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ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2019
Příjem žádostí na environmentální opatření PRV v rámci Jednotné žádosti bude probíhat nejpozději od
cca 10.4.do 15.5.2019.
Směnný kurz pro přepočet výše dotace pro rok 2019 – 25,724 Kč/EUR

PLATBY V RÁMCI NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ (N2000)
• nařízení vlády č. 73/2015 Sb.

AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ (AEKO)
• nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (NV č. 59/2019 Sb.)

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (EZ)
• nařízení vlády č. 76/2015 Sb. (NV č. 57/2019 Sb.)

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DŽPZ)
• nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (NV č. 58/2019 Sb.)

PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI
(LFA/ANC)
• nařízení vlády č. 43/2018 Sb. (NV č. 197/2018 Sb.)
• nařízení vlády č. 44/2018 Sb. (NV č. 57/2019 Sb.)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VÍCE OPATŘENÍ

POSUZOVÁNÍ NAVYŠOVÁNÍ VÝMĚRY V PÁTÉM ROCE ZÁVAZKU
• Ekologické zemědělství
• AEKO
• zvýšení výměry DPB v pátém roce závazku není považováno za navyšování zařazené výměry, které
by mělo za následek uzavření nového pětiletého závazku
• zařazení nového DPB i nadále považována za navýšení zařazené výměry a povede v pátém roce
závazku k uzavření nového pětiletého závazku

PLATBY PRO
OBLASTI S
PŘÍRODNÍM
NEBO JINÝMI
ZVLÁŠTNÍMI
OMEZENÍMI
- nařízení vlády č. 43/2018
Sb.
- nařízení vlády č. 44/2018
Sb.

ZÁKLADNÍ POJMY

ANC
= oblasti s přírodními
znevýhodněními (Areas with Natural
Constraints), redefinované oblasti
PPO
= přechodně podporované oblasti,
oblasti LFA-O nesplňující kritéria
pro zařazení do ANC

NV ANC
Stanovuje podmínky pro oblasti ANC- H, O a S

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PLATBY:
1. min. 1 ha z.p. v ANC (H + O + S)
2. žadatel musí být zemědělským podnikatelem
3. evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do 30.9. daného
roku
4. splněna podmínka minimální zemědělské činnosti podle NV
50/2015 Sb.
5. uplatňuje se degresivita plateb

ROZLIŠENÍ SAZEB PODLE FAREMNÍHO SYSTÉMU:
1. Faremní systém převažující rostlinná výroba (RV)
2. Faremní systém převažující živočišná výroba (ŽV)

URČENÍ FAREMNÍHO SYSTÉMU PODNIKU

ROČNÍ INTENZITA:

0,3 VDJ
/HA Z.P.
 Převažující živočišná
výroba, pokud rovno
nebo více
 Převažující rostlinná
výroba, pokud méně

– zpětně za celý předcházející kalendářní rok (pro
žádosti 2019 rok 2018)
– pozn.: jedná se o průměr, nemusí být splněno každý
den
– výjimka pro podnik, který nebyl evidován k 1.1.
předcházejícího roku v LPIS a zároveň ani v IZR

4 MĚSÍČNÍ INTENZITA:
– každý den kontrolního období (1.6. – 30.9.) v
roce podání žádosti s výjimkou v rozsahu 4 dnů,
kdy nemusí být splněna podmínka min. intenzity 0,3

ZAPOČÍTÁVANÁ ZVÍŘATA:

– skot, ovce, kozy, koně (dvojí deklarace chovu
koní)

Technická podpora
- v rámci předtisků vypočtena intenzita za rok 2018
- v rámci IZR simulace intenzit
- deklarace chovu koní

URČENÍ FAREMNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
reakce na sucho 2018
- upraven postup SZIF při posuzování faremního systému v roce 2019 a
roce 2020 – průměrné intenzity chovu hospodářských zvířat za
předchozí kalendářní rok
- žádosti podané v roce 2019

