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AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP
1. 1. 2021 převzalo předsednictví Portugalsko
• hlavní priorita v zemědělské oblasti – dosažení politické dohody při vyjednávání SZP

říjen 2020 – dohoda Rady o Obecném přístupu k reformě SZP
říjen 2020 – hlasování EP k vyjednávací pozici
listopad 2020 – zahájen Trialog
prosinec 2020 – EK předala Doporučení pro národní Strategické plány
prosinec 2020 – publikováno nařízení (EU) č. 2020/2220, tzv. přechodné nařízení
• Stanovuje přechodné období SZP v letech 2021 – 2022
• Umožňuje použít finanční prostředky určené pro SP na stávající opatření PRV
• Návazně probíhá novelizace NV pro období 2021 a 2022 (platba pro Přechodně podporované
oblasti naposledy v roce 2021).

DEFINICE SKUTEČNÉHO ZEMĚDĚLCE

Definici stanoví členský stát do Strategického plánu
Podmínka vychází z opakované kritiky, že podpora příjmu není dostatečně cílená
Podmínka způsobilosti pro všechny žadatele – nerozlišuje se velikost zemědělského podniku

Vztahuje se na přímé platby a ANC
Porovnání zemědělských příjmů vůči ostatním příjmům
Dle výkladu EK se má přezkoumávat propojenost žadatele vůči dalším subjektům
Diskuse v rámci Trialogu
EP: návrat k aktivnímu zemědělci – posuzování přes negativní činnosti, další možnosti dodefinování
Rada: dobrovolné pojetí pro ČS, větší flexibilita v národní definici

Reakce MZe
Návrh ve Strategickém plánu vychází z návrhu legislativy od EK, je třeba vyčkat závěru Trialogu,
návazně bude nastavení upraveno dle výsledku a rámcové pozice ČR k SZP

PRÁVNÍ RÁMEC PRO INTERVENCE ANC A NATURA 2000
NAŘÍZENÍ K SP
Článek 4
• Definice skutečného
zemědělce

Článek 10
• Povinnost dodržovat
dohodu WTO
Článek 11
• Povinnost dodržovat
CC
Článek 64
• Přehled intervencí II.
pilíře SZP
Článek 66
• ANC
Článek 67
• Natura 2000+ WFD

HORIZONT.
NAŘÍZENÍ
Článek 63-67
• Integrovaný
administrativní a
kontrolní systém
(IACS)

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI
- POPIS INTERVENCE
Platby mají pozitivní efekt na dorovnání rozdílů mezi podniky v ANC a mimo ANC
Příspěvek k cíli A: Podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v
celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin - změna proti současnému
programovému období
Podmínky pro poskytnutí platby:
o příjemcem je uživatel z.p. v LPIS a skutečný zemědělec
o žadatel obhospodařuje minimálně 1 ha z.p. v ANC v LPIS
o žadatel podá žádost na minimálně 1 ha z.p. z.p. v LPIS
o žadatel po stanovené období obhospodařuje z.p., na kterou žádá o poskytnutí platby (od podání žádosti do 30.9.)
o dodržování CC
o údržba travního porostu
o platba se poskytne na z. p. evidovanou v LPIS , která se nachází v ANC (horská, ostatní specifická) s kulturami orná
půda (R, G, U), trvalý travní porost (T) a trvalé kultury (V, C, S, K, D, J)

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI
- VYMEZENÍ
Na základě čl. 66 se předpokládá vymezení podle čl. 32 nařízení 1305/2013 (redefinice v
2018)
Horské – podle nadm. výšky a případně v kombinaci se svažitostí
Ostatní – podle biofyzikálních kritérií a fine tuning
Specifické – podle výnosnosti zemědělské půdy
Typ ANC
Horské ANC
Ostatní ANC
Specifické ANC
Celkem

Výměra z.p. dle LPIS 2020
524 559 ha
1 254 122 ha
231 338 ha
2 010 019 ha

Diskuse v Trialogu:
V řádně odůvodněných případech možnost aktualizace vymezení (v rámci kritérií
stanovených nařízením 1305/2013).

