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VÝSLEDEK JEDNÁNÍ „VELKÉHO TRIALOGU“ VE DNECH 25. – 28. 5. 2021

Ambicí PT PRES – dosažení dohody mezi institucemi do konce května t.r. - nenaplněno
Paralelně s trialogem probíhalo 26. – 28. 5. 2021 zasedání ministrů zemědělství s cílem potvrdit
případnou dosaženou dohodu
Dohody mezi institucemi nebylo v rámci trialogu dosaženo s ohledem na zásadní poziční
rozpory v některých klíčových otázkách

Po neúspěchu květnového trialogu se předsednictví pokusí dosáhnout dohody v červnu
V případě neúspěchu – předání tématu nastavení SZP 2023 – 2027 navazujícímu SI PRES

HARMONOGRAM DALŠÍCH DISKUSÍ
průběžné diskuse na jednání Zvláštního zemědělského výboru
15. 6. 2021 - neformální setkání ministrů zemědělství v PT – SZP není tématem diskuse,
nicméně s ohledem na přítomnost zástupce EP se dá očekávat, že tato otázka může být
zmiňována
24. – 25. 6. 2021 – poslední trialog v průběhu PT PRES

28. – 29. 6. 2021 – zasedání AGRI Rady – možné potvrzení dohody, pokud bude v rámci
červnového trialogu dosažena
v případě neúspěchu trialogu – předání agendy SI PRES

STRATEGICKÝ PLÁN –
AKTUÁLNÍ STAV
PŘÍPRAV A
PROJEDNÁVÁNÍ S EK

6

ZÁSADNÍ TÉMATA KONZULTOVANÁ S EK
Struktura strategického plánu
Obsah a struktura intervencí
Rozsah a popis indikátorů
GAEC – obsahová stránka
Aktivní zemědělec (konzultace i v BXL)
LEADER – zařazení typu intervence Spolupráce, indikátory, technické dotazy k realizaci
Ekoschémata
Dotazy k sektorovým intervencím – požadavek na vzorovou intervenci
Specifický cíl – generační obměna – první připomínkovaný SC i prostřednictvím on-line jednání
Strategický plán – přílohové analýzy a SWOT, kapitola 2
(Dále průběžná konzultace na jednání PS Rady v rámci nichž byla projednávána kompletní legislativa)

PŘIPOMÍNKY EK
předběžné připomínky jen DG AGRI – primárně k SWOT a potřebám
- pro všechny specifické cíle + horizontální transfer znalostí a AKIS

obecné připomínky ke všem cílům:
- doplnit analýzy o rozčlenění dle sektorů a specifikovat dle velikostní struktury podniků
- aktualizovat o poslední data
- brát v úvahu zkušenosti s méně funkčními opatřeními (zalesňování, KDŘ) aktuální data zejména ve
vazbě na cíle GD – jasněji specifikovat intervence, které GD řeší (krajinné prvky)
- zohlednit i potřeby, které nebudou řešeny v rámci SP
- doplnit prioritizaci potřeb
- lépe popsat systém AKIS a jeho potřeby
- lépe popsat vícefondovost LEADER

PŘEDPOKLAD DALŠÍCH KROKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ SP
v průběhu června dopřesnění vypořádání připomínek s EK a zapracování do podkladových
analýz
PS s NNO k aktuálnímu znění nařízení po dohodě na Radě ministrů

další verze bude neoficiálně s EK projednávaná v září – už kompletní SP SZP včetně
finančních dat a detailů intervencí
dopracování formální podle template (některé prvky budou dopracovány až na základě
prováděcích nařízení)
trvá termín pro oficiální předložení do konce roku 2021; proto nezbytné
schválení vládou nejpozději v prosinci
meziresortní připomínkové řízení paralelně se SEA hodnocením (4 měsíce proces) - srpen - listopad
vnitřní připomínkové řízení – červen /červenec
nezbytné konsolidovat Strategický plán co nejdříve – NUTNÝ KOMPROMIS

