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STAV PROJEDNÁNÍ SZP

Legislativní návrhy předloženy EK 1. 6. 2018

Rada i Evropský parlament přijaly své pozice v říjnu 2020

Vyjednávání mezi institucemi (Rada, EP, EK) v rámci tzv. trialogů bylo zahájeno v listopadu 2020 

Poslední trialog, tzv. super trialog 25.-28.5. a RadaAGRIFISH 26.-27.5. dohodu nepřinesly

Otevřená témata a rozdílené  pozice panují především u: 

 výše environmentálních výdajů na klima a životní prostředí pro oba pilíře, 

 nastavení ekoschémat včetně výše alokace prostředků a nastavení standardů DZES (zejména DZES 8 - diverzifikace plodin a 
DZES 9 – podíl   neprodukčních prvků)

 nastavení zacílení přímých plateb - redistributivní platba, zastropování

 alokace na jednotlivé režimy (vázaná podpora pro citlivé sektory, mladí zemědělci)

 požadavku EP na zavedení sociální podmíněnosti

 požadavku EP na závaznost cílů ze Strategie od zemědělce ke spotřebiteli pro členské státy

 definice (aktivní zemědělec, způsobilý ha)



STAV PROJEDNÁNÍ SZP II 

Další kroky:

Jednání v rámci Rady pokračují v rámci Zvláštního zemědělského výboru (SCA) – 14. a 21. června 

Další super trialog pravděpodobně 24. (- 25.) 6.

Dohodu ze super trialogu (pokud bude dosažena) by pak potvrdila Rada ministrů  (28. – 29. 6.)

Nalezení kompromisu co nejdřív je nutné k zajištění dostatku času na národní implementaci

Pozice ČR

ČR bude pokračovat v prosazování svých priorit, mezi které patří zejména zjednodušení SZP, flexibilita u zelené architektury, 
zachování dobrovolnosti nebo možnosti výběru z instrumentů degresivity / zastropování / redistributivní platby. 

Cílem je, aby nová podoba SZP nepřinesla navýšení administrativní zátěže jak pro zemědělce, tak pro státní správu, a zajistila 
konkurenceschopnost evropské produkce. 



posílení boje proti 
podvodům v potravinářství

CÍLE STRATEGIE 
„OD ZEMĚDĚLCE 

KE SPOTŘEBITELI“                             

CÍLE STRATEGIE 
„K BIODIVERZITĚ 

DO 2030“

přeměnit 10 % plochy 
zemědělské půdy na 

území s vysokou 
biologickou rozmanitostí

podpora 
nízkouhlíkového 

zemědělství 

zavedení harmonizované 
povinné označování 

nutričních údajů

snížení objemu 
potravinového odpadu 

rozvoj výzkumu a 
inovací

důraz na udržitelnost v 
obchodních dohodách 

navrácení opylovačů na 
zemědělskou půdu 

30 % evropských území a moří 
přeměnit na řízené chráněné oblasti

obnova poškozených ekosystémů a řek



používání hnojiv snížit o 20 % 

Strategie „Od zemědělce 
ke spotřebiteli“                             

a Strategie k biodiverzitě

omezit používání pesticidů 
o 50 %

únik živin snížit o 50 %

používání antimikrobiálních 
látek snížit o 50 %

plochy ekologického 
zemědělství zvednout                   

na 25 %

ZÁKLADNÍ CÍLE STANOVENÉ V OBOU 
STRATEGIÍCH



CÍLE STRATEGIE OD ZEMĚDĚLCE KE SPOTŘEBITELI A STRATEGIE PRO 
BIOLOGICKOU ROZMANITOST EU DO ROKU 2030 – JEJICH VLIV NA SZP

Cíle byly stanoveny na úrovni EU a každý členský stát má přispívat k jejich plnění prostřednictvím Strategického plánu SZP, ve 
kterém si stanoví své národní cíle. Strategický plán musí být schválen EK, jinak nebude možné čerpat prostředky ze SZP

V ČR jsou již nyní v rámci environmentálních opatření Programu rozvoje venkova podporována opatření přispívající k cílům 
formulovaným Evropskou zelenou dohodou a následně odpovídají i plnění doporučení. 