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI
- FAREMNÍ SYSTÉMY
Nastaveno na základě jednání PS LFA 2016-2017
Faremní systémy:
o ŽV = intenzita chovu hosp. zvířat alespoň 0,3 VDJ/ha z.p.
o RV = intenzita chovu hosp. zvířat nižší než 0,3 VDJ/ha z.p.
Započítávaná zvířata: skot, ovce kozy, koně
Nutné respektovat dohodu WTO – zákaz podpory produkce = nelze stanovit FS jen na základě aktuální intenzity chovu
zvířat.
FS podniku proto stanoven na základě intenzity chovu hosp. zvířat:
o za všechny dny roku předcházejícího podání žádosti
o aktuální intenzity ve sledovaném období od 1.6. do 30.9. roku podání žádosti
Připomínky ke Strategickému plánu:
Snížení/zvýšení minimální intenzity chovu hospodářských zvířat pro stanovení faremního systému.

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI
- DEGRESIVITA
Návaznost na Dohodu WTO k zemědělství
Degresivita platby podle výměry zemědělského podniku v ANC krácena:
o výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby
o výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 %
o výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 %
o výměra z.p. nad 900 ha do 1 800 ha – platba snížená o 22 %
o výměra z.p. nad 1 800 ha do 2 500 ha – platba snížená o 27 %
o výměra z.p. nad 2 500 ha – platba snížená o 30 %.

V současnosti se roční podíl degresivní platby pohybuje na úrovni cca 8 % alokace na
opatření.
Připomínky ke Strategickému plánu:
Nastavit počáteční úroveň degresivity od 500 ha.

OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI
- VARIANTNÍ ALOKACE INTERVENCE
Základní varianta:
o Přibližuje se současným sazbám
o Vysoká finanční náročnost: 191 451 136 EUR/rok (bez degresivity)
176 135 045 EUR/rok (s aktuální degresivitou)
Úsporná varianta:
oJe reakcí na snížený rozpočet
oUpravuje % kompenzace újmy
oOdráží se od nejnižší možné sazby ve výši 25 EUR/ha pro specifické ANC v rámci faremního
systému převažující rostlinná výroba
oFinanční náročnost: 164 589 570 EUR/rok (bez degresivity)
148 130 613 EUR/rok (s aktuální degresivitou)

NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ –
POPIS INTERVENCE
Příspěvek k cíli A: Podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v
celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin - změna proti současnému programovému
období
Vychází z čl. 67 nařízení k SP, kompenzuje legislativní omezení spojené s implementací
směrnic o stanovištích a o ptácích a návazně v oblastech tzv. stepping stones
Návaznost na Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000
v ČR nenavrhujeme intervenci ve vazbě na WFD
Podpora Natura 2000 v lesích řešena čl. 65 (lesnicko-environmentální opatření)

Diskuse v Trialogu a připomínky ke Strategickému plánu:
zavedení degresivity – úprava návrhu nařízení

NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
– POPIS INTERVENCE
Podmínky pro poskytnutí platby:
o příjemcem je uživatel z.p. v LPIS
o žadatel obhospodařuje minimálně 1 ha z.p. v LPIS
o žadatel podá žádost na minimálně 1 ha z.p. v LPIS
o na území 1. zóny CHKO je zakázáno používat hnojiva, s výjimkou pastvy hospodářských
zvířat.
o na území NP je ke hnojení možné používat pouze hnůj nebo kompost, za aplikaci
hnojiva se nepovažuje pastva.
o žadatel po stanovené období obhospodařuje z.p., na kterou žádá o poskytnutí platby
(od podání žádosti do 30.9.)
o dodržování CC
o údržba travního porostu
o platba se poskytne na zemědělskou kulturu trvalý travní porost (T)

DĚKUJI ZA POZORNOST
AEKO

DISKUSE