PŘEDSTAVENÍ ZMĚN
NAVRHOVANÝCH
INTERVENCÍ
V KONTEXTU
OBDRŽENÝCH
PŘIPOMÍNEK +
AKTUÁLNĚ
OTEVŘENÁ TÉMATA
PRO NADCHÁZEJÍCÍ
TRIALOG
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II. PILÍŘ - INVESTIČNÍ OPATŘENÍ
Investice do zemědělských podniků
- dotace navýšena na 40 % ZV s možností navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a ekologické zemědělce

Inovace v zem. prvovýrobě
- vypuštěno vyjmenování jednotlivých druhů zvířat, kterých se může podpora týkat
Technologické investice v lesním hospodářství
- doplnění držitelů nestátních lesů hospodařících podle lesní hospodářské osnovy na min výměře 3 ha do záměru A
držitelé lesů
- navýšení požadavku na min. podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva z 60 na 85 % z celkových příjmů žadatele
v záměru B dodavatelé lesnických služeb
Investice do lesnické infrastruktury

- doplnění držitelů nestátních lesů hospodařících podle lesní hospodářské osnovy na min výměře 3 ha do záměru A
investice do lesních cest
- doplnění držitelů nestátních lesů hospodařících podle lesní hospodářské osnovy na min výměře 3 ha do záměru B
stavební investice do skladů dříví

II. PILÍŘ - INVESTIČNÍ OPATŘENÍ
Zahájení činnosti mladých zemědělců
- zavedení dvou úrovní výše dotace (bez a se zpracováním vlastní produkce)
58 000 EUR

78 000 EUR
• navržená výše podpory (která musí být zdůvodněná) je odvozena od nákladů na zahájení hospodaření – z
hodnoty aktiv, které vlastní nejmenší zemědělské podniky v době zahájení činnosti.
• navrhovaná výše podpory je odvozena od podílu dotace na stálých aktivech podniku (podnik mladého začínajícího
zemědělce je aproximován malým zemědělcem ve velikostní skupině IV. + V. + VI. dle standardní produkce)
• částka, při které by bylo možné pokrýt aspoň 50 % hodnoty stálých aktiv u průměrného podniku FO
• výše podpory musí být i motivační - důraz na hospodárnost projektu
• možnost individuálního navýšení podle náročnosti podnikatelského plánu, tj. zejména při zpracování vlastní produkce

II. PILÍŘ - INVESTIČNÍ OPATŘENÍ
EIP

- promítnuta možnost záloh, flexibilnější způsob financování nákladů, více výzev
DIVERZIFIKACE

- cílení jen na malé podniky
KDŘ

- nebudeme řešit samostatnou intervencí, ale v rámci podpory zpracování
LEADER
- připomínky budou zapracovány na úrovni pravidel
- podpora kompostáren – mělo by i pro zemědělce řešit MŽP
BPS

- připomínky se týkaly způsobilých výdajů u BPS, nicméně ty budou řešeny na MPO a MŽP

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
Obecně - doplněny návrhy sazeb a možný očekávaný rozsah
- V případě EZ návrhy sazeb dotace zohledňují variantu kofinancování 40% + převod z 1. pilíře 1,5%
AEKO, EZ – výjimky z výpočtu minimální intenzity chovu hospodářských zvířat
- Do výpočtu se nezahrnují území 1. a 2. zón CHKO, maloplošných ZCHÚ a zón soustředěné ochrany NP
- Platí i pro Ekoschémata – Základní (extenzivní) údržba TTP

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO, EZ, ANC – intenzita chovu hospodářských zvířat
- Zohledněny přepočítávací koeficienty na VDJ dle Eurostat
- Snížení minimální intenzity z 0,3 VDJ/ha na 0,25 VDJ/ha TTP resp. z.p.
- Farmový chov jelenovitých – vznesen dotaz na EK na možnost doplnění dalších druhů a kategorií hosp. zvířat
- Platí i pro Ekoschémata – Základní (extenzivní) údržba TTP
Druh a kategorie hosp. zvířat
(Eurostat)

Přepočítávací
koeficient na
VDJ

Druh a kategorie hosp. zvířat (ČR – PRV 2014- Přepočítávací
2020)
koeficient na VDJ