- kontrolní období od 1.1. do 30.9.2018
- žádosti podané v roce 2020
- kontrolní období od 1.5. do 31.12.2019
- nutnost „zaškrtnout“ v JŽ, jinak kontrolní období standardní
délky od 1.1. do 31.12. roku předcházejícího roku podání
žádosti

SAZBY PRO ANC

Oblast ANC

H

O
S

Typ ANC

Sazba ŽV (€/ha)

Sazba RV (€/ha)

H1
H2
H4
H3
H5
O1
O2
O3
S

219
206
176
145
132
124
98
73
67

93
87
74
61
56
53
41
31
28

NV EXLFA (PŘECHODNĚ PODPOROVANÉ
OBLASTI)
Stanovuje podmínky pro oblasti, které v období 2015-2017 byly zařazeny v
oblastech LFA - OA nebo OB a nesplnily kritéria pro zařazení do ANC od roku
2018 (tzv. přechodně podporované oblasti)

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PLATBY:
1. platba poskytována výhradně na ha TTP nebo G2014
2. min. 1 ha TTP nebo G2014 v XOA a XOB
3. žadatel musí být zemědělským podnikatelem
4. pouze žadatel, kterému byla přiznána platba v letech 2015 – 2017
podle NV 72/2015 Sb. nebo žadatel, kterému byla přiznána platba
podle NV 44/2018 Sb.
5. intenzita v kontrolním období (1.6.-30.9.) min 0,3 VDJ/ ha TTP nebo
G2014 (podniku) + buffer pro nedodržení
6. evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do 30.9. daného
roku
7. splněna podmínka minimální zemědělské činnosti podle NV
50/2015 Sb.
8. uplatňuje se degresivita plateb

EXLFA

– SAZBY

Sazby jsou stanoveny:
– procentem z plateb poskytovaných v období 2007-2013 (nařízení (EU) č. 1305/2013)

Sazba 07-13 Sazba 2015- Sazba 2018 Sazba 2019 Sazba 2020
(100 %); v
2017 (70 % (60 %); v
(40 %); v
(20 %); v
EUR
resp. 61 %); EUR
EUR
EUR
v EUR

XOA

117

82

70

47

25* (23)

XOB

94

57

56

38

25* (19)

* minimální sazba daná evropskou legislativou

NV ANC / NV EXLFA
DEGRESIVITA PLATEB ANC / EXLFA:
–
–
–
–
–
–

Výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby.
Výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %.
Výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %.
Výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 %.
Výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 %.
Výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %.

Pozn.: degresivita se uplatňuje zvlášť na výměru v ANC oblastech a zvlášť na výměru
v oblastech exLFA.

EKOLOGICKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ

- nařízení vlády č. 76/2015
Sb.

ZMĚNY V NV 76/2015 SB.
INTENZIVNÍ OVOCNÉ SADY - ZÁKRES UMÍSTĚNÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO
SLEDOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ
• odstranění povinnosti přikládat k žádosti o dotaci zákres umístění technického
zařízení pro sledování meteorologických prvků
• zjednodušení podání Jednotné žádosti pro žadatele

INTENZIVNÍ OVOCNÉ SADY – SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANIZMŮ
• možnost při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené
nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy
teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v intenzivních sadech
• po dosažení prahové hodnoty pro výskyt škodlivých organismů nutné provádět sledování výskytu
škodlivých organismů mechanickými prostředky (feromonové lapače, lepové desky, smýkadla apod.)
• sledování výskytu škodlivých organismů pomocí meteostanice – možnost nikoliv povinnost
• sledování musí probíhat od 1. března

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY A TRAVNÍ POROSTY – SEKÁNÍ NEDOPASKŮ
• pokud je pastva přerušena nejdéle 29 dní, není povinnost sekat nedopasky
• řeší se situace, kdy v rámci pastevních areálů dochází v průběhu pastevní sezony ke krátkodobým
přesunům pasených hospodářských zvířat z jednoho DPB na druhý a zpět

