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PROJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY K BUDOUCÍ SZP

Potvrzení dosažení dohody ke klíčovým prvkům nové SZP AGRI Radou 28. – 29. 6. 2021

Hlasování o dohodě dosažené na červnovém trialogu v rámci AGRI výboru EP 9. 9. 2021

Hlasování na Plenárním zasedání EP očekáváno v druhé polovině listopadu t. r.

Legislativní texty aktuálně podrobovány jazykové korektuře právníky lingvisty – EK se snaží 
zapracovat i prvky, které nebyly součástí politické dohody

Předpoklad oficiálního zveřejnění legislativních textů začátek prosince 2021 

V září zahájeny diskuse k doprovodné prováděcí legislativě (delegované a implementační akty) –
snaha o rychlé uzavření, tlak na ČS

Implementační akt k obsahu strategických plánů v Úředním věstníku 30. 12. 2021 



PŘÍPRAVA A PROJEDNÁVÁNÍ SP SZP

Příprava probíhala paralelně s diskusemi o legislativě k budoucí podobě SZP

V rámci konzultací k návrhu SP SZP obdrženo vyjádření všech hlavních zemědělských 
a environmentálních nevládních organizací

Do diskuse zapojeny nevládní organizace, akademická sféra, zástupci Evropského parlamentu, 
Evropské komise, Parlamentu ČR a další

Proběhlo 11 kol vypořádání obdržených připomínek, další v přípravě

Od ledna do října 2021 uspořádáno 24 tematických pracovních skupin + řada technických jednání

K návrhu SP SZP proběhlo meziresortní připomínkové řízení (do 10. 11.) – příprava 
vypořádání připomínek MMR, MŽP, MŠMT, MF ( + KZPS) 

Návrh SP postoupen rovněž k dalším neformálním konzultacím EK – průběžná komunikace s 
EK, snaha o zohlednění obdržených podnětů a vodítek EK



PŘÍPRAVA A PROJEDNÁVÁNÍ SP SZP

V procesu příprava SEA – doporučení  obdržíme  v polovině prosince; finalizace do konce roku 
není reálná – předložení EK dodatečně jako součást oficiálních konzultací a po schválení Vládou ČR 
v 1. Q 2022

3. fáze ex ante  hodnocení  - zaměřená zejména na zhodnocení finančních alokací a cílů -
doporučení  obdržíme  v polovině prosince;

Oficiální předložení EK – nezbytné dodržet termín 31. 12. 2021



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – I. PILÍŘ

EKOPLATBA

Povinná obálka (ring-fencing) minimálně 25 % z PP

Návrh MZe 30 % = přibližně 6,4 mld. Kč ročně:

z toho část obálky pro podporu extenzivního hospodaření na TTP

část obálky (cca 65 %) na celofaremní platbu

předběžný propočet sazby - cca 1.180 Kč/ha

Nastaveny postupy pro každou kulturu, provazba na GAEC

Srozumitelné, v praxi realizovatelné podmínky

Snazší predikovatelnost vstupů = účinnější finanční řízení

Plošný efekt na celkové výměře zemědělské půdy

Komplexní pojetí – plnění několika strategických cílů najednou



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – I. PILÍŘ

GAEC 7 – zajištění pokryvu půdy

Nebyl zohledněn požadavek na umožnění specifických agrotechnických postupů

Budeme prosazovat aktuální nastavení

Riziko, že možnost orby spolu se zapravením organiky nebude akceptována

GAEC 8 – vyčlenění neprodukčních ploch

Neprodukční plocha = úhor, ochranný pás bez vstupů (+ s možným omezením produkce?), KP

Možnost vnějších KP stále v technické diskusi

Alespoň 4 % orné půdy pro neprodukční plochy

Při vyčlenění alespoň 7 % orné půdy pro neprodukční plochy v ekoschématech je GAEC snížen na 3 %

Alespoň 7 % orné půdy pro neprodukční plochy, včetně dusík vázajících plodin a meziplodin (s přepočtem 0,3), 
nicméně alespoň 3 % výhradně pro neprodukční plochy

Výjimky do 10 ha, dále při pěstování převahy trav (ne pro EZ)

Implementace na národní úrovni: Navrhujeme variantu 7 % včetně dusík vázajících plodin a meziplodin



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – I. PILÍŘ

PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI

Financování 13 + 2 % obálky PP

Možnost luskovin s travami

Popsat soulad podpor s vodní rámcovou směrnicí

Zamítnuto explicitní doplnění konzumních brambor

AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC

Změna skutečný         aktivní zemědělec

Několik variant posuzování – porovnávání příjmů, pracovní čas věnovaný zemědělství, hlavní 
předmět činnosti, evidence zemědělské činnosti v národních registrech

Možnost vydefinovat negativní činnost

Možnost uznávat automaticky subjekty s příjmem přímých plateb pod 5 tis. €

Implementace na národní úrovni: Co nejjednodušší přístup – využití možnosti evidence zemědělské 
činnosti v národních registrech