Skot do 1 roku

0,400

Skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

Skot od 1 roku do 2 let

0,700

Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

Skot – samci, 2 roky a starší

1,000

Skot ve věku nad 2 roky

1,00

Jalovice, 2 roky a starší

0,800

Ovce ve věku nad 1 rok

0,15

Dojnice

1,000

Kozy ve věku nad 1 rok

0,15

Ostatní krávy, 2 roky a starší

0,800

Koně ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

Ovce, kozy

0,100

Koně ve věku nad 6 měsíců

1,00

Koňovití

0,800

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO, EZ – ošetřování cenných TTP
- Obnova/přísev na základě souhlasného stanoviska OOP
- Případné umožnění bodové aplikace herbicidů navázáno na souhlasné stanovisko OOP (výjimka fytosanitární
opatření za základě potvrzení ÚKZÚZ)
- Trvale podmáčené a rašelinné louky – možnost aplikovat vápenatá hnojiva na základě souhlas. stanoviska OOP
- Modrásek – nepokosené plochy 15 – 20 % plochy DPB (původní návrh byl 10 – 20 %)
- SSTaV – minimální přívod dusíku pastvou snížen z 5 na 3 Kg/ha DPB; možnost aplikovat vápenatá hnojiva na základě
souhlas. stanoviska OOP
- Málo úživné pastviny – nově příkrm pasených zvířat od 1.4. do 31.5. v případě souhlasného stanoviska OOP

- Druhově bohaté pastviny - nově příkrm pasených zvířat od 1.4. do 31.5. a od 1.8. do 31.10. v případě souhlasného
stanoviska OOP

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO – Biodiverzita na o.p.
Biopásy
- Minimální délka biopásu 50 metrů (původní návrh 30 m)
- Nesmí sloužit jako souvrať ani manipulační plocha (odstraněno, že nesmí sloužit k přejezdům)
- Upraveny parametry pro zakládání kombinovaných biopásů (krmný – šíře 6 až 24 metrů; jetelotravní 18-24 metrů); složení
jetelotravního biopásu – zastoupení jetelovin a jiných trav min. 40 %; jetelotravní biopás – údržba od 16.8. od 31.10.

Ochrana čejky chocholaté
- Ponechat porost směsi plodin bez zásahu zem. technikou do 31. října (původní návrh 14. listopadu)
- Zapravit založený porost od 1. listopadu do 31. prosince

Krajinotvorné sady
- Souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na nejméně 85 % výměry
- Možnost pastvy
- Zákaz aplikace herbicidů, fungicidů a insekticidů, s výjimkou aplikace ekologických přípravků na ochranu rostlin a aplikace herbicidů
u nově dosazovaných jedinců

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO – Biodiverzita na o.p.
Druhově bohaté pokrytí o.p.
- Nový dotační titul na základě připomínek z PS
- zařadit lze max. 25 % výměry z.p. s kulturou R
- každoročně založit porost druhově bohatého pokrytí na max. 50 % výměry DPB s kulturou R nejpozději do 30.4.
- po zasetí směsi je možné do 15.6. mechanické ošetření porostu (za účelem likvidace plevelů)

- neaplikovat na plochu druhově bohatého pokrytí přípravky na ochranu rostlin a hnojiva,
- provádět mechanickou údržbu v termínu od 15. září do 14. října příslušného kalendářního roku,
- zapravit porost do půdy v období od 15. října do 31. prosince příslušného kalendářního roku.

- Očekávaný možný rozsah: 50 tis. – 100 tis. ha

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO – Snižování pesticidů
Integrovaná produkce ovoce
- Rozbory půdy na TK za 1. rok závazku nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti
- Rozbory ovoce na TK nově pouze dvakrát za závazek
- Rozbory ovoce na rezidua pesticidů – nově výjimka pro plochu do 5 ha
Integrovaná produkce zeleniny, jahodníku a brambor
- Rozbory půdy na TK za 1. rok závazku nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti
- Rozbory zeleniny/jahod/brambor na TK nově pouze dvakrát za závazek
- Rozbory zeleniny/jahod/brambor na rezidua pesticidů – nově výjimka pro plochu do 5 ha
- IP zeleniny – nová formulace pro omezení použití herbicidů (minimálně na 50 % podporované plochy zeleniny v daném
roce nahradit minimálně jednu aplikaci herbicidu mechanickou likvidaci plevelů)

