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Činnost Úřadu, národní úroveň
• Komunikace s Ministerstvem zemědělství (účast v pracovních
skupinách, kulatých stolech, účast ve sboru poradců)
❖ Nastavení SZP po roce 2020 a aplikace na národní úrovni (NPM)
❖ Preferenční kritéria Programu rozvoje venkova
❖ Cross compliance
❖ Aktivní zemědělec
❖ Fond těžkopojistelných rizik
❖ Marketingový fond, podpora propagace
❖ Národní dotační tituly včetně 9FE, debata MZe x SZIF

Činnost Úřadu, národní úroveň
• Komunikace s dalšími ministerstvy (ministerstvo financí, ministerstvo
životního prostředí, ministerstvo školství)
❖ Víceletý finanční rámec, zelená nafta, kolonka v daňovém přiznání
❖ Protierozní vyhláška, vodní zákon (kompenzace), kůrovec
❖ Povinné maturity

• Mezirezortní skupina NESPOR
❖ přípravky na ochranu rostlin
❖ MZe, MŽP, MZD, MPO

Činnost Úřadu, vyjednávání SZP
• Pokračuje činnost Konsorcia
❖
❖
❖
❖

pravidelné výjezdy, zintenzivnění návštěv DG Agri
nutné se zaměřit na další instituce,
na ZŽ se chystá konference s účastí europoslanců
nová zaměstnankyně je členem EHSV

• Pravidelné informace v rámci Týdenního zpravodajství
❖ informace Konsorcium, Politico, COPA-COGECA, FARM EUROPE, Stálé
zastoupení
❖ nově budeme na web umisťovat také články do Zemědělce (nesmí se
uveřejnit dřív než v pátek) a některé interní dokumenty

Vyjednávání SZP, legislativní návrhy
• Evropská Komise 1. června předloží legislativní návrhy
❖ od počátku května k dispozici návrh, který Phil Hogan rozeslal kolegům
❖ návrh obsahoval povinné zastropování na úrovni 60 tisíc euro se započtením osobních
nákladů
❖ 60 % BIS (basic income support), zbytek eco-scheme a VCS
❖ počítá se s NPM, strategické plány (149, do šesti měsíců schválit)

• Evropská Komise 2. května vydala návrh legislativní návrhy
❖ Navýšení stropu rozpočtu z 1 % HND na 1,114 %
❖ Nové priority, Brexit > rozpočet SZP se bude krátit o 5 %
❖ Přímé platby by se měly krátit o 3,9 %, další 4 % nám odejdou na konvergenci, v PRV se bude
krátit o 15 %
❖Problematika běžných (současných) a stálých cen, výraznější krácení
❖Rozpočet pro SZP se bude v roce 2027 na rozpočtu EU podílet méně než 30 %

Vyjednávání SZP, co víme před pátkem?
• Změnila se pravidla pro zastropování
❖ Článek 15 nyní obsahuje kombinaci degresivity a zastropování
❖ Nad 60 tisíc euro do 75 tisíc se bude krátit 25 %, nad 75 tisíc a do 90 tisíc se
bude krátit 50 % a nad 90 tisíc do 100 tisíc se bude krátit 90 %
❖ Strop je nově na 100 tisíc euro nároků
❖ Reálně tak nikdo nemůže obdržet více než 81 250 tisíc € na podnik a rok plus
osobní náklady
❖Podle článku 15 si zemědělci mohou započítat do osobních nákladů také
daňové odvody a sociální a zdravotní

Zastropování, příklad
In EUR
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Vyjednávání SZP, co je špatně?
• Navýšení stropu a osobní náklady jsou krok vpřed, ale:
❖ Do stropu se započítávají veškeré přímé platby (decouplované a vázané)
❖ Odpočet osobních nákladů bude velmi administrativně náročný pro žadatele i
stát (ČR by měla víc práce než třeba Rakousko)
❖ Není jasné, zda se budou započítávat jen zaměstnanci v provovýrobě nebo i
management a přidružená výroba
❖ Článek 15 počítá s průměrnou mzdou v sektoru vynásobenou AWU, ne s
reálnými mzdami
❖Mzdy se napříč členskými státy liší, faktické stropy tak budou na západě vyšší
než u nás
❖EK chce podporovat precizní zemědělství, stárnutí zemědělců, odchody

Vyjednávání SZP, co je teď třeba dělat
• Návrh Komise je začátkem legislativního procesu:
❖ Do debaty budou nyní promlouvat členské státy
❖ Předsednictví Radě (hledání kompromisu)
❖Členské státy chtějí zastropování dobrovolné
❖ Kompromis je povinně volitelný nástroj s redistributivním efektem
(zastropování, degresivita, platby na první hektary)
❖ Evropský parlament se bude v květnu 2019 měnit, zatím se ještě plénum
nevyjádřilo ani ke Sdělení z listopadu
❖ Je třeba jednat se současnými MEPs, ale i s kandidáty
❖ Členské státy mohou odmítnout VFR (budeme v tom sami?)
❖K blokaci nutné 45 % členských států, 35 % obyvatel, Ioaninský kompromis

Otázky, diskuze?
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