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Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální 

charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry 
dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí 

PRV a indikace změn kontrolních mechanismů dotací. 
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Zlepšení hosp. výkonnosti farem s 
využitím nástrojů SZP 2020+

Ing. Jan Ulrich

ředitel Zemědělského svazu ČR

Stav k 1. 1. 2020

Semináře ZS ČR spolufinancované z PRV 2014-2020

Víceletý finanční rámec - návrh
Evropská komise navrhuje celkový rozpočet ve výši 1135 miliard € v závazcích 
(vyjádřeno v cenách z roku 2018) pro období 2021 – 2027

Členské státy by podle návrhu měly zvýšit své národní příspěvky do rozpočtu 
EU na 1,114 % HND

Společná zemědělská politika

Stav k 1. 1. 2020
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Rozpočet SZP EU 2020 +
Současný rozpočet na SZP v EU
SZP - celkem cca 409 mld. EUR - méně než 1 % celkových veřejných 
výdajů EU a cca 0,36 % HDP a 38% celkového evropského rozpočtu.

Po krácení by rozpočet na SZP by pak představoval necelých 31 % z 
celkového rozpočtu EU!!! 

•Rozpočet EU na 1. pilíř : Krácení - 3,9% téměř u všech
•Rozpočet PRV – většina ČS krácení (ČR však nejvíc)

Společná zemědělská politika

Stav k 1. 1. 2020

Společná zemědělská politika
Návrh Komise 
- Na přímé platby pro ČR vyčleněno 839 mil. eur / rok ( 21,4 mld. Kč ) ….. ( 

v současném období je 875 mil. euro / rok ).

- Na PRV vyčleněno 259 mil. euro / rok ……při stejném kofinancování o 16% 
méně.

- Flexibilní přesun mezi I. a II. pilířem SZP.

- Navíc je možné do PRV přesunout dalších 15 % (nad rámec flexibility), 
pokud jsou tyto prostředky určené na problematiku klimatické změny.

- Povinná definice skutečného zemědělce ze strany ČS.

Stav k 1. 1. 2020
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Společná zemědělská politika
Návrh Komise 
Podpory v I. pilíři:
Za oddělené přímé platby jsou považovány následující: 

Základní podpora příjmů pro udržitelnost - BISS (60%); 
Režim podpory pro a životní prostředí a změnu klimatu; Doplňková 
podpora příjmů pro mladé zemědělce; 
Doplňková redistributivní podpora příjmů pro udržitelnost. 

Za vázané přímé platby jsou považovány následující:
a. Vázaná podpora příjmů (VCS – 10+2%); 
b. Specifická platba pro pěstování bavlny (+včelařství).

Současnost Reforma 2020+
SAPS SAPS

Greening Ekoschémata
platba pro mladé platba pro mladé

redistributivní platba
VCS VCS

Stav k 1. 1. 2020

Společná zemědělská politika
Návrh Komise 
I. Pilíř – Zastropování - hranice je stanovena na 60 000 EUR s 

degresivní platbou:

- 25% snížení mezi 60 000 € -75 000 €. 
- 50% snížení mezi 75 000 € - 90 000 €.
- 75% snížení mezi 90 000 € a - 100 000 €. 
- 100% krácení u plateb nad 100 000 €. 

Povinnost ČS zahrnutí odpočtů na zaměstnance….avšak jen těch ve 
vlastní prvovýrobě!!!

Redistributivní platba povinná pro ČS

Stav k 1. 1. 2020

5

6



4

Společná zemědělská politika
Návrh Komise 
II. Pilíř
Povinné financování: 
- Pro program LEADER musí být vyhrazeno min. 5% obálky PRV. 
- Minimálně 30% pro intervence zaměřené na specifické cíle týkajících se 

životního prostředí a klimatu (AEKO+EZ…), zatímco LFA/ANC jsou 
výslovně z těchto 30% vyjmuty).

Degresivita LFA/ANC zachována

Podpora investic - ČS může poskytnou podporu maximálně do výše 75 % 
oprávněných nákladů.

Nástroje řízení rizik - ČS zajistí, aby byla podpora vyplácena pouze v 
případě, že ztráty překročí 20 %. ČS poskytnou podporu maximálně do 
výše 70 % oprávněných nákladů. 

Stav k 1. 1. 2020

Společná zemědělská politika
Výbor ENVI (staré složení) odhlasoval dne 14. 2. :

• Zastropování na 80 tisích € bez odpočtů za zaměstnance.

• Pro opatření směřující na ochranu ŽP by měly členské státy vyčlenit minimálně 40
% z obálky pro II. pilíř, zároveň min. na AEKO 30% z celkového rozpočtu.

