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AKTUÁLNÍ  VÝVOJ  EU LEGISLATIVY  

  Víceletý finanční rámec 

 projednávání na ER 18.10.  - zatím bez sblížení postojů - předpoklad schválení 2020 

 

  Soubor nařízení k nové SZP 

 14.- 15.10.  AGRIFISH  - oblasti, které je nutno dále projednávat = nový    
model implementace, podpora malých zemědělců a udělení výjimek,       
ekoschémata, zelená architektura, způsobilý hektar či definice skutečného    
zemědělce 

 5.11./ 12.11. SCA - téma jednání = zelená architektura + přechodné období 

 pokračují jednání na pracovní úrovni ve skupinách Agrifin a pro Horizontální 
zemědělské otázky k článkům nařízení definovaným na AGRIFISH jako otevřené 

 13.11.  projednání přechodných nařízení (podrobnosti viz další slide) 
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LEGISLATIVA PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ 

 rozvoj venkova   

 možnost prodloužení PRV 2014-2020  do 31.12. 2021 (notifikace EK) 

• pak bude rozpočet 2021 využit za starých podmínek  

• nutnost odůvodnit - nedostatek finančních prostředků PRV 

• pokud státy nevyužijí tuto možnost - převod  rozpočtu 2021 do let 
2022-2025 

 LEADER - platí pravidla pro 2014-2020 s možností financovat přípravné práce 
dle nového obecného nařízení  - povinnost vyčlenit  5% z rozpočtu 2021  

 nové víceleté závazky jsou možné, ale na kratší období - do 3 let  

 převod starých závazků z předchozích období  - integrace do strategických 
plánů za určitých podmínek 
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LEGISLATIVA PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ  - ROZPOČET 

 alokace pro PRV 2014-2020  navýšena o  cca 260 mil.  EUR z EU zdrojů 

 

 celkové veřejné výdaje = ? 

    cca až  9 mld. Kč 

 

       není známá přesná částka v EU z EZFRV         
        nutné jednání s MF o zajištění kofinancování ze státního rozpočtu 

           potenciální možnost přesunu z I. pilíře ve prospěch rozvoje venkova 

 

 do kterých opatření  bude rozpočet  alokován = ?  

                                         připravujeme analýzy potřeb a absorpční kapacity  
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LEGISLATIVA PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ 

 přímé platby 

 umožnuje zajistit plynulost výplat po roce 2020  

 lze upravit částky převodů mezi I. a II. pilířem 

SOT  

 kontinuita odvětvových programů podle článku 29-60 nařízení SOT zajištěna 

• program podpory ve vinařství a vinohradnictví podle současných pravidel 
do 15. 10. 2023 

• národní včelařské programy v platnosti do 1. 8. 2022 

• organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny podávají žádost o změnu 
operačních programů podle nových pravidel do 15. 9. 2021 

• nejasné je,  odkdy budou platit nové obálky na programy pro víno 
a včely – vázáno na VFR?  
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VÝSTUP Z TECHNICKÉ KONZULTACE K PŘÍMÝM PLATBÁM (7.11.2019) 

 skutečný zemědělec - propojenost  

  - povinnost sledovat u všech žadatelů, a to i přeshraničně 

 

 odpočet mezd  

  - pouze mzdy ze zemědělské činnosti  

  - detailní výkaznictví činnosti každého zaměstnance, pokud se zabývá i nezemědělskou činností  

  - nelze započítat paušálně ani dle celkového % zemědělské činnosti žadatele 

  - lze započítat i sezónní pracovníky 

 

 jednorázové platby pro malé zemědělce  

  - povinnost být skutečný zemědělec a dodržovat podmínky podmíněnosti 

 

 doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce 

  - lze umožnit převod z otce na syna 
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Diskutovaná témata během  září – října 2019    

 

 

  podpora příjmu zemědělských podniků 

  zelená architektura 

  generační obměna 

  venkov  
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PŘÍJMY –  souhrn řešené problematiky    

 snížení finanční obálky (VFR), převod mezi pilíři, zastropování,  skutečný zemědělec,   
propojenost, zemědělská činnost 

 intervence 1. pilíře:  