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO – Snižování pesticidů
- IP brambor – doplněny detailní specifické podmínky, probíhají diskuze s odbornými organizacemi
- používat k výsadbě pouze certifikovanou sadbu dle zákona o osivu a sadbě, a to alespoň v minimálním objemu,
- provádět výsadbu konzumních brambor na DPB nebo jeho části, na kterém byla pěstována předplodina, nebo hlavní
plodina s meziplodinou, nebo na kterém bylo aplikováno tuhé nebo kapalné statkové hnojivo nebo tuhé organické
hnojivo (komposty), přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení
- použít minimálně na 50 % plochy DPB zařazených v příslušném kalendářním roce do titulu pro předčasné ukončení
vegetace alternativní metodu s vyloučením desikantů
- aplikovat hnojiva do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
- provést za celé období trvání závazku nejvýše 3 aplikace insekticidu proti mandelince bramborové, přičemž první
aplikace bude provedena vždy pomocí ekologických POR,
- provést za celé období trvání závazku nejvýše 30 aplikací konvenčních fungicidů proti plísni bramborové, s výjimkou
ekologických POR,
- vést a zaznamenávat do karty dílu půdního bloku datum výsadby a sklizně konzumních brambor, přičemž kartu
uchovávat minimálně po dobu 10 kalendářních let.

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO – Snižování pesticidů
Integrovaná produkce révy vinné (řešení problémů s Escou a Stolburem)
- Společné podmínky
- doplněna povinnost odstranit a zlikvidovat odumřelé keře révy nebo jejich části nejpozději do 15. května následujícího
kalendářního roku
- možnost úpravy podmínek s ohledem na stanovenou výjimku na základě fytosanitárních opatření na základě potvrzení
ÚKZÚZ
- definovány podmínky, které se nevztahují na vinice mladší 3 let a bude u nich stanoven odpočet platby
- bodová aplikace (meziřadí) herbicidů na hostitele Stolburu
- Základní ochrana vinic – doplněn cyantraniliprole do přípravků, které lze používat proti obaleči jednopásému nebo obaleči
mramorovému
- Nadstavbová ochrana vinic – minimálně 2 aplikace ekologických POR provádět pouze tehdy, je-li prováděno ošetření proti plísni
révové, padlí révovému nebo šedé hnilobě (tj. pokud není potřeba v daném roce provádět žádný zásah, není povinnost aplikovat
ekologické POR, v případě že je třeba provádět zásah, pak musí být upřednostněny ekologické POR)

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
AEKO – Snižování pesticidů
Snižování použití pesticidů v OPVZ na o.p.
- Nový dotační titul na základě připomínek z PS
- Návaznost na probíhající národní dotační titul pro VN Švihov
- Cílenost na ornou půdu v povodí VN Švihov, výhledově pak počítáno s VN Římov,Vrchlice a Opatovice
- zařadit lze min. 1 ha z.p. s kulturou R v předem definované oblasti v okolí VN; DPB v režimu EZ nejsou
způsobilé
- v případě pěstování plodin na standardní orné půdě
- každoročně aplikovat v případě použití POR s některou z uvedených účinných látek v množství nepřesahujícím maximální
stanovený limit:
- metazachlor (maximálně 600 g/ha); glyfosát (maximálně 1080 g/ha); pethoxamid (maximálně 900 g/ha); clomazone (maximálně 65
g/ha); mesotrione (maximálně 110 g/ha); tebuconazole – maximálně nejnižší hranice povolené dávky pro danou plodinu,
látky budou aplikovány vždy pouze do vzrostlého porostu „na list nebo na klas“ (postemergentně)

- neaplikovat preemegertně POR s účinnými látkami:
- dimethachlor, metolachlor a S metolachlor

provádět hlášení o aplikaci POR

- Očekávaný možný rozsah: 50 tis. – 100 tis. ha

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
Ekologické zemědělství
- Probíhají další diskuze s odbornými svazy
- nad návrhem ponechat v sazbě na ostatní plodiny čistosevy víceletých pícnin, v sazbě na pěstování trav a víceletých pícnin by pak
byly pouze víceleté pícniny pěstované ve směsi
- k zvýhodnění sazbou dotace (navýšení sazby) do výměry pěstované zeleniny (např. 6 ha)
- k nákladovosti chovu skotu v EZ a zohlednění v kalkulaci platby na TTP

