zahrnující jímky, vybrané technologie chovu, aplikátory kejdy, atd.
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WELFARE ZVÍŘAT

PPH 14 - 16 

V rámci SP jsou navrženy intervence zaměřené na zlepšení welfare zvířat (např. 
dojnice, prasnice, prasničky a selata)

AKTIVNÍ VYUŽITÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

v rámci SP jsou navrženy intervence na podpory inovačních partnerství a spoluprací 
s výzkumnými organizacemi v rámci stávajícího opatření Programu rozvoje venkova a systému 
AKIS (podpora poradenských služeb a  vzdělávání)
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STRATEGIE PRO 
BIOLOGICKOU 
ROZMANITOST
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ZÁKLADNÍ CÍLE – Strategie pro biologickou rozmanitost I

posílení ochrany opylovačů

obnova světových ekosystémů

30 % celkové suchozemské plochy v EU a 30 % mořské plochy - chráněné oblasti

10 % celkové suchozemské plochy v EU a 10 % mořské plochy - přísně chráněno

omezení celkové používání a riziko chemických pesticidů - o 50 %

omezení používání nebezpečnějších pesticidů - o 50 %

vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro krajinné prvky a neprodukční plochy 

zemědělská půda v režimu ekologického zemědělství - 25 %

stanoviště, která nejsou v příznivém stavu – dosáhnout příznivého stavu či alespoň příznivého 
trendu - 30 %

podpora zalesňování a výsadba nových stromů (minimálně 3 mld.)

obnovení nejméně 25 000 km řek do režimu volně tekoucích řek
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ZÁKLADNÍ CÍLE – Strategie pro biologickou rozmanitost II

snížení úniku živin - o 50 %

 v tomto kontextu omezení používání hnojiv - o 20 %

 nulové znečištění dusíkem a fosforem z hnojiv

snížení počtu původních druhů ohrožených  výskytem invazivních druhů - o 50 %

obnovení významných oblastí degradovaných ekosystémů bohatých na uhlík

ochrana zbývajících původních lesů a pralesů v EU

zvýšení počtu, kvality a odolnosti lesů

ochrana úrodnosti půdy, redukce eroze a navýšení organické hmoty v půdě

mořské zdroje – nulová tolerance ilegálních praktik

…
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OBNOVENÍ VÝZNAMNÝCH OBLASTÍ DEGRADOVANÝCH EKOSYSTÉMŮ 
BOHATÝCH NA UHLÍK

Především bohaté ekosystémy původních lesů, které odstraňují uhlík z atmosféry a zároveň jej 
ukládají

Rovněž by měly být přísně chráněny oblasti bohaté na uhlík, jako jsou rašeliniště, travní 
porosty, mokřady

Možnost plnění v SP 2021 - 2027

 DZES 2 -Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť                                                      

 DZES 10 - Zákaz orby v oblastech NATURA 2000

 Zalesňování zemědělské půdy

 AEKO OTP - Trvale podmáčené a rašelinné louky

 Agrolesnictví

 Ekoschémata - Podpora zeleného hnojení a dusík vázajících plodin
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ROZŠÍŘENÍ KRAJINOTVORNÝCH PRVKŮ S BOHATOU BIODIVERZITOU

KP na 10 % zemědělské půdy

Patří sem mimo jiné úhory, živé ploty, neproduktivní stromy, terasy, buffery a rybníky

K zajištění prostoru pro volně žijící zvířata, rostliny, opylovače a „regulátory“ škůdců

Pomáhají zlepšit sekvestraci uhlíku, zabránit erozi a degradaci půdy, filtrovat vzduch a vodu a 
podporovat přizpůsobení se klimatu

Možnost plnění v SP 2021 – 2027

 DZES 9 - Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční prvky nebo 
oblasti,

 Udržování ploch na zemědělské půdě podporující biodiverzitu  

 AEKO - Krajinotvorné sady, Podpora biodiverzity na orné půdě
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ZASTAVENÍ ÚBYTKU OPYLOVAČŮ

2020 - přezkum a možná revize iniciativy EU týkající se opylovačů

Upřesnit poznatky o úbytku opylovačů, jeho příčinách a následcích

Řešit příčiny úbytku opylovačů (viz omezení pesticidů, rozšíření krajinotvorných prvků) 

Zvýšit informovanost, zapojit veřejnost a posílit spolupráci

Možnost plnění v SP 2021 – 2027

 PPH 12 a 13                                                               

 AEKO - Podpora biodiverzity na orné půdě (nektarodárné biopásy), OTP 

 EZ

 Udržování ploch na zemědělské půdě podporující biodiverzitu  

 DZES 9 - Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční prvky nebo 
oblasti                   

 Používání osevních směsí zacílených na opylovače
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VÝSADBA STROMŮ

Vysadit 3 mld. nových stromů

2021 - Nová strategie EU v oblasti lesnictví včetně plánu pro výsadbu nejméně 3 miliard 
dalších stromů

Povede k tvorbě pracovních příležitostí spojených se sběrem a pěstováním osiva nebo 
výsadbou sazenic

Výsadba stromů je vhodná např. ve městech, zatímco na venkově může dobře fungovat formou 
agrolesnictví, tvorbou krajinných prvků