 Povinné zavedení Českou republikou: 

 - základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS) 

 - doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (redistributivní platba) 

 - režimy pro klima a životní prostředí (eko - schémata) 

 Dobrovolné zavedení Českou republikou: 

 - doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (mladý zemědělec) 

 - podpora příjmu vázaná na produkci (CIS) 

 - jednorázová platba pro malé zemědělce (malý zemědělec) 

 intervence II. pilíře: Oblasti s přírodními a jinými zvláštními omezeními (ANC) 
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PŘÍJMY -  vyhodnocení dosavadní zpětné vazby 

 
 

 redistributivní platba – všem žadatelům na jejich prvních 150 ha 

 převod finančních prostředků mezi pilíři – bez VFR nelze  

 povinné zavedení skutečného zemědělce – nejednotná stanoviska 

 povinné zastropování – spíš ne 

 navýšení min. hranice výměry způsobilé plochy – spíš ne 

 

 DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODNĚTY:  

 podpora intervence ANC, potřeba dostatečné alokace 
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ZELENÁ ARCHITEKTURA - souhrn řešené problematiky  

 

 nová zelenější SZP,  zintenzivnění ochrany životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu 

 představena o greening posílená podmíněnost tzv. kondicionality – 10 standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a 3 nové prvky 
povinných požadavků na hospodaření (PPH 1, 11 a 13) 

 navrženo 12 ekoschémat v různých oblastech 

 v rámci rozvoje venkova podpora intervencí AEKO, EZ,  Natura 2000 s 
podmínkami nad rámec podmíněnosti a s doplňkovým působením k ekoschématům 

 rozeslán dotazník pro zelenou architekturu s 10 otázkami  
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„POSÍLENÁ“ PODMÍNĚNOST (CROSS COMPLIANCE) 
DZES 1- Zachovávání trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše – převzatý z greeningu 

DZES 2- Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť – pokračování současného DZES 

DZES 3- Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím 
rostlin – pokračování současného DZES 

DZES 4- Zřízení ochranných pásů podél vodních toků – pokračování současného DZES 

DZES 5- Použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin - nový 

DZES 6- Zpracování půdy - způsobem, který snižuje riziko degradace půdy, mimo jiné s 
ohledem na svahy – pokračování současného DZES 

DZES 7- Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích – pokračování současného 
DZES 

DZES 8- Střídání plodin - nový 

DZES 9- Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční prvky nebo oblasti 
- převzatý z greeningu 

DZES 10 - Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 
2000 - převzatý z greeningu 
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EKOSCHÉMATA – I. PILÍŘ 

Aplikace statkových hnojiv nebo kvalitních organických hnojiv 

Zelené hnojení a pěstování dusík vázajících plodin 

Omezení plochy plodiny na 20 ha 

Vegetační pásy podél vodních toků 

Infiltrační oblasti drenážních systémů 

Údržba krajinných prvků 

Vyrovnaná bilance živin 

Vyhrazení neprodukčních ploch 

Precizní zemědělství 

Opatření proti větrné erozi 

Údržba trvalých travních porostů 

Šetrný režim v sadech, vinicích a chmelnicích  
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ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ II. PILÍŘE 

 AEKO:  

Integrovaná produkce 

Osevní postupy – nové 

Meziplodiny – nově přesun z I. pilíře  

Podpora biodiverzity na orné půdě 

Zatravňování orné půdy 

Krajinotvorné sady – přesun z EZ do AEKO 

Ošetřování cenných travních porostů – jen nadstavbové managementy, základní ošetřování 
součástí ekoschémat  

Ekologické zemědělství 

Platby pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě 

 

 

 

 



ZELENÁ ARCHITEKTURA - VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍ ZPĚTNÉ VAZBY  

K podmíněnosti – většinou shoda, že podmínka zákazu rozorání má být sledována na národní 
úrovni 

K podmíněnosti – většinou shoda, že nastavené postupy protierozní ochrany by měly pokračovat, 
nicméně u některých půdoochranných technologií je žádoucí vyhodnotit účinnost 