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
DŽPZ
- Zohledněny přepočítávací koeficienty na VDJ dle Eurostat
Druh a kategorie hosp. zvířat
(Eurostat)

Přepočítávací
koeficient na
VDJ

Druh a kategorie hosp. zvířat (ČR – PRV 2014- Přepočítávací
2020)
koeficient na VDJ

Skot do 1 roku

0,400

Skot ve věku do 6 měsíců včetně

0,40

Dojnice

1,000

Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně

0,60

Selata se živou hmotností nižší než 20
kg
Chovné prasnice o hmotnosti 50 kg a
více
Ostatní prasata

0,027

Skot ve věku nad 2 roky

1,00

Prasnice a prasničky

0,50

Selata

0,03

Ostatní prasata

0,3

0,500
0,300

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
DŽPZ
Zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho
- Venkovní prostory přiléhající k trvalému objektu
- zajistit nastýlání souvislé vrstvy slámy v místě vstupu do venkovních prostor nebo
- zajistit desinfekci paznehtů prostřednictvím koupelí v lavážních vanách (rohožích)

- Venkovní prostory (pastevní výběh) vzdálené od trvalého objektu max. 500 m k trvalému objektu
- zajistit minimální rozměr 10 m2 na jednu dojnici
- zajistit každodenní přístup suchostojných krav na pastevní výběh v období od 1. 6. do 31. 10.
- zajistit každodenní ranní přehánění suchostojných krav na pastevní výběh a odpolední přehánění zpět do stáje
- zajistit přikrmování a pravidelnou péči o pastevní výběh

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
Agrolesnictví
- Minimální výměra pro založení agrolesnických systémů snížena z 1 ha na 0,5ha
- Na konci závazku nově požadováno minimálně 75 životaschopných jedinců/ha (původně navrhováno minimálně 80)
- Leso-envi
- Zachování habitatových stromů (upřesnění podmínek)

- zařazována budou konkrétní kruhové plochy v okolí vybraných habitatových stromů o poloměru 20 m, se
středem ve středu stromu
- způsobilí nejsou jedinci smrku a douglasky tisolisté
- habitatový strom – strom, který má výčetní tloušťku minimálně 40 cm, a na kterém se vyskytují vybraná
stromová (biotopová) stanoviště

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
Projektová environmentálně zaměřená lesnická opatření
- Připomínky směřovány spíše ke konkrétním parametrům a podmínkám pro poskytnutí dotace řešených v rámci
Pravidel
- Návrhy intervencí projednány na zvláštním jednání dne 11.3.2021
Investice do obnovy kalamitních ploch
• Intervence nepřispívá k adaptaci lesních porostů na klim. změnu a je potřeba jí upravit. Dále je nutné intervenci upravit tak, aby

především došlo do budoucna ke stabilizaci národního lesního fondu formou zlepšení zdravotního stavu lesů, zvýšení odolnostního
potenciálu lesů proti probíhajícím klimatickým změnám
- Intervence přispívá k adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu, tedy i zlepšuje zdravotní stav lesů, zvyšuje jeho odolnost
aj., a to zejména vyloučením obnovy sadbou smrku při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem

• Připomínkována konkrétní druhová skladba (např. douglaska) a pestrost a odolnost lesů
- Intervence je nastavena v souladu s vyhláškou č. 298/2018 Sb., která upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Zároveň v souvislosti s nařízením vlády č. 30/2014 Sb. je záměrem pěstovat
druhově pestré lesy, které budou odolnější na klimatické změny.

• Požadavek na podporu síje a vyššího zastoupení přípravných dřevin
-

Podpora síje může být problematická, jelikož může být úspěšná jen na určitých půdách. Podpora síje bude navíc financována
primárně z podpor MŽP. V intervenci není vyloučena možnost zalesnění přípravnými dřevinami, jelikož si tyto dřeviny může
žadatel zvolit v rámci zalesňovacího projektu.