EZ - ČASTÉ CHYBY
ZMĚNY V LPIS
• změny jsou účinné až následující den, není možné v jeden den provádět změny v LPIS a zároveň
podávat ŽOD a ŽOZ

NEZBYTNÉ REGISTROVAT HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA V SYSTÉMU EZ
• za hospodářská zvířata zahrnutá do výpočtu minimální intenzity chovu hospodářských zvířat, se
považují pouze zvířata druhu, který má v informačním systému ÚE na daném hospodářství
ekologický statut ( v souladu s § 4 zákona o ekologickém zemědělství a čl. 14 nařízení Rady (ES) č.
834/2007)

DEKLARACE CHOVU KONÍ
• při deklaraci chovu koní (koně musí být chovány v systému EZ) je zapotřebí deklaraci v příslušné
aplikaci Portálu farmáře nejen vytvořit, ale i odeslat na SZIF v termínu do 31.10.; pouhé vytvoření
deklarace se nerovná splnění podmínky podání deklarace chovu koní

V PŘÍPADĚ ZMĚNY KULTURY Z TRAVNÍ POROST NA ORNÉ PŮDĚ (G) NA
KULTURU TRVALÝ TRAVNÍ POROST (T) SE NEPODÁVÁ ZMĚNOVÁ ŽÁDOST
• v § 9 odst. 3 dána výjimka – nejedná se o porušení povinnosti obhospodařování kultury uvedené v
žádosti o dotaci do 31.12. (nevstupuje do předeklarace)
• v případě změny kultury z G na T, je dotace poskytnuta se sazbou pro kulturu G
• v případě, že v souvislosti se změnou kultury z G na T je podána změnová žádost, Fond rozhodne o
neposkytnutí dotace a výměra je vyhodnocována v rámci předeklarace

DEKLARACE PO / EZ
• pokud se ke dni podání žádosti nachází DPB dle LPIS v režimu PO, ale zároveň se alespoň z 50 %
jeho výměry nacházel v režimu EZ, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období
posledních 3 let před dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o
dotaci, podává žadatel žádost o dotaci na daný DPB v režimu EZ

AEKO

- nařízení vlády č. 75/2015
Sb.

ZMĚNY V NV 75/2015 SB.
IP OVOCE A IP ZELENINY A JAHODNÍKU - SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH
ORGANIZMŮ
• možnost při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené
nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy
teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců
• po dosažení prahové hodnoty pro výskyt škodlivých organismů nutné provádět sledování výskytu
škodlivých organismů mechanickými prostředky (feromonové lapače, lepové desky, smýkadla apod.)
• sledování výskytu škodlivých organismů pomocí meteostanice – možnost nikoliv povinnost
• sledování musí probíhat od 1. března

IP OVOCE – POSUZOVÁNÍ PŘEVLÁDAJÍCÍHO PĚSTOVANÉHO DRUHU
• plocha převládajícího pěstovaného ovoce posuzována ke dni podání žádosti o dotaci, popř. na
základě výsledků kontroly na místě
• řeší se situace kdy v průběhu roku dojde ke změně výměry sadu a tím i ke změně převládajícího
druhu ovoce
• usnadnění plnění podmínky odběru vzorků ovoce z převládajícího druhu

ZMĚNY V NV 75/2015 SB.

IP OVOCE - PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ ROZBORŮ
• výsledky rozborů vzorků půdy na SZIF nejpozději do 31. ledna pátého roku závazku

• výsledky rozborů vzorků ovoce každoročně na SZIF nejpozději do 31. ledna následujícího
kalendářního roku po podání žádosti o dotaci
• reakce na auditní zjištění EK