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – I. PILÍŘ

CÍLENÍ PŘÍMÝCH PLATEB

Povinná obálka redistributivní platby min. 10 % z PP

Zastropování potvrzeno jako dobrovolný nástroj

Hranice 100 tis. € BISS

Možnost degresivity od 60 tis. €

Možnost odpočtu mezd (reálných, nicméně také možnost zemědělce požádat o využití 
standardních nákladů)

Bude upřesněno prováděcím předpisem



VYBRANÉ BODY Z NÁVRHŮ PROVÁDĚCÍ LEGISLATIVY –
I. PILÍŘ

EK průběžně předkládá k projednání návrhy prováděcích předpisů

Detaily k obsahu Strategických plánů, požadavky na IACS, popis systému pro sledování
plochy

V některých bodech požadavky nad rámec základních předpisů

Jednotná žádost:

údaje o plnění podmíněnosti

deklarace plodiny

údaje o používání přípravků mna ochranu rostlin (včetně mapového zákresu)



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – II. PILÍŘ

Zavedena povinnost vyčlenit nejméně 35 % zdrojů 2. pilíře na plnění klimatických a 
environmentálních cílů, tzv. ringfencing

Do tohoto podílu se započtou výdaje 2. pilíře v rámci cílů:

D (klima)

E (přírodní zdroje)

F (biodiverzita), a to včetně investičních

Samostatný ringfencing pro zelené investice nebude aplikován. 

Zároveň budou:

z 50 % započteny i výdaje na intervenci ANC 

ze 100 % výdaje na dobré životní podmínky zvířat (cíl I – bezpečnost potravin, dobré 
životní podmínky zvířat)



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – II. PILÍŘ

PLOŠNÉ INTERVENCE

Snižování rozdílů v hospodaření mezi zemědělci hospodařícími v ANC oblastech (typu H, 
O, S) a mimo ANC oblasti (vyšší důraz na faremní systém živočišná výroba)

Údržba krajiny - udržitelné hospodaření na trvalých travních porostech, nově rozděleno 
mezi ekoschémata (základní extenzivní údržba) a nadstavbové managementy AEKO 
(specifické podmínky hospodaření cílené na cenné druhy a biotopy na TTP)

Podpora Ekologického zemědělství, jako komplexního způsobu hospodaření šetrného ke 
složkám životního prostředí (řešící cíl EGD)

Podpora biodiverzity na o.p. formou podpory zakládání neprodukčních ploch – např. 
biopásy (krmné, nektarodárné, kombinované), druhově bohaté pokrytí o.p., čejka chocholatá

Omezování použití POR, a to jak podporou integrované produkce ovoce, révy vinné, 
zeleniny včetně integrované produkce brambor, tak i podporou omezení používání pesticidů 
v OPVZ na orné půdě 



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP – II. PILÍŘ

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ INTERVENCE DO OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ V NÁVAZNOSTI NA 
SCHVÁLENOU MÍRU KOFINANCOVÁNÍ 65 %  (UV č. 925 z 25. října 2021)

Investice do zemědělských podniků; do zpracování zemědělských produktů  

Inovace v zemědělské prvovýrobě a při zpracování zemědělských produktů

Technologické investice v lesním hospodářství

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Vodohospodářská opatření v lesích

Neproduktivní investice v lesích

Vyloučení pobytu prasnic v individuálních klecích

Změna technologie ustájení nosnic

Technologie snižující emise GHG a NH3

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Investice do lesnické infrastruktury 

Pozemkové úpravy

Pozn. tučně označeno to, co je financováno díky 65% podpoře



KLÍČOVÉ PRVKY NASTAVENÍ NOVÉ SZP

Zásadní otázkou v kontextu možnosti realizovat jednotlivé intervence 

VÝŠE ROZPOČTU

Klíčová výše kofinancování II. pilíře z národních zdrojů – vládou dne 25. 10. schváleno 
kofinancování ve výši 65 %



NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ KROKY  PŘI PŘÍPRAVĚ SP SZP 

Záměr - oficiální předložení EK prostřednictvím informačního systému do
31. 12. 2021

Zajištění připomínek MŽP, veřejné projednání k SEA a stanovisko MŽP (leden-
únor 2022)

EK se vyjádří do 3 měsíců po předložení SP (březen 2022)

EK schválí SP do 6 měsíců, za předpokladu že byly předloženy nezbytné informace a
plán je v souladu s podmínkami právních předpisů (předpoklad II. polovina roku 2022)

Předložení SP vládě – poté co bude stanovisko k SEA a ideálně se zapracovanými
zásadními připomínkami EK, aby se další verze SP EK zasílala již po schválení Vládou
ČR

V mezidobí příprava administrativního a kontrolního systému SZIF; příprava národních
prováděcích předpisů



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST


