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STAV PŘÍPRAV

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 

AGRI výbor březen 2019

Plenární zasedání duben 2019 ? 

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
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HLAVNÍ TÉMATA VYJEDNÁVÁNÍ

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC

EK: trvá na povinnosti

PRES: návrh dobrovolného pojetí podmínky

EP: nejednotný názor

ZASTROPOVÁNÍ

EK: od 60 tis. degresivita, 100 tis. úplné zastropování

možnost odpočtu mzdových nákladů, zastropování všech PP

PRES: nejednotný názor, řada ČS prosazuje dobrovolné pojetí

EP: ENVI výbor odsouhlasil 80 tis. úplné zastropování

není možnost odpočtu mzdových nákladů, EKO-platba vyňata z režimu zastropování

VÝKONNOSTNÍ RÁMEC

EK: trvá na nutnosti plánovat výkon každoročně – administrativně  náročné

PRES: dvouleté milníky

EP:  podpora ČS – víceleté milníky; možnost vyšších odchylek

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

EK: oficiálně snaží držet navržený harmonogram příprav

PRES:  zahájena debata na politické úrovni; úpravy termínů v nařízení otevřené k diskusi

EP:  připouští 2 leté přechodné období; návrhy PN odpovídají zpožděnému zahájení
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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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PODMÍNKY INTERVENCÍ

PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI (CC)

Vyšší nároky na hospodaření - SWOT

Oblasti:

klima a životní prostředí

veřejné zdraví a ochrana zvířat

dobré životní podmínky zvířat

Povinné požadavky na hospodaření (PPH)

Dobré zem. a enviro standardy (DZES)

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC

Dle porovnání příjmů ze zemědělství oproti celkovým 
příjmům 

Neposuzují se „negativní“ činnosti 

I. pilíř + ANC oblasti
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I. PILÍŘ (EZZF)

ZASTROPOVÁNÍ

Pro všechny přímé platby

Postupné krácení po 25 % od částky 60 tis. do 100 tis. 
EUR

Možnost odpočtu mezd souvisejících se zemědělskou 
činností

Rozpočet na VCS 10 + 2 %

Rozpočet na Mladé zemědělce 2 %

Rozpočet na nové odvětvové intervence max. 3 %

Navržené intervence plynou z potřeb ČR (analýzy 
SWOT) a cílů EK

7



ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU  a REDISTRIBUTIVNÍ PODPORA

Základní podpora příjmu pro udržitelnost

Aktuální SAPS

Žadatelem zemědělský podnikatel / skutečný 
zemědělec

Předpokládáme poskytování od 1 ha způsobilé 
plochy evidované v LPIS

Podmíněno prováděním zemědělské činnosti 
(obhospodařováním) a plněním pravidel 
podmíněnosti 

Doplňková redistributivní podpora

Zohledňuje tzv. úspory z rozsahu

Platba na první hektary

Dle SWOT navrhujeme poskytování do 150 ha

Sazba omezena průměrnou částkou přímých 
plateb
(= celková obálka PP / celkové ha)
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DOPLŇKOVÁ PODPORA PRO MLADÉ 
ZEMĚDĚLCE

Na první založení nového zemědělského podniku

Minimálně 2 % z obálky PP

Stanovení definice mladého zemědělce:

věk, který nepřesáhne 40 let

jeho postavení v rámci zemědělského podniku

požadovaná odborná příprava

II. PILÍŘ: 

ZAHÁJENÍ 

ČINNOSTI 

MLADÝCH 

ZEMĚDĚLCŮ
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REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EKOSCHÉMATA)

Nová platba

Pěstování meziplodin, zlepšujících plodin atd.

definice plodin s ohledem na účel (protierozní a prevence utužení, přerušení osevních sledů a fytosanitární efekty, 
podpora opylovačů, zelené hnojení)

Organická hmota v půdě 

nahrazení všech nebo části průmyslových hnojiv  tuhými statkovými hnojivy (hnůj, kompost), 

podpora pěstování plodin na zelené hnojení zapravovaných do půdy

Základní údržba trvalých travních porostů (přesun z AEKO – OTP)

termíny seče/pastvy

vazba na minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat

Používání přípravků na ochranu rostlin v blízkosti vod

zdvojnásobení ochranných vzdáleností vůči etiketě přípravku

vyloučení některých účinných látek s výrazným negativním dopadem na životní prostředí a častými záchyty 
v povrchových i spodních vodách
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PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI a ODVĚTVOVÉ INTERVENCE

Podpora vázaná na produkci (VCS)

Účelem řešit obtíže a podpořit důležitá odvětví

Bude zásadní vyargumentovat obtíže sektoru

Rozpočet snížen na 10 + 2 % obálky PP

Navrhovaná zaměření:

bílkovinné plodiny

brambory

cukrová řepa

chmel

ovoce

zelenina

chov dojnic

chov masných telat

chov ovcí a koz

Odvětvové intervence

Stávající odvětvové intervence:

ovoce a zelenina

víno

včelařství

Návrh nových odvětví:

chmel

brambory

vepřové

drůbež

cukrovka

mléko

Financování:

OZ financováno z rozpočtu EU 

víno a včelařství mají stanovené národní obálky

navrhované intervence v dalších odvětvích max. 3 % 
z obálky PP
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II. PILÍŘ (EZFRV)

Zůstává proplácení PUZČ a starých závazků 

Rozpočet na ENVI opatření (vyjma ANC) 30 % EZFRV

Rozpočet na Mladé zemědělce 2 % PP

Rozpočet na LEADER min. 5 % EZFRV

Rozpočet na TP max. 4 % EZFRV

Nová forma - Finanční nástroje

Navržené intervence plynou z potřeb ČR (analýzy 
SWOT) a cílů EK
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AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ (AEKO)

Integrovaná produkce

pěstování vybraných kultur a plodin (réva vinná, ovoce, zelenina, jahodník)

optimalizace používání přípravků na ochranu rostlin

vyloučení účinných látek s výrazně negativním dopadem na životní prostředí

Ošetřování travních porostů

obhospodařování cenných stanovišť 

cíleno do zvláště chráněných území i volné krajiny

stanovení minimální a maximální intenzity chovu hospodářských zvířat 

v CHKO zavedení platby na výsledek 

Zatravňování

cíleno na erozně ohrožené pozemky,  dráhy soustředěného odtoku a okolí vodních útvarů (na orné půdě)

Biopásy

používání osevních směsí definovaného složení, 

vyloučení přípravků na ochranu rostlin

Opatření k biodiverzitě krajiny

ochrana ptáků zemědělské krajiny např. modifikované podopatření Ochrana čejky chocholaté

plochy definované ČSO, vyloučení nebo omezení možností zásahu agrotechniky 

Údržba krajinotvorných sadů

převzato z opatření Ekologické zemědělství 

Specifické cíle E (voda, půda, ovzduší), F (biodiverzita), I (bezpečné potraviny)
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OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (EZ)

Podpora hospodaření v režimu EZ a v režimu přechodu na EZ

Trvalé travní porosty 

možná kombinace s AEKO-OTP

Orná půda 

pěstování zeleniny a speciálních bylin 

pěstování trav na semeno 

pěstování ostatních plodin 

pěstování jahodníku 

travní porost na orné půdě 

úhor na orné půdě 

Trvalá kultura 

ovocný sad intenzivní a ostatní 

vinice 

chmelnice 

Specifický cíl I (bezpečné potraviny), popřípadě Specifický cíl E (voda, půda, ovzduší) 
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DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DŽPZ) - SKOT

Zvětšení lehacího prostoru 

cíleno na dojnice

navýšení lehacího prostoru o 15 %

Zlepšení stájového prostředí 

cíleno na dojnice, v diskuzi rozšíření i na telata a jalovice

zajištění stanoveného pH podestýlky

regulace nežádoucího hmyzu

rozšíření o preventivní péči o paznehty u dojnic a jalovic

Zajištění výběhu pro suchostojné krávy

podmínka nastýlání výběhu 

v diskuzi navýšení minimální plochy výběhu na jednu suchostojnou krávu 

Zvýšená péče o telata

do 8 dnů od narození provádění odrohování bez použití anestetik

podávání mleziva max. do 2,5 hod od narození
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DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DŽPZ) – PRASATA A DRŮBEŽ

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

cíleno na prasnice i prasničky

prasnice – turnusový provoz a kontrola spárků

prasničky – zapuštění nejdříve 230. den

Zvětšení plochy pro selata

cíleno na odstavená selata, resp. do 40 dnů po odstavu

navýšení plochy pro odstavené sele o 20 % 

Snížení použití antimikrobik v chovu prasat

povinná preventivní vakcinace

acidifikace vody a používání herbálních přípravků

Podpora pro drůbež – diskutováno

nosnice - krmení směsí s obsahem kvalitnějšího vápníku (větší částice); 

nosnice, výkrm kuřat - využití vhodného podestýlkového materiálu (rašelina, hobliny)

Specifický cíl I (bezpečné potraviny)
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ANC OBLASTI  a NATURA 2000

ANC OBLASTI

Horská, ostatní a specifická oblast ANC

Žadatelem skutečný zemědělec

Zůstává zachováno vymezení oblastí ANC z období 
2018-2020

Použití faremních systémů 

Degresivní platby

Specifický cíl A (příjmy)

NATURA 2000 NA ZEM. PŮDĚ

Cíleno na 1. zóny ZCHÚ

Podpora trvalých travních porostů 

Specifický cíl F (biodiverzita)
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LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY,  AGROLESNICTVÍ  A  
ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY

Podpora šetrného sběru v rámci zachování genofondu

Zachování porostního typu hospodářského souboru

Zachování habitatových dřevin

kompenzace za zachování vybraných habitatových 
stromů místo jejich nahrazení hospodářskými dřevinami 

Specifické cíle E (voda, půda, ovzduší), F 
(biodiverzita)

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Založení lesního porostu

Péče o lesní porost po dobu 5 let

Ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském 
pozemku

Specifické cíle D (klima), E (voda, půda, ovzduší)

AGROLESNICTVÍ

Založení agrolesnického systému na zemědělské 
půdě s 5letým závazkem

Plánovány dva typy systémů 

leso-orebné (silvoorebné) = liniová výsadba na orné 
půdě a 

leso-pastevní (silvopastorální) = roztroušená 
výsadba na pastvinách

Specifické cíle D (klima), E (voda, půda, 
ovzduší)
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VZDĚLÁVÁNÍ a PORADENSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

Řešení nedostatečného přenosu z výzkumu do praxe

Šíření znalostí v oblastech veřejného zájmu

Zjednodušené vykazování výdajů

Horizontální cíl: transfer znalostí a inovace

PORADENSTVÍ

Akreditovaný systém certifikovaných poradenských 
subjektů

Pro oblasti:

vztahující se na zemědělce a jiné příjemce stanovené 
ve strategickém plánu SZP

vymezené evr. směrnicemi (vodní rámcové směrnice, 
směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích, směrnice 
o kvalitě vnějšího ovzduší a další)

zemědělské postupy bránící rozvoji antimikrobiální 
rezistence 

řízení rizik 

podpora projektů evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

rozvoj digitálních technologií v zemědělství a 
venkovských oblastech

Horizontální cíl: transfer znalostí a inovace
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INVESTICE  a DIVERZIFIKACE

ZEMĚDĚLSKÉ INVESTICE (FN)

Modernizace zemědělských podniků

Specifický cíl B (konkurenceschopnost)

POTRAVINÁŘSKÉ INVESTICE (FN)

Modernizace potravinářských podniků

Specifický cíl B (konkurenceschopnost)

DIVERZIFIKACE (FN)

Nezemědělské činnosti

Agroturistika

Specifický cíl D (klima), H (venkov)

LESNICKÉ INVESTICE

Lesnická a dřevozpracující technika a technologie (FN)

Lesnická infrastruktura

Odstraňování povodňových škod

Investice do obnovy kalamitních ploch (příprava půdy 
až zajištění)

Investice do hrazení bystřin, strží a retenčních nádrží

Malé vodní nádrže v lesích

Investice do přeměn porostů náhradních dřevin

Neproduktivní investice do udržitelného rozvoje 
rekreační funkce lesa

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin

Specifický cíle B (konkurenceschopnost), D 
(klima), F (biodiverzita)
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY  a NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE NA ZEM. PŮDĚ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Prioritně opatření proti suchu 

dlouhodobé zadržení vody v krajině

řešení závlahových systémů

zdroje závlahové vody

Protierozní opatření 

prevence vodní eroze

prevence větrné eroze

Zvýšení ekologické stability krajiny 

Uspořádání a zpřístupnění pozemků

Specifický cíl D (klima), E (voda, půda, 
ovzduší)

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE NA ZEM. PŮDĚ

Ohradníky, výsadba větrolamů

Opatření na podporu retence vody

Specifický cíl D (klima), E (voda, půda, 
ovzduší)
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ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Paušální jednorázová částka max. 100 000 EUR

Minimálně 2 % z obálky PP 

Specifický cíl G (generační obměna)

I. PILÍŘ: 

PODPORA 

PRO MLADÉ 

ZEMĚDĚLCE
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LEADER a SPOLUPRÁCE

LEADER 

Multifondová intervence

Certifikace MAS

Min. 5 % rozpočtu

Provozní náklady pod MMR

Specifické cíle H(venkov)

SPOLUPRÁCE

Inovace v zemědělství a potravinářství 

Rozvoj KDŘ a alternativní cesty odbytu 

Stimulace mezioborové spolupráce

Spolupráce výrobců

Spolupráce na projektech k ochraně klimatu

Spolupráce v oblasti generační obměny

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti

Specifické cíle B (konkurenceschopnost), 
C (zlepšení postavení zemědělců), D (klima)
a 

Horizontální cíl: transfer znalostí a inovace
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ŘÍZENÍ RIZIK

Povinné řešit v rámci Strategického plánu SZP

Možné financovat z národních zdrojů

Problematické splnit podmínky nařízení  ( 20 % potenciálu poškozeno) vzhledem k velikostní struktuře podniků

Správa formou vzájemných fondů

Možné využití finančních nástrojů

Nezbytná specifická struktura (obdoba PGRLF)
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PENÍZE ???
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DISKUSE
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DĚKUJEME

ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com; archiv MZe.