IP OVOCE - ÚPRAVA SANKČNÍHO SYSTÉMU
• doručení výsledků rozborů vzorků ovoce nebo půdy na SZIF v období od 31. ledna do 15.
února

snížení dotace o 3 %
• doručení výsledků rozborů vzorků ovoce nebo půdy na SZIF v období po 15. únoru

neposkytnutí dotace + vyřazení ze závazku a vrácení již poskytnutých dotací

ZMĚNY V NV 75/2015 SB.
IP ZELENINY A JAHODNÍKU - PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ ROZBORŮ
•
•
•
•

výsledky rozborů vzorků půdy na SZIF nejpozději do 31. ledna pátého roku závazku
výsledky rozborů vzorků zeleniny / jahod každoročně na SZIF nejpozději do 31. ledna následujícího
kalendářního roku po podání žádosti o dotaci
odevzdávání karet DPB na SZIF nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti
o dotaci
reakce na auditní zjištění EK

IP ZELENINY A JAHODNÍKU - ÚPRAVA SANKČNÍHO SYSTÉMU
•

doručení výsledků rozborů vzorků zeleniny / jahod nebo půdy na SZIF v období od 31. ledna do 15.
února

snížení dotace o 3 %
•

doručení výsledků rozborů vzorků zeleniny / jahod nebo půdy na SZIF v období po 15. únoru

neposkytnutí dotace + vyřazení ze závazku a vrácení již poskytnutých dotací

•

doručení karet DPB na SZIF v období po 15. únoru

snížení dotace o 25 %

ZMĚNY V NV 75/2015 SB.

OTP – PŘEDKLÁDÁNÍ SOUHLASNÝCH STANOVISEK OOP
• odložení / vynechání seče nebo pastvy – nutné doložit SZIF souhlasné stanovisko OOP nejpozději
v den, kdy měla být seč provedena
• provedení seče / pastvy v dřívějším termínu – nutné doložit SZIF souhlasné stanovisko
OOP nejpozději v den, kdy hodlá seč / pastvu provést
• nesplnění podmínky minimálního přívodu dusíku – nutné doložit SZIF souhlasné stanovisko OOP
nejpozději v den, kdy měla být podmínka splněna

OTP, ZATRAVŇOVÁNÍ O.P. A DSO – SEKÁNÍ NEDOPASKŮ
• pokud je pastva přerušena nejdéle 29 dní, není povinnost sekat nedopasky
• řeší se situace, kdy v rámci pastevních areálů dochází v průběhu pastevní sezony ke krátkodobým
přesunům pasených hospodářských zvířat z jednoho DPB na druhý a zpět

ZMĚNY V NV 75/2015 SB.
BIOPÁSY - ÚPRAVA PARAMETRŮ
• maximální podíl biopásu na DPB nově 40 %
• na zbytku DPB, kde je založen biopás, lze pěstovat plodinu použitou v osevní směsi pouze jako
hlavní plodinu s podsevem nebo samostatně nebo zcela odlišnou plodinu
• vzdálenost mezi 2 biopásy může být menší než 50 m jedná-li se o proluku umožňující vjezd na DPB
(případy přerušení biopásu v podélném směru)

AEKO - ČASTÉ CHYBY
ZMĚNY V LPIS
• změny jsou účinné až následující den, není možné v jeden den provádět změny v LPIS a zároveň
podávat ŽOD a ŽOZ
• podopatření biopásy – DPB musí být evidované v LPIS nejméně do 31.3., a to s kulturou R
• zatravňování o.p. / zatravňování DSO – v 1. roce závazku změnit v LPIS kulturu R na kulturu G
nebo T

NEDODRŽENÍ DOBY ZÁVAZKU
• při vstupu do opatření se žadatel zavazuje po dobu 5 let hospodařit na zařazené ploše
• v případě nepardonovaného snížení zařazené výměry dochází k uplatnění sankce (vratka)

PODÁVÁNÍ DEKLARACE CHOVU KONÍ PRO VÝPOČET INTENZITY
• při deklaraci chovu koní je zapotřebí deklaraci v příslušné aplikaci Portálu farmáře nejen vytvořit,
ale i odeslat na SZIF v termínu do 31.10.; pouhé vytvoření deklarace se nerovná splnění podmínky
podání deklarace chovu koní

