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SZP, současný stav

u Programovací období 2014-2020, SAPS, greening, mladý zemědělec 

u Střednědobá reforma, nařízení Omnibus, flexibilita v rámci aktivního 

zemědělce, možnost vyšších podpor pro mladé zemědělce, možnost 

každoročního přezkoumání podpor v rámci VCS, strop pro VCS zůstává stejný

u SOT, nástroje mléčného balíčku (plánování výroby, dohody o cenách, podíl na 

trhu) i do ostatních odvětví

u Odškodnění za nepojistitelná rizika, 20 % propad zemědělské produkce

u Omnibus se bude schvalovat jako celek, zemědělská část uzavřena, musí se 

schválit finanční část 



SZP, financování 

u Strop rozpočtu EU je 1 % HDP ČZ EU, na zemědělství jde méně než 0,4 % HDP

u Celkový rozpočet se pohybuje kolem 150 miliard euro ročně

u Odchodem Velké Británie -11 miliard euro ročně, do zemědělství to je 

přibližně 3 miliardy euro ročně, duben 2019 x leden 2021 x volby 2019?

u Nové priority (migrace, obrana), další zátěž pro rozpočet

u EK nastínila 5 scénářů rozpočtu, 4 počítají se snížením výdajů na SZP

u Bude ČR v jádru EU, kompromisní řešení? 



SZP, financování 

u Navrhujeme mírné navýšení stropu rozpočtu EU, Česká republika by platila více 

(máme jeden z nejvyšších růstů HDP, jedno z nejnižších zadlužení vůči HDP

u V tom případě nemůžeme souhlasit se snížením obálky pro ČR, platili bychom 

podpory zemědělcům v jiných zemích

u Velmi důležitá bude debata o víceletém finanční rámci 2021-2027

u Dořešení Brexitu (závazky VB, vůči majetku VB) 

u Pětiletka? 



SZP po roce 2020

u EU hledá cesty jak uspořit a provázat SZP se závazky EU (Pařížská klimatická 

dohoda, SDGs 2020, deklarace z Corku)

u Diskutovalo se o zastropování, filozofie Robina Hooda (20 x 80)

u Od února do května veřejná konzultace (půl milionu příspěvků, 3350 z ČR x 17 

v roce 2012

u Názory velmi „zelené“ (Ulrike und Peter), zemědělců odpovídalo minimum

u EK vyřazovala stejné příspěvky, zbyly příspěvky zemědělců

u Dobře, že ČR byla aktivní, zastropování,  začaly se diskutovat řetězce  



SZP po roce 2020, konsorcium

u Jako reakce založeno konsorcium 

u Aktivní v Bruselu, od května každý měsíc jedna až dvě mise (8 -16 jednání ve 

dvou dnech), účast na Fórech a konferencích 

u Průběžně probíhá lobbing prostřednictvím stálého zastoupení

u daří se ovlivňovat diskuzi (podpora aktivních zemědělců, vázané podpory)

u před měsícem uniklo sdělení EK (první nástřel legislativy)

u EK bude zkoumat možnosti zastropování

u V poslední verzi již zastropování není  



SZP po roce 2020, nejbližší budoucnost 

u Jako reakce založeno konsorcium 

u Aktivní v Bruselu, od května každý měsíc jedna až dvě mise (8 -16 jednání ve 

dvou dnech), účast na Fórech a konferencích

u Aktivní mimo Brusel (V4+ země východního rozšíření)  

u Průběžně probíhá lobbing prostřednictvím stálého zastoupení

u daří se ovlivňovat diskuzi (podpora aktivních zemědělců, vázané podpory)

u před měsícem uniklo sdělení EK (první nástřel legislativy)

u EK bude zkoumat možnosti zastropování

u V poslední verzi již zastropování není  



SZP po roce 2020, nejbližší budoucnost 

u 29. 11. 2017 Sdělení Komise 

u 6/18 legislativní návrhy

u 4/19 Brexit

u Mezitím VFR 

u Do všeho nové volby do EP 

u Sdělení připouští odložení „velké reformy“ až do roku 2022-2024

u v ČR důležité vést debatu o aktivním zemědělci, zákon o půdě, zdanění 

dotačních podpor, zelená nafta 
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