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VYSVĚTLUJÍCÍ SDĚLENÍ 
 

1/ KONTEXT 

• Důvody a cíle reformy SZP: mezinárodní závazky týkající se životního prostředí, pokles 

cen na trzích, obchodní dohody, Sdělení EK z listopadu 2017 – nový prováděcí 

mechanismus a přesun od podmíněnosti k většímu výkonu  

• Soulad se Smlouvou o fungování EU – posílení zemědělské produkce (racionálně), 

stabilizace trhů, zajištění dostatečných dodávek potravin za rozumné ceny 

• Soulad s dalšími politikami EU 

 

2/ PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA, PROPORCIONALITA 

• Subsidiarita: posílení pro členské státy, zajištěno ale bude, že SZP zůstane politikou 

společnou, se společnými cíli a implementací. EK stanoví základní parametry politiky. 

Cílem je, aby ČS maximalizovaly příspěvek k plnění EU cílů 

• Proporcionalita: SZP bude díky posílené subsidiaritě ČS více vyváženou politikou 

• Výběr nástrojů: zodpovědnost za předložení pozměňovacích návrhů leží na Evropském 

parlamentu a Radě 

 

3/ VÝSLEDKY EX-POST HODNOCENÍ, KONZULTACE, POSOUZENÍ DOPADŮ 

• Ex post hodnocení / fitness check existující legislativy, cíle stanovené v rámci poslední 

reformy – produkce potravin, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, územní 

management 

• Veřejná konzultace k SZP: celkem 322.000 příspěvků, pro všechny zúčastněné aktéry 

• Shrnutí výsledků seminářů: nutno posílit dostupnost nástrojů pro řešení 

environmetálních výzev, posílení nástrojů řízení rizik 

• Posouzení dopadů: lepší zacílení podpor malým a středním podnikům a oblastem ANC 

– EK ale upozorňuje na fakt, že by signifikantní přesun (redistribuce) přímých plateb 

směrem k zemědělcům a regionům s nízkou produktivitou vedl k poklesu 

konkurenceschopnosti sektoru. Zastropování a konvergence plateb ale mohou 

napomoci lepšímu přerozdělení přímých plateb. Nutno posílit environmentální a klima 

ambice, posílit synergii SZP s dalšími relevantními politikami 

• Zjednodušení: posílená subsidiarita povede k zjednodušení – ČS si budou moci vybrat 

taková opatření, která jim budou vyhovovat nejlépe 

 

4/ ROZPOČET  

• Pro EZZF v běžných cenách vyčleněno 286,2 miliardy EUR, pro EZFRV 78,8 miliardy EUR. 

Zemědělské fondy jsou doplněny o dodatečný fond Horizon Europe, na který je 

vyčleněno 10 miliard EUR s cílem podpořit výzkum, inovace a bioekonomii 
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• Konvergence: ČS s platbami nižšími, než je 90 % průměru EU, budou subjektem 

konvergence směrem k uzavření rozdílu mezi úrovní přímých plateb z 50 % na 90 %. ČS 

budou na konvergenci přispívat z obálky určené na přímé platby  

• Pro rozvoj venkova EK navrhuje posílené spolufinancování pro II. pilíř, čímž by byl 

kompenzován pokles rozpočtu pro PRV