DEKLARACE NEPASENÝCH STÁJÍ
• všechna hospodářská zvířata evidována na hospodářství jsou primárně považována za pasená
zvířata
• v žádosti o dotaci lze deklarovat nepasená hospodářství resp. nepasené stáje; zvířata zde evidovaná
nejsou za počítávána do výpočtu maximální intenzity 1,15 VDJ/ha TTP
• za ustájená zvířata jsou považována ta zvířata, která se v průběhu dne vyskytují ve výběhu, který
přímo navazuje na objekt, kde jsou hospodářská zvířata ustájena, za předpokladu, že tento výběh
není evidován v LPIS; pokud bude zvíře evidované jako nepasené nalezeno na DPB evidovaném v
LPIS, jedná se o porušení podmínky a zvíře je zahrnuto do výpočtu maximální intenzity

DOBRÉ
ŽIVOTNÍ
PODMÍNKY
ZVÍŘAT
- nařízení vlády č. 74/2015
Sb.

ZMĚNY V NV 74/2015 SB.
ÚPRAVA DOBY ZÁVAZKU
• doba závazku nově stanovena od 1.3. do posledního dne měsíce února
• po celou dobu závazku na celém hospodářství plní:
- deklarované hospodářství není zařazeno v systému EZ
- dojnice chované ve stájích s technologií volného ustájení
- dodržuje pravidla podmíněnosti
- na všech svých hospodářstvích chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich
týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem a v souladu s vyjmenovanými
požadavky na jejich ustájení uvedenými v příloze č. 8 k NV

ÚPRAVA DÉLKY RETENČNÍHO OBDOBÍ
• jednotné retenční období pro všechna podopatření od 1.6 do posledního dne měsíce
února
• v průběhu retenčního období žadatel na celém hospodářství deklarovaném v žádosti plní:
- podmínky stanovené v NV pro jednotlivá podopatření resp. tituly (navýšení prostoru,
dezinsekce, vápnění, turnusový provoz, termín zapouštění atd.)
- vede jednotlivé evidence (podle příloh č. 3 – 7 NV)
- chová minimální počty VDJ v rámci jednotlivých podopatření
- zasílá hlášení prasat v rámci DŽPZ do IZR

ZMĚNY V NV 74/2015 SB.
ZPŮSOBILÁ SUCHOSTOJNÁ KRÁVA
• zvíře, které se alespoň jednou otelilo = je matkou (krávou)
• kráva je zařazena v systému s tržní produkcí mléka = je dojnicí
• dojnice, která v rámci retenčního období byla evidována na deklarovaných hospodářstvích žadatele
• suchostojná kráva, která ukončila březost v termínu od 1.7. do posledního dne měsíce února

ZMĚNA SAZEB DOTACE
• Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy – 63 EUR/VDJ 42 EUR/VDJ
• Zlepšení životních podmínek pro prasničky – 107 EUR/VDJ 147 EUR/VDJ

ZMĚNY V NV 74/2015 SB.

ZKRÁCENÍ KONEČNÉHO TERMÍNU PRO MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ JEDNOTLIVÝCH
KATEGORIÍ PRASAT DO IZR
• konečný termín pro podávání změn ve všech hlášeních stavů jednotlivých kategorií prasat do
Integrovaného zemědělského registru se zkracuje shodně s úpravou délky retenčního období a s
posunutím doby závazku
• hlášení za měsíc únor (poslední měsíc hlášení v období závazku) nutné podat do 10. března
(termíny hlášení za červen až leden zůstávají do 20. dne následujícího měsíce)
• změny v hlášení prasat lze provádět nejpozději do 10 dnů po ukončení doby závazku (tj. do 10.
března)
• týká se až žádostí 2019

