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Společná zemědělská politika (SZP) je nejvýznamnější politikou EU (tvoří zhruba třetinu rozpočtu
EU). Zaměřuje se na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a to při provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělství (zejména
s ohledem na probíhající změny klimatu).

Cílem je tedy podpořit udržitelné a konkurenceschopné zemědělské odvětví, které může významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu, zejména pokud jde o strategii „od zemědělce ke
spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Prostřednictvím těchto cílů by mělo
být dosaženo nejprve výrazného snížení emisí a od roku 2050 by se měla Evropa stát prvním
uhlíkově neutrálnímu kontinentem.
Pro roky 2021-2022 bylo stanoveno pro všechny země EU dvouleté přechodné období. Tento
krok poskytne více času na přípravu Strategických plánů (“SP”), prostřednictvím kterých by
mělo být v budoucnu dosaženo plánovaných ambiciózních cílů v oblasti klimatu.
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První návrhy právních předpisů - projednávání základních aktů na PS Rady
SWOT, definice potřeb, návrhy intervencí - projednáni s NNO

Pokračování v projednávání právních předpisů
Technické konzultace dílčích oblastí s EK
Stanovení cílů - 1. verze SP SZP

Návrh Strategického plánu předložen vládě ČR pro informaci
Prvotní příprava systému implementace - administrace, kontrolní systémy,
registry, změny zákonů...
Projednávání návrhu SP SZP s NNO a PS Rady

Pokračování v projednávání právních předpisů
Prodloužení PRV 2014-20 o 2 roky přechodného období
Pokračování v projednávání s NNO

Finalizace právního rámce
Vyjednávání národního kofinancování s MF
Dokončení SP SZP k oficiálním konzultacím s EK
Provedení povinných SEA a ex-ante hodnocení, příprava
administrativního systému
Prosinec 2021 - předložení SP SZP vládě ČR ke schválení
1. 1. 2022 - předložení SP SZP Evropské komisi ke schválení
Finalizace administrativního systému
Příprava národních prováděcích předpisů

Průběh příprav SP SZP 2023-27
Specifické cíle SZP (SC SZP) – oblasti, do kterých má být směřována podpora.
Nahrazují současné Priority unie a Prioritní oblasti.
Strategický plán SZP (SP SZP) – programový dokument, na jehož základě budou
nově vypláceny podpory jak z 1. i 2. pilíře SZP. Nově tedy budou oba fondy „pod jednou
střechou“.
Intervence – nové a společné označení pro druh podpory – pojem nahrazující
současné pojmy: opatření, operace, platby na..., podpora na ...
AKIS - Systém přenosu znalostí a inovací v zemědělství (Agricultural Knowledge
Information System); vzájemně propojuje zemědělce, zemědělské poradce, výzkumné
pracovníky, zemědělské organizace a další strany pro sdílení znalostí, informací a dobré
zemědělské praxe.
Zelená dohoda pro Evropu – balíček opatření Evropské komise, který má
mimo jiné za cíl učinit Evropu do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem
na světě.
Režimy pro klima a životní prostředí, tzv. ekoschémata - nově zaváděná přímá platba bez vazby na produkci. Společně s klimaticko–environmentálními
opatřeními 2. pilíře vytváří komplexní nástroj pro zlepšení životního prostředí a klimatu.
Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost - nově zaváděná přímá platba
v ČR pro podporu malých a středních farem.
Zjednodušené schéma pro malé zemědělce - nově zaváděná forma přímé
platby v ČR. Jedná se o platbu nahrazující všechny dílčí přímé platby.
Agrolesnictví - jeden ze způsobů obhospodařování zemědělské půdy, kdy je
stejný pozemek současně využíván k pěstování dřevin a k zemědělské produkci
(rostlinné či živočišné).
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Základní rozdíly v nastavení programů
V rámci nové SZP pro roky 2023-27 došlo ke sloučení podpor do jediného strategického
dokumentu, který nahradí současný Program rozvoje venkova (PRV).

Bylo v PRV 2014-20 (22)

Bude v SP SZP 2023-27

7leté období prodloužené
o 2 roky 2021 a 2022

Pouze 5leté období
Spojení přímých plateb, sektorových intervencí
a rozvoje venkova do jednoho SP SZP
Výrazně nižší rozpočet
Větší důraz na ekologii a udržitelnost projektů

6 cílů (priorit), do kterých
směřovaly podpory

9 cílů směřování podpor – větší důraz na zelené
podpory a podporu příjmů zemědělců

Široké spektrum
investičních opatření v PRV

Pouze některé investice povinné (LEADER, Podpora
mladých začínajících zemědělců, EIP) a zelené
investice – reakce na doporučení EK a plnění cílů
Zelené dohody

Nabídka opatření cílených
na ochranu složek ŽP	


Větší cílenost environmentálních opatření – klima,
eroze, voda, půda, biodiverzita, snižování použití
pesticidů a antimikrobik, welfare
Kladen důraz na podporu ekologického zemědělství
Přímé platby a podmínky podmíněnosti

K zavádění SZP 2023-27 bude probíhat řada odborných akcí organizovaných
i prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov. Více na:
Ministerstvo zemědělství:
www.eagri.cz/prv
Státní zemědělský intervenční fond: www.szif.cz
Facebook CSV:
www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov
￼