Komise bude nadále spolupracovat s členskými státy, aby zajistila, že je EU dostatečně 
vybavena k prevenci a reakci na velké lesní požáry

Možnost plnění v SP 2021 – 2027

 Zalesňování zemědělské půdy 

 Agrolesnictví

 DZES 9 Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční prvky nebo oblasti

 Neproduktivní investice do retence vody v krajině (mimo PÚ)
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ALTERNATIVNÍ 
NÁVRH EKOSCHÉMAT

CELOFAREMNÍ MODEL
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PŮVODNÍ NÁVRH 12 CÍLENÝCH EKOSCHÉMAT

na podzim 2019 představen návrh ekoplatby jako soubor 12 různých opatření, ze 
kterých by si zemědělci vybírali pro ně nejvhodnější

reakce zemědělské praxe:

některá opatření jsou velmi specifická      pro některé podniky snižují možnosti si 
požádat

některá opatření jsou náročná (nákladově nebo technologicky)       nemusí motivovat
zemědělce k plnění

Další rizika:

ekoplatba je pouze jednoroční s velmi omezenými možnosti přesunu alokací 

při nedostatku zájmu o dané opatření hrozí riziko nedočerpání a ztrátu finančních 
prostředků

zájem o jednotlivá opatření se obtížně predikuje, a není tak zcela možné vyhodnotit 
dopady nastavení
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY

připraven alternativní návrh – celofaremní pojetí ekoplatby

v souladu s výkladem EK - ekoplatba může mít formu tzv. top-up k základní platbě

Principy:

při splnění stanovených postupů nárok na platbu na všechny hektary podniku

nastavení podobné greeningu x  náročnější než podmíněnost (greening přechází do 
podmíněnosti)

v souladu s EU předpisy je plnění dobrovolné, nicméně celofaremním pojetí bude 
velmi motivační k plošnému využití ekoplatby

Financování:

vyčlenění obálky z I. pilíře – 30 % ?

zatím uvažováno o jednotné sazbě x lze zavést systém přepočtových koeficientů

k celofaremnímu pojetí lze dále z I. pilíře vyčlenit samostatnou obálku na 
případný převod základního režimu ošetřování trvalých travních porostů z AEKO 
do I. pilíře 
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA TRAVNÍCH POROSTECH

Podmínky:

provádění seče nebo pastvy –T a G

a zákaz přeměny kultury –T

Provádění seče nebo pastvy na kulturách T a G v termínu do 31. 7. (mulčování je pouze 
doplňková operace). V oblastech Natura 2000 a na kultuře G zákaz mulčování. 

Zákaz přeměny více než 1 % plochy s kulturou T v období od 1. 1. do 31. 12. roku 
podání žádosti na jinou kulturu, s výjimkou přeměny na trvalé kultury včetně 
krajinotvorných sadů s kulturou J, zalesněné plochy a krajinné prvky, plochu v režimu 
agrolesnictví (silvo pastorální systémy). 

 jednoprocentní možnost přeměny se nevztahuje na plochy v 1. zóně chráněných 
krajinných oblastí mimo oblasti Natura 2000, a dále v (národních) přírodních památkách a 
rezervacích mimo oblasti Natura 2000

ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru 

na plochách silně erozně ohrožených, 

vymezené jako podmáčené a rašelinné louky
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA ORNÉ PŮDĚ

Podmínky:

diverzifikace plodin

a navýšení organické hmoty v půdě

Diverzifikace od 10 ha do 30 ha minimálně 2 plodiny, nad 30 ha minimálně 3 plodiny 

Navýšení organické hmoty v půdě na min. výměře 30 % orné půdy: 

 aplikace tuhých statkových (s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže) nebo tuhých 
organických hnojiv v minimální dávce 25 t/ha, 

nebo zařazení plodin na zelené hnojení s minimálním trváním porostu po dobu 8 
týdnů a zapravením, porost pouze ze stanovených plodin

(např. cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, 
vojtěška, úročník vikev, bob vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, 
ptačí noha, tolice, popřípadě jejich směsi včetně směsí s travami včetně založení jako 
podsevy do krycí plodiny a podsevy trav) 
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA ÚHORU

Podmínky: 

udržování úhoru bez aplikace hnojiv a POR

minimální doba údržby úhoru od 1. 1. do 1.8.

porost pouze ze stanovených plodin

(např. čičorka, hořčice, jestřabina, jetel, jitrocel, kmín, komonice kopr, koriandr, 
kozinec, krambe, len, lnička, lupina, mastňák, mrkev, pastinák, pohanka, ředkev, řeřicha, 
sléz, slunečnice, svazenka, světlice, štírovník, tolice úročník, vičenec, vikev, tráva čeledi 
lipnicovité s výjimkou obilnin) 
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CELOFAREMNÍ MODEL EKOPLATBY – PODMÍNKY NA TRVALÝCH KULTURÁCH

pro trvalé kultury sady – S, vinice –V , chmelnice – C a krajinotvorné sady – J

Podmínky:

udržování meziřadí a manipulačních prostor ve stanoveném termínu mechanicky 
bez použití herbicidu (např. mulčování nebo jiná mechanická údržba)

zajištění pokryvnosti meziřadí

Pozn. riziko dvojího financování - možné úpravy podmínek integrované produkce   
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