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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 24.11.2022 

kterým se schvaluje strategický plán SZP České republiky na období 2023–2027 za 

účelem získání podpory Unie financované z Evropského zemědělského záručního fondu 

a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  

  

CCI: 2023CZ06AFSP001 

(Pouze české znění je závazné) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 

2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány 

členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány 

Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro 

rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) 

č. 1307/20131, a zejména na čl. 118 odst. 6 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 28. ledna 2022 předložila Česká republika Komisi návrh svého strategického 

plánu v rámci SZP za účelem získání podpory Unie, která má být financována z 

Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), na období ode dne 1. ledna 2023 do dne 31. 

prosince 2027 (dále jen „strategický plán SZP na období 2023–2027“).  

(2) V souladu s čl. 118 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 posoudila Komise navrhovaný 

strategický plán SZP na období 2023–2027 předložený Českou republikou a dne 25. 

dubna 20222 vznesla připomínky podle odst. 3 prvního pododstavce uvedeného 

článku, mimo jiné ke zvýšení výroby udržitelného biomethanu. V souladu s odst. 3 

druhým pododstavcem uvedeného článku poskytla Česká republika Komisi nezbytné 

dodatečné informace v reakci na připomínky Komise a dne 3. listopadu 2022 

předložila revidované znění svého strategického plánu SZP na období 2023–2027. 

(3) Revidovaný strategický plán SZP na období 2023–2027 byl vypracován v souladu s 

požadavky na obsah strategických plánů SZP na období 2023–2027 stanovenými v 

článcích 107 až 115 nařízení (EU) 2021/2115 a v příloze I prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2021/22893. Strategický plán vypracovala Česká republika se zapojením 

partnerů podle čl. 106 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115 a ve spolupráci s Komisí.  

                                                 
1 Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1.  
2 Připomínky Komise byly členskému státu zaslány dne 25. dubna 2022. Připomínky byly zveřejněny na 

adrese https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-

strategic-plans/obervation-letters_en.  
3 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/obervation-letters_en
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(4) Revidovaný strategický plán SZP na období 2023–2027 navržený Českou republikou 

splňuje požadavky stanovené v čl. 118 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2115.  

(5) Podle čl. 29 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/21164 

představuje toto rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 110 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10465, pokud jde o EZFRV. 

Prvky požadované pro rozhodnutí o financování jsou obsaženy ve strategickém plánu 

SZP na období 2023–2027, s výjimkou rozpočtové položky, která je specifikována v 

tomto rozhodnutí. Z důvodů transparentnosti jsou celkový příspěvek z EZFRV pro 

každý typ intervence, roční příspěvek z EZFRV a maximální příspěvek z EZFRV, 

které tvoří upravené příděly po převodech stanovených ve strategickém plánu SZP na 

období 2023–2027 v souladu s článkem 103 nařízení (EU) 2021/2115, zohledněny v 

přehledové tabulce strategického plánu SZP na období 2023–2027 stanovené v čl. 112 

odst. 2 uvedeného nařízení: souhrnná tabulka by měla být rovněž zahrnuta do příloh 

tohoto rozhodnutí. Doplňkové vnitrostátní financování intervencí v oblasti rozvoje 

venkova v souladu s článkem 146 nařízení (EU) 2021/2115 by mělo být rovněž 

zahrnuto do příloh tohoto rozhodnutí. 

(6) Z důvodů transparentnosti a jasnosti by toto rozhodnutí mělo rovněž shrnovat všechny 

prvky kromě upravených přídělů pro EZFRV, které jsou uvedeny v přehledové tabulce 

stanovené v čl. 112 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115, včetně upravených přídělů na 

přímé platby po převodech uvedených ve strategickém plánu SZP na období 2023–

2027 v souladu s čl. 17 odst. 5, čl. 88 odst. 5 a 6 a článkem 103 uvedeného nařízení, 

které představují maximální finanční příděly na přímé platby. 

(7) Podle čl. 92 odst. 2, čl. 93 odst. 3, čl. 95 odst. 3, 4 a 5, čl. 97 odst. 10 a 11 a čl. 98 

odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 by měla Komise schválit příslušné finanční stropy pro 

iniciativu LEADER, intervence zaměřené na specifické cíle v oblasti životního 

prostředí a klimatu, mladé zemědělce, ekoschémata a redistributivní podporu příjmu v 

souladu s článkem 118 uvedeného nařízení jako finanční strop stanovený v právu 

Unie. Tyto reverzní finanční stropy by proto měly být stanoveny v tomto rozhodnutí. 

(8) Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na informace o kontrolních systémech a 

sankcích stanovených Českou republikou ani na informace uvedené v přílohách I až 

IV strategického plánu SZP na období 2023–2027. Nemělo by se vztahovat ani na 

státní podporu ve smyslu článků 107, 108 a 109 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU), která nespadá do oblasti působnosti článku 42 SFEU a která nebyla schválena 

Komisí v souladu s příslušnými postupy pro poskytování státní podpory,  

                                                                                                                                                         
plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací (Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 

463). 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení 

a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 

6.12.2021, s. 187). 
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým 

se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 

1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 

223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 

(Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Schvaluje se konečná verze strategického plánu SZP na období 2023–2027 předložená 

Českou republikou Komisi dne 3. listopadu 2022 prostřednictvím elektronického systému pro 

bezpečnou výměnu informací s názvem „SFC2021“ v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího 

nařízení (EU) 2021/2289. 

Schválení strategického plánu SZP na období 2023–2027 nezahrnuje informace uvedené v 

čl. 113 písm. c) nařízení (EU) 2021/2115 a v přílohách I až IV strategického plánu SZP na 

období 2023–2027 ani státní podporu ve smyslu článků 107, 108 a 109 SFEU, která nespadá 

do oblasti působnosti článku 42 SFEU.  

Článek 2 

Přehledná tabulka přídělů, včetně upravených přídělů, jak je uvedeno v čl. 112 odst. 2 

nařízení (EU) 2021/2115 a stanoveno ve strategickém plánu SZP na období 2023–2027, je 

uvedena v příloze I tohoto rozhodnutí.  

Celkový příspěvek z EZFRV pro každý typ intervence EZFRV je stanoven v příloze II tohoto 

rozhodnutí.  

Finanční stropy vypočtené v souladu s čl. 92 odst. 2, čl. 93 odst. 3, čl. 95 odst. 3, 4 a 5, čl. 97 

odst. 10 a 11 a čl. 98 odst. 2 jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí. 

Tabulka doplňkového vnitrostátního financování podle článku 146 nařízení (EU) 2021/2115 

je uvedena v příloze IV tohoto rozhodnutí. 

Článek 3 

Maximální příspěvek z EZFRV je financován z prostředků uvedených v rozpočtové položce 

08 03 01 01 (Typy intervencí pro rozvoj venkova v rámci strategických plánů SZP). 
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Článek 4 

Toto rozhodnutí je určeno České republice. 

V Bruselu dne 24.11.2022 

 Za Komisi 

 Janusz WOJCIECHOWSKI 

 člen Komise 

 

 

 