DŽPZ - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
POZDNÍ HLÁŠENÍ U DOJNIC
• všechna hlášení doručena ke zpracování do ÚE počínaje 8. dnem ode dne hlášené události
• v případě, že bude u dojnice v průběhu retenčního období zjištěno pozdní hlášení, bude tato
dojnice považována za nezpůsobilou

NEJSOU DEKLAROVÁNY VŠECHNY OBJEKTY, KDE JSOU CHOVÁNY DOJNICE
• nutné v žádosti o dotaci deklarovat všechny trvalé objekty na deklarovaném hospodářství, kde jsou
chovány dojnice – hrozí nesplnění podmínky maximální kapacity (rozměry z osvědčení SVS se
srovnávají s denními počty všech dojnic na deklarovaném hospodářství)

HLÁŠENÍ PRASAT (IZR, ÚE )
• hlášení prasat do IZR nenahrazuje zákonné hlášení do ÚE
• nutné dbát na plnění lhůt pro podávání zákonných hlášení do ÚE (10 dní), data jsou využívána pro
validaci údajů z hlášení do IZR

SUCHOSTOJKY – 30 DNÍ NA SUCHOSTOJNÉM HOSPODÁŘSTVÍ
• každá dojnice, která se v průběhu 60-ti dnů před otelením vyskytla na deklarovaném suchostojném
hospodářství, musí být na tomto hospodářství evidována min. 30 dní v průběhu těchto 60-ti dní

DŽPZ - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
OSVĚDČENÍ - MAXIMÁLNÍ KAPACITA
• SVS dělá osvědčení jen pro prostory aktuálně zaplnění danou kategorií zvířat – např. odstavená
selata
• nutné hlásit všechny prostory, které jsou využívány pro chov dané kategorie hospodářských zvířat
– v opačném případě může být problém se splněním podmínky maximální kapacity

MAXIMÁLNÍ KAPACITA (VĚTŠÍ POSTÝLKY, STEJNĚ MUSÍ MÍT KAŽDÁ DOJNICE
SVOJI POSTÝLKU)
• v rámci posuzování kapacity hospodářství platí, že 1 box = 1 kus zvířete

TÝRÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ROZMĚRY USTÁJENÍ PRO OSTATNÍ
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
• vyhodnocuje se týrání všech zvířat na deklarovaném hospodářství, nejen podporované kategorie
• příloha č. 8 a minimální lehací prostory se týkají všech hospodářských zvířat, tj. např. i kůň musí mít
správně veliké ustájovací prostředí

AEKO / EZ V LETECH 2020 – 2021 (2022)

V ROCE 2020 UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VSTUP DO ZÁVAZKU
• výjimka pro podopatření zatravňování o.p. a DSO - i v roce 2020 možno žádat o vstup do
podopatření

MOŽNOST UZAVÍRAT KRATŠÍ POKRAČUJÍCÍ ZÁVAZKY
• v diskuzi s EK délka kratšího pokračujícího závazku a detailní podmínky
• návrhy MZe
- vazba na plochu na které byl úspěšně ukončen 5-ti letý závazek

- neomezovat pouze na žadatele
- revize podmínek mající vztah k víceletému závazku (tj. plní se jednou za závazek)
- revize kalkulace dotace
- hledání řešení pro DPB s ukončeným závazkem zatravňování
• polovina roku 2019 bližší informace

PŘÍPRAVA SZP 2020+
Národní úroveň
Pokračuje příprava SWOT analýz v jednotlivých
pracovních skupinách
Rozpracování intervencí
Analýza finančních nástrojů

ZMĚNA NÁRODNÍ LEGISLATIVY
PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

EU úroveň
Projednávání VFR – vize dohody nejdříve podzim 2019
Sektorová legislativa
Pracovní skupiny Rady
Tematické bloky
Snaha o dosažení konsensu za RO PRES
Evropský parlament
Projednávání kompromisních pozměňovacích
návrhů
ENVI výbor schválení pozice
AGRI výbor duben 2019
Plenární zasedání podzim 2019

PŘECHODNÉ 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)
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
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