II. PILÍŘ - PLOŠNÁ OPATŘENÍ - ZMĚNY
Projektová environmentálně zaměřená lesnická opatření
Investice do ochrany MZD
• Požadavek na podporu individuálních oplocenek, urychlení výplaty a zavedení předfinancování
- Podpora je cílena na celoplošné oplocenky z důvodu zamezení překryvů s jinými programy. Individuální ochrana dřevin je
hrazena z MŽP
- Před proplacením dotace je nutno vykonat určité administrativní kroky (např. kontrola na místě, kontrola Žádostí jako
takových), které nelze urychlit s ohledem na dříve podané Žádosti. Samotné proplacení po schválení Žádosti poté následuje do
21 kalendářních dnů od okamžiku schválení. Možnost předfinancování není aktuálně navrhována

Investice do vodohospodářských opatření v lesích
• Požadavek na podporu renaturace a revitalizace, připomínkováno cílení intervence a stanovení kompetencí pro OOP
- Podpora revitalizace či renaturace bude primárně financována z OPŽP. Vodohosp. opatření v lesích jsou obecně zařazena do
priority adaptace na klimatickou změnu, jelikož klimatická změna znamená i reakci na mimořádné události jako přívalové srážky
či povodně, což je nutné regulovat. U obdobné intervence v aktuálním programovém období je již dnes součástí Pravidel
formulář, který je potvrzován OOP. Nicméně z pohledu resortu MZe nelze striktně stanovit kompetence pro jiný resort. Z
pohledu MZe také není vhodné celou intervenci zrušit vzhledem k tomu, že komplexně reaguje na klimatickou změnu.
• Vyloučení státních podniků z podpory
- U některých intervencí (např. Vodohospodářská opatření v lesích) je stát většinovým vlastníkem takových pozemků, na které se
podpora vztahuje. Jedná se o environmentální opatření a zajištění veřejných statků pro celou společnost, nikoli o projekty na
zvýšení konkurenceschopnosti apod. Proto nepovažujeme za vhodné státní podniky jako příjemce vyjímat. Soukromé subjekty
jsou navíc zvýhodněné v rámci preferenčních kritérií.

ZÁSADNÍ OTEVŘENÁ TÉMATA V RÁMCI TRIALOGU
Ring fencing II. pilíře – příspěvek EAFRD k environmentálním a klimatickým cílům
• PRES – návrh 35 % výdajů EAFRD na environmentální a klimatické cíle s možností započítání ANC
ve výši 50 % nebo 60 % a AW ve výši 100 %
• EK – návrh 37 % - odpovídá ambicím NGEU, váhové faktory 100 % pro AW, 40 % pro ANC
Ekoschémata

• návrh – ring fencing ve výši 25 % pro celé období s možností využít mechanismus „floor“ ve výši 20
% pro 2023 a 2024
GAEC 8
• PRES – návrh zahrnout diverzifikaci plodin jako ekvivalent vůči rotaci plodin + výjimka pro žadatele
do 10 ha + možnost stanovit maximální výměru pro jednu plodinu
• EK – problematické další rozšiřování o jiné postupy, které by si ČS mohl zvolit; diverzifikace v rámci
ekoschémat x GAEC 8

GAEC 9
• návrh navýšit % neprodukčních prvků až na 7 % + výjimka pro žadatele do 10 ha

ZÁSADNÍ OTEVŘENÁ TÉMATA V RÁMCI TRIALOGU
Cílení PP
• návrh na povinné zavedení redistributivní platby ve výši 10 % + možnost odchýlit se
v případě využití jiných nástrojů – respektování závěrů ER
Aktivní zemědělec
• aktuálně bez detailnějších diskusí
Sociální dimenze
• možné využití návrhu EK – účinnost od roku 2025
• návrh nezavádí nový systém – využití stávajícího na národní úrovni
• odpovědnost - příslušné inspektoráty práce + předání výsledků kontrol s mírou porušení
PA1x ročně