• ANC platby přesunout z II. do I. pilíře SZP, přičemž členské státy stanoví maximální
a minimální částky pro ANC, které nesmí přesáhnout 20 % z alokace.

• Přesuny mezi pilíři
• z I. do II. pilíře povolen až do výše 15 %
• zrušení přesunu z II. do I. pilíře.

• Nová SZP by podle ENVI Výboru měla vstoupit v platnost o dva roky později,
než byl původní předpoklad, tedy v roce 2023 !!

• Podpory vázané na produkci (VCS platby)

• maximální alokace 10 + 2 % pro VCS platby + zahrnout do zastropování,

• VCS platby pro živočišnou produkci by mohly být vypláceny pouze
v případě, že podniky dodrží maximální limity intenzity chovu
hospodářských zvířat - do 0,7 VDJ

• V žádném případě nesmí být podle ENVI Výboru podpory poskytovány na
intenzivní živočišnou výrobu.
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Společná zemědělská politika
Výbor AGRI (staré složení) odhlasoval:

• Alespoň 60 % pro základní podporu příjmů pro udržitelnost (BISS) a 
redistributivní platby, vč. alespoň 5 % pro redistribuci

• Minimálně 20 % pro eko-schémata
• Alespoň 2 % pro mladé zemědělce
• Oslabení u VCS (nyní podpora 10 + 2 %) 
• Až do 3 % pro sektorové programy
• Až do 3 % pro národní rezervu

• Až do 15 % pro transfery z I. do II. pilíře, vč. zdrojů získaných 
zastropováním

• Až do 5 % pro transfery z II. do I. pilíře

Stav k 1. 1. 2020

Společná zemědělská politika
Výbor AGRI (staré složení)

povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR & dobrovolný 
odečet (pro ČS) 50 % nákladů na zaměstnance.

• Zastropování se aplikuje na celé PP s výjimkou Ekoschémat a platby
pro mladé zemědělce.

• Možnost neaplikovat zastropování pouze tehdy, když členský stát
alokuje min. 10% na redistributivní platbu (v ČR 150 ha).

• Povinnost ČS zavést definici skutečného/aktivního zemědělce
(podmínka způsobilosti) – nositel majetkové propojenosti. Platí i pro
LFA/ANC

• Ze seznamu VCS vypadly konzumní brambory – podpory pouze na
škrobové brambory. EP rovněž odstranil ze seznamu vepřové,
drůbeží, vejce, řezané květiny, med….

Stav k 1. 1. 2020
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Společná zemědělská politika
Výbor AGRI (staré složení)

• Dosažení externí konvergence přímých plateb v roce 2027 (baseline
rok 2026).

• Osvobození farem do 10ha (1250,- €) od správních pokut.

• Horní hranice sankcí za nedodržení cross compliance vzroste na
10% z dotací (nyní 1%, 3%, 5%).

• II. pilíř: min. 30% pro opatření na ochranu ŽP (AEKO, EZ, Leso-envi)
•Do 30% klauzule není započítán rozpočet LFA/ANC (lze zahrnout
jen 40% rozpočtu na LFA/ANC)

• II. pilíř: min. 30 % rozpočtu alokováno na investice.

Stav k 1. 1. 2020

Jednání Rady ministrů
• Zastropování/degresivita BISS povinně, leda že by ČS 

alokoval na redistributivní platbu alespoň 10% rozpočtu I. 
pilíře. Variantně povinné či dobrovolné odpočty nákladů 
na zaměstnance.

• Odmítnutí povinného zavedení „skutečného zemědělce“ 
slábne.

• Redistributivní platba – v diskusi (povinná vs. nepovinná)
• Různorodost názorů na navýšení rozpočtu na VCS napříč 

Radou (podpora 10+2%).
• 30% alokace z II. pilíře pro AEKO+ANC+EZ (dohromady).
• Investice v PRV – diskuse o míře podpory: 40-75% 

způsobilých nákladů.

Stav k 1. 1. 2020
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Společná zemědělská politika
Návrh Komise: Condicionality – Cross compliance

Stav k 1. 1. 2020

Kondicionality
MZe
zahrnutí nových GAEC a PPH, kterým jsou: 
- FAsT – živinový nástroj – GAEC 5, GAEC 2 – vhodná ochrana mokřadů 

a rašelinišť, PPH 1 – rámcová směrnice o vodách - difúzní zdroje 
znečištění fosforečnany, PPH 11 – ohlašování nákaz a PPH 13 –
směrnice o udržitelném používání pesticidů a 

- úprava některých GAEC (pokryvnost – GAEC 7, organická hmota v půdě 
– GAEC 3).

