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Jednání ministrů zemědělství v Lucemburku 18. června
•nově představený legislativní balíček SZP 2020+
•pravidla pro strategické plány SZP
•finanční rámec

ROZPOČET SZP

Víceletý finanční rámec:
gesce = MF, Úřad vlády -cílem příprava a koordinace pozice ČR
MZE- účast v pracovních skupinách, připomínkování pozic

V novém rozpočtovém období je na celou SZP připraveno zhruba o 5 procent
méně peněz než v současném období
všechny státy proto budou kráceny - výpadek zdrojů po Brexitu, nové výzvy
V rámci rozvoje venkova v průměru přibližně o 15 procent
ČR se připojila k dalším zemím a vyzvala, aby byla zachována alespoň stávající
úroveň financování jako v současném období

FINANČNÍ RÁMEC PRO SZP – PŘÍMÉ PLATBY ČR
2014 – 2020 - 6 114 727 tis. € tj. cca 152 mld. Kč
podíl z obálky EU 2,08 %
2021 – 2027 - 5 871 911 tis. € tj. cca 146 mld. Kč
podíl z obálky EU 2,21
Absolutní snížení pro ČR mezi obdobími je 242 816 tis. € tj. cca 6 mld. Kč, tzn.
snížení o 3,97 %
Nejvíce si polepšilo oproti minulému období Lotyšsko (32 %), Estonsko (26 %),
Litva (18 %) a Rumunsko (9 %)

ROZPOČET PŘÍMÝCH PLATEB
hrazen výhradně z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF)
možná flexibilita - 15% z roční obálky na přímé platby na Program rozvoje
venkova
zastropování přímých plateb a uplatněním postupné degresivity:
• do 60 000 € – žádné snížení
• 60 000 € - 75 000 € – krácení o 25 %
• 75 000 € - 90 000 € – krácení o 50 %
• 90 000 € - 100 000 € – krácení o 75 %
• od 100 000 € – úplné zastropování ( cca 2,03 mil. Kč)

možnost zohlednit odpočet mzdových nákladů
zastropování všech přímých plateb

NOVÝ MODEL PROVÁDĚNÍ POLITIKY
EU
úroveň

Členské
státy

Hlavní cíle SZP
Širší typy intervencí
Základní požadavky v právních předpisech
Návrh intervencí zohledňující specifické
potřeby a cíle EU
Alokace rozpočtu a stanovení cílů ČS
Reporting výkonnosti

Strategický plán SZP
cíle členského státu, intervence (oba pilíře)
a alokace rozpočtu

STRATEGICKÝ PLÁN SZP – indikativní obsah
SWOT analýza - analýza stavu a potřeb vůči společným cílům EU
definice cílů + ukazatele dopadu, výsledku a výstupu
- nově i pro přímé platby!
výběr typů intervencí (dosavadní opatření PRV)
přímé platby oddělené od produkce,vázané na produkci
územní platby (ANC)
závazky hospodaření (environmentální, klimatické,DŽPZ)
investice, dotace na zahájení činnosti
nástroje pro řízení rizik, spolupráce
systém pro zemědělské znalosti a inovace
sektorové programy (SOT)
nastavení řídícího a kontrolního systému, předběžné podmínky

MALÉ PODNIKY

DALŠÍ PRVKY
NOVÉ SZP
ZA OBLAST
PŘÍMÝCH
PLATEB

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC


 Posílení podpory malých
zemědělských podniků,
zejména
prostřednictvím
redistributivní platby

Zacílení na subjekty pro
něž je zemědělství
hlavním zdrojem příjmu
pro živobytí

PRINCIP KONVERGENCE

 Nadále snižovat rozdíly v
průměrné míře podpory mezi
členskými státy

Priorita ČR – při vyjednávání o balíčku
nařízení SZP 2020+ nadále usilovat
o dobrovolnost zastropování
Pozitivní je, že prostředky ze zastropování
zůstávají v národní obálce

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Klíčové prvky

ZELENÁ
ARCHITEKTURA

KOMBINACE
POVINNÝCH A
DOBROVOLNÝCH
OPATŘENÍ V RÁMCI
I. A II. PILÍŘE

DEFINICE
PODMÍNĚNOSTI
(POSTUPY ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ)

POSTUPY ŠETRNÉ K
ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ -ZÁKLAD
PRO AMBICIÓZNĚJŠÍ
DOBROVOLNÉ
POSTUPY (POSTUPY

NASTAVENÉ NA ÚROVNI
EU – NÁVAZNOST NA C-C
A GREENING)

NÁVRH NOVÉ
ZELENÉ
ARCHITEKTURY SZP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Avizované zjednodušení
- jedna úroveň požadavků pro přímé platby
- jeden soubor pravidel řízení a kontroly
- snaha o snížení administrativní zátěže
Nikoliv však na úrovni členského státu

Ekoschémata v rámci přímých plateb i jako typ závazku
Dobrovolné a zastřešující agro-environmentálně klimatické systémy – nad rámec
postupů šetrných k životnímu prostření; řešení specifických problémů ČS
V rámci kondicionalit je navrhováno povinné zavedení bilance živin či rotace
plodin

DALŠÍ POSTUP PŘÍPRAV

• EU úroveň (EK, Rada a Evropský

parlament)
Diskuse legislativního rámce
Diskuse rozpočtového rámce
• Národní úroveň (spolupráce ÚZEI,

výzkumné ústavy, školy, odborné útvary
MZe, NNO)
Analýzy k popisu stávající situace
Definice potřeb => definice cílů +
kvantifikace ukazatelů
Definice vhodných intervencí

(koordinace s ostatními resorty)

Alokace rozpočtu – prioritizace
Zpracování strategického plánu –
schválení vládou, předložení EK

DĚKUJI
ZA POZORNOST