Vázaná podpora
• navrženo13 + 2 %
Mladý zemědělec

• navrženo 3 % obálky PP

SOCIÁLNÍ KONDICIONALITA
priorita EP a EK
návrh na začlenění problematiky pracovně a sociálně právních otázek do systému
podmíněnosti
vybrané směrnice, vybraná ustanovení – stále v jednání
ze strany ČS požadavek na co nejjednodušší implementaci
návrh přebírat do systému podmíněnosti pouze kontrolní zjištění, zohlednit do sankčního
systému
k řešení:
přechodné období
frekvence předávání informací
postup posouzení porušeni

PŘÍMÉ PLATBY
Minimální výměra
• 1 ha (požadavky jak na snížení, tak na navýšení)
Cílení PP, definice aktivního zemědělce
• ??? nutno vyčkat na závěry Tialogu
Schéma malého zemědělce
• doplněno do nastavení přímých plateb
• limit 5 / 6 ha (případně se přizpůsobí výsledkům Trialogu)
• základní platba + redistributivní platba + ekoplatba
Vázaná podpora
• v podkladech rozeslány nápočty k pojetí platby na VDJ
• akceptován požadavek na doplnění sektorů len a konopí a trávy na semeno (detaily v řešení)
• obálky dle stávajících proporcí

PODMÍNĚNOST
GAEC 1
• upraveny kategorie ploch, na kterých nebude umožněno rozorání
• limit od 1 ha, zavedeny výjimky (EZ, kultura J, KP agrolesnictví)
GAEC 2
• platí princip předchozího souhlasu zemědělce
• možný výklad EK, že pojetí je rozsáhlejší než pouze vymezené mokřady – od EK
přislíben metodický dokument
GAEC 4
• zachována metodika vymezení od hranice DPB
• rozděleny 2 kategorie pro původně 25 m pás (12 m pro DPB ve vzdálenosti 13 – 25 m
od vodního útvaru)

PODMÍNĚNOST
GAEC 6
• doplněno pásové střídání plodin
• v přípravě návrh dílčí části SEO ploch, na nichž bude za omezených podmínek umožněno
pěstování plodin aktuálně vyloučených
GAEC 7
• Zachovány postupy plnění jako v aktuálním nastavení (např. zapravení organiky)
GAEC 8
• specifikovány možné postupy – meziplodiny, pásové střídání plodin atd.
• navrženo umožnit plnění ne na veškeré ploše
Trialog:
• diverzifikace jako alternativní postup
• výjimky do 10 ha, dále pro převahu trav a pro EZ

PODMÍNĚNOST

GAEC 9
• navrženo zohlednit i „vnější“ krajinné prvky (bez nároku na platbu na dotčenou
plochu)
• na metodické úrovni bude řešena specifikace „povolených“ zásahů
Trialog:
• navyšování % ( 7-10 %)
• „vnitřní“ limity pouze pro neprodukční prvky (= úhory a KP)
• návrhy na vypuštění možnosti zohlednit plochy s meziplodinami a dusík vázajícími
plodinami
• výjimka do 10 ha

EKOPLATBA
Trvalé travní porosty
• nastaven systém „náhrady“ (specificky ve vazbě na GAEC 1)
• umožněny posuny termínu seče dle AEKO
Travní porosty
• odstraněn zákaz mulčování
• umožněny posuny termínu seče dle AEKO

Orná půda
• přehodnocen model diverzifikace – limit 150 ha
• upraven postup zápočtu organické složky + v souladu s upravenými koeficienty
navýšena plocha dotčená podmínkou na 35 % orné půdy

EKOPLATBA
Úhor
• prodlouženo období přítomnosti porostu do 15. 8.
• specifikovány podmínky pro „neprodukci“
• doplněny alternativy:
• „zelený“ = minimálně dvouletý úhor
• ozelenění pásů mezi kolejovými řádky
Trvalé kultury
• doplněné specifické postupy pro jednotlivé kultury
• doplněny postupy pro školky a RDD – vyčlenění úhoru / kvetoucího pásu

DĚKUJEME ZA POZORNOST
FOTOGRAFIE POUŽITÉ NA ZÁKLADĚ LICENCE OD SHUTTERSTOCK.COM