Stav k 1. 1. 2020
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Kondicionality
GAEC 1 Zachovávání trvalých travních porostů na základě poměru trvalých 
travních porostů k zemědělské ploše
(1) Na národní úrovni (na úrovni subjektu) bude každoročně sledován vývoj 
poměru ploch TTP vůči celkové zemědělské ploše. Roční poměr bude 
porovnán k referenčnímu roku 2015 nebo 2018 s limitem rozdílu (5 %)

(2) Při překročení rozdílu referenčního poměru (2015 nebo 2018) vůči 
ročnímu poměru nad hranici (5 %), Fond vyzve ty žadatele, kteří mají k 
dispozici plochu, jež byla přeměněna z plochy s trvalými travními porosty 
změnili kulturu trvalého travního porostu na některou z ostatních druhů 
zemědělské kultury, ke zpětnému zatravnění; Fond přitom zohlední míru, 
v jaké každý z těchto žadatelů přispěl ke změně stanoveného poměru.

(3) Provázanost na GAEC 10 – celkový zákaz rozorání ploch TTP 
v soustavě NATURA 2000 bez ohledu na limit (5 %)

Stav k 1. 1. 2020

Kondicionality
GAEC 2 Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť
(1) Mokřadem nebo rašeliništěm se rozumí samostatný útvar neliniového 

typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění retence vody v 
krajině. 

V případě krajinného prvku mokřad nebo rašeliniště se za jeho poškozování 
považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování 
nebo provádění agrotechnických operací; 

Stav k 1. 1. 2020
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Kondicionality
GAEC 3 Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů 
odůvodněných zdravím rostlin

Žadatel nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské 
kultury orná půda (standardní orná půda, travní porost na orné půdě a 
úhor) bylinné zbytky s výjimkou postupu podle mimořádných 
rostlinolékařských opatření.

Stav k 1. 1. 2020

Kondicionality
GAEC 4 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem 
povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních 
útvarů tím, že
a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy 
stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m
od břehové čáry,
b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7°
ochranný pás podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 
25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv., a
c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou 
vzdálenost od břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů.

Stav k 1. 1. 2020
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Kondicionality
GAEC 5 Použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků 
v oblasti živin

Žadatel si aktivuje nástroj pro udržitelnost zemědělského podniku v oblasti 
živin, pro díl půdního bloku vloží požadované informace, které nejsou 
dostupné ze zemědělských registrů (např. naturální výnosy, vstupy hnojiv) 
a vygeneruje plán hnojení na úrovni podniku.

V souladu s návrhem nařízení ke SP Nástroj poskytuje alespoň tyto prvky a funkce: 
a) prvky 
• příslušné informace o zemědělském podniku vycházející ze systému evidence půdy (LPIS) a integrovaného administrativního a 
kontrolního systému (IACS), 
• informace z odběru vzorků půdy ve vhodném časoprostorovém rozsahu, 
• informace o příslušných postupech hospodaření, historii plodin a cílech výnosů, 
• označení týkající se právních omezení a požadavků, jež mají význam pro hospodaření s živinami v zemědělském podniku, 
• úplný rozpočet vyčleněný na živiny. 
b) funkce 
• automatické zahrnování dat z co největšího počtu různých zdrojů (systémy LPIS a IACS, vlastní údaje zemědělců, rozbory půd 
atd.), aby zemědělci nemuseli údaje zadávat duplicitně, 
• umožnění obousměrné komunikace mezi platebními agenturami / řídicími orgány a zemědělci, 
• modularita a možnost podporovat další cíle v oblasti udržitelnosti (např. hospodaření s emisemi, hospodaření s vodou), 
• dodržování zásad EU v oblasti interoperability, otevřenosti a opakovaného použití údajů, 
• záruky pro bezpečnost údajů a ochranu soukromí v souladu se stávajícími osvědčenými normami.

Stav k 1. 1. 2020

Kondicionality
GAEC 6 Zpracování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy, 
mimo jiné s ohledem na svahy

Pravděpodobně obdoba současného protierozního DZES
Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha

a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice 
a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,
b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice 
a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % 
pokryta silně erozně ohroženou půdou,
c) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny 
o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,
d) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny 
o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je 
z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,
e) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice 
a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu 
erozně ohrožené půdy větší než 
2 ha neuvedenou v písmeni a), a
f) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice 
a čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu 
erozně ohrožené půdy větší než 
2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na 
dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více 
než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou 
v písmeni b).
Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.