ČR bude realizovat opatření, která umožní udržet dosavadní trendy a tím přispět k plnění cílů, např.:
snížení spotřeby pesticidů a nebezpečných pesticidů: opatření v rámci Režimů pro klima a životní prostředí

snížení spotřeby hnojiv a antimikrobik: v rámci podmíněnosti, zejména DZES 4, 5, 7, 8

snížení úniku živin: v rámci podmíněnosti, zejména DZES 4, 5, 7 a 8

zvýšení podílu krajinných prvků ze zemědělské půdy: v rámci podmíněnosti DZES 2 týkající se vhodné ochrany mokřadů 
a rašelinišť, DZES 9 zaměřený na údržbu neprodukčních prvků a ploch za účelem zlepšení biologické rozmanitosti a DZES 10 
týkající se zákazu přeměny nebo orby trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 2000, Režimy pro klima a životní 
prostředí

Antimikrobika: navrhováno zavedení intervence vakcinace v sektoru prasat, což povede ke zvýšení obranyschopnosti chovů, 
program pro dojnice

Ekologické zemědělství: investice do rozvoje zpracovatelských kapacit, modernizace zemědělských podniků ekologických 
zemědělců

ZÁSADNÍ POŽADAVEK ČR: zohlednit již vynaložené úsilí a rozdílné pozice členských států



PLNĚNÍ CÍLŮ EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODY

Požadavek na plnění EGD prostřednictví SZP bude!

Ambice = podmínka schválení Strategického plánu

Konkrétní opatření:

A) intervence Strategického plánu SZP a opatření mimo SP

B) mimo Strategický plán SZP národní iniciativy (Akční plány, víceleté národní strategie,
právní předpisy, národní dotační programy apod.)

Největší otazník – požadavky EK na jednotlivé státy

Pozice ČR – snižovat mají ČS s intenzitou vstupů nad průměrem EU, neohrozit
konkurenceschopnost EU



TAXONOMIE 

Nařízení EP a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (nařízení o taxonomii EU)

Kritéria udržitelnosti budou stanovena v tzv. delegovaných aktech (DA)

Z důvodu stále probíhajících jednáních k reformě SZP byla z prvního DA vyčleněna oblast
zemědělství

Problematika lesnictví v prvním DA zůstala, zemědělské kapitoly mají být zařazeny do
doplňkového delegovaného aktu - EK by měla přijmout co nejdříve po dokončení zvláštního
přezkumu (léto 2021)

Aktuálně probíhají jednání, je třeba zhodnotit dopady zavedení navrhovaných technických
screeningových kritérií na příjemce zemědělských dotací

EK jsme požádali o jednání k zemědělské části komplementárního DA



AKČNÍ PLÁN EU PRO NULOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy (dále jen „Akční plán“)

Cílem je utvořit prostředí bez toxických látek v celé EU pomocí lepšího sledování, hlášení, prevence a nápravy znečištění 
ovzduší, vody, půdy a spotřebního zboží

Akční plán je součástí Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout nulového znečištění do r. 2050. 

V souladu s dalšími iniciativami je ambicí do r. 2030 dosáhnout snížení v následujících oblastech:

 Vzduch – snížení znečištění ovzduší o více než 55 % (aby se snížil počet předčasných úmrtí způsobených 
znečištěným ovzduším) 

 Hluk – snížit hluk z dopravy o 30 %

 Biodiverzita – snížit o 25 % podíl ekosystémů EU, kde znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmanitost 

 Voda – snížit množství plastového odpadu v moři o 50 %, a o 30 % snížit podíl mikroplastů uvolňovaných do 
životního prostředí

 Půda – zlepšit kvalitu půdy snížením úbytku živin a používání chemických pesticidů o 50 %. Snížit používání a 
prodej nebezpečných antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a v akvakultuře;

 Odpad – snížit produkci odpadu, snížit množství zbytkového komunálního odpadu o 50 % 
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