K podmíněnosti – u povinnosti střídání plodin nutno zohlednit specifické plodiny / plochy a 
nastavit zvláštní režim podmínky 

K ekoplatbě – shoda na zavedení ekoplateb zaměřených na údržbu TTP, na dodávání organické 
hmoty do půdy a zeleném hnojení 

K ekoplatbě – většinou shoda na zavedení ekoplateb zaměřených na kvalitu vody a vyhrazení 
neprodukčních ploch 

K ekoplatbě – částečně nesouhlas se zavedením ekoplateb zaměřených na omezení plochy plodiny 
na 20 ha, na vyrovnanou bilanci živin a  precizní zemědělství 

K ekoplatbě – většinou shoda na přesunu podpory údržby TTP do ekoplatby, naopak částečně 
nesouhlas s přesunem podpory meziplodin do II. pilíře 
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GENERAČNÍ OBMĚNA 

 navržené 2 intervence: 

 

 Doplňková podpora příjmu pro mladé 
zemědělce (I. pilíř) 

 Založení činnosti mladého zemědělce 

   (II. pilíř) 

 

 otázky k řešení: 

 

podpora generační obměny jen z I. 
pilíře nebo jen ze II. pilíře nebo 
kombinací obou 

 

 

 vyhodnocení dosavadní zpětné 
vazby: 

 

  příklon k podpoře oběma pilíři 

 

  další doplnění financí pro generační 
obměnu 

  zvýšení sazby na ha i vyšší grant 

  pro právnické osoby zařadit 
podmínku na  postupné 100% převzetí 
podniku mladým zemědělcem 

  zjednodušení administrace 
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GENERAČNÍ OBMĚNA   - nově k diskusi 

 

  Podporujete povinné zavedení podmínky „odborné přípravy“ zemědělce? 

  Jak je plošná podpora v rámci příjmů významná - jaký podíl z celkových příjmů mladého 

zemědělce  podle Vašich zkušeností podpora pro mladé zemědělce z I. pilíře tvoří?  

  Pomáhá podpora pro mladé zemědělce z I. pilíře při vstupu do podnikání a s udržením 

životaschopnosti   podniků mladých zemědělců (jak je v praxi využívána - nákup půdy, mzda 

zaměstnanců, investice, doplněk příjmu, nákup materiálu)?  

  Je podle Vás aktuální výše sazby podpory (1 697 Kč) na max. 90 ha pro mladé zemědělce v  

I. pilíři přínosná? 
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VENKOV 

 navržené 2 intervence: DIVERZIFIKACE a LEADER 

 diverzifikace do nezemědělských činností,  včetně agroturismu (CZ - NACE bude 

upřesněno) 

  v rámci LEADERu se předpokládá obdobná podpora jako doposud s ohledem na 

zkušenosti ze současného období – podpora oblastí, o které byl zájem 

 rozsah podpory bude záviset i na nových pravidlech pro veřejnou podporu 

 povinná alokace min. 5 % z EZFRV (cca 2,5 mld. Kč na období 2022-2027)  

 jednání s ostatními resorty o doplňkovosti budoucích podpor  

 snaha o zjednodušení administrace – např. zjednodušená standardizace MAS 
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CHYTRÝ VENKOV 

 

 nejedná se o návrh intervence  

 chytrá řešení založená nejen na moderních technologiích „šitá na míru“  

 významným předpokladem úspěšnosti je digitalizace 

 zájem MAS o tato řešení 
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DALŠÍ POSTUP 

 Průběžné diskuse vybraných témat s NNO 
 Lesy 

 Klima 

 Konkurenceschopnost (finanční nástroje) 

 AKIS  

 PS Sektorové podpory  

 Alokace 

 Externí hodnocení  
 Ex ante hodnocení 

 SEA 

 Finanční nástroje 

 

 Předložení vládě pro informaci II. Q 2020 

 Konzultace s EK  2020 - roadmap pro 2020 - vybraná témata - návaznost i v 2021 
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DĚKUJI 

ZA POZORNOST 