Stav k 1. 1. 2020
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Kondicionality
GAEC 7 Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda 
(standardní orná půda, travní porost a úhor) a trvalá kultura (vinice, chmelnice, ovocný 
sad, školka, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a jiná trvalá 
kultura) zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, 
nebo provede některé z těchto opatření:
a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné 
jarní plodiny,
b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu 
následné jarní plodiny,
c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, 
nebo
d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého 
porostu meziplodiny nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno 
zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v 
minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných 
produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona 
o hnojivech stanovena minimální dávka. Stav k 1. 1. 2020

Kondicionality
GAEC 8 Střídání plodin

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda 
nebude pěstovat stejnou plodinu dva roky po sobě.

Stav k 1. 1. 2020
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Kondicionality
GAEC 9 Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční 
prvky nebo oblasti
Žadatel:
a) vyčlení 5 % zemědělské půdy ve prospěch neprodukčních prvků. Za neprodukční prvky 
se považují krajinné prvky, ochranné pásy, plochy, kde jsou pěstovány dusík vázající 
plodiny bez použití POR,

b) nezruší a nepoškodí KP, dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. 3. do 1. 11., pokud 
nebyl k řezu / kácení udělen souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.

d) Max. velikost honů 30 ha

Krajinné prvky: mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní 
dřevina, příkop, mokřad, rašeliniště.
Za ochranné pásy se považují souvratě, nebo ochranné pásy v blízkosti útvaru 
povrchových vod (v šířce nejméně 3 m od břehové čáry, u dílu půdního bloku s průměrnou 
sklonitostí převyšující 7° ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v 
něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv)

Stav k 1. 1. 2020

Kondicionality
GAEC 10 Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů 
v lokalitách sítě Natura 2000

Žadatel nerozorá plochy dílu půdního bloku nebo jejich části s kulturou trvalý travní porost 
nacházející se ve vymezené oblasti Natura 2000.

Stav k 1. 1. 2020

23
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Ekoschémata

Stav k 1. 1. 2020

Ekoschémata
- Základní údržba trvalých travních porostů
- Podpora aplikace kvalitních organických nebo statkových hnojiv –

náhrada min. hnojiv (min. 25% o.p.)
- Podpora zeleného hnojení a dusík vázajících plodin (bez POR)
- Diverzifikace krajiny (hon max. 20ha)
- Režimy podporující jakost vody – Tvorba a údržba vegetačních pásů 

podél vodních toků (10-50 m bez POR a hnojiv)
- Režimy podporující jakost vody – Infiltrační oblasti drenážních systému v 

OPVZ (osevní postupy s omezením POR a hnojiv)
- Údržba krajinných prvků (10 m pás, manag. mokřadů a kr. sadů)
- Vyrovnaná bilance živin (N,P,K dle živinového plánu)
- Udržování ploch na zemědělské půdě podporující biodiverzitu (extra 

EFA)
- Podpora precizního zemědělství
- Schémata eliminující větrnou erozi
- Šetrný management na trvalých kulturách

Stav k 1. 1. 2020
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Ekoschémata
- Schémata eliminující větrnou erozi
• Ochranný pás, kterým se také naplní GAEC 9 a DZES 7d. 
• Pásové střídání plodin.
• Zařazení víceletých pícnin do osevního postupu.
• Bezorebné technologie, výsev do ochranné plodiny, mulče.
• Založení vegetačních bariér.
• Udržování větrolamů.
• Zajištěním vegetačního pokryvu mimo dobu hlavní tržní plodiny.
• Agrotechnická a organizační opatření.
• Podpora contour farmingu.

- Šetrný management na trvalých kulturách (mech. úprava meziřadí bez 
POR)

Stav k 1. 1. 2020

II. Pilíř - AEKO
Upravené tituly, které jsou nabízeny dnes:

 Integrovaná produkce,
 Biopásy,
 Čejka chocholatá,
 Zatravňování o.p.,
 OTP (cenné lokality)
 Krajinotvorné sady
 Zvažované osevní postupy na orné půdě
 Podpora meziplodin

Stav k 1. 1. 2020
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II. Pilíř – Ostatní opatření
Zvažovaná opatření nároková (nařízení vlády)
 ANC
 Platby v Natura 2000
 Ekologické zemědělství
 Animal welfare
 Agrolesnické systémy
 Zalesňování
 Lesnicko-envi služby

Zvažovaná opatření nenároková (pravidla)
 Investice (zemědělské, potravinářské, lesnické)
 Rozvoj podnikatelské činnosti
 Spolupráce/inovace
 Vzdělávání/poradenství
 LEADER

Stav k 1. 1. 2020

Děkuji za pozornost.

Stav k 1. 1. 2020

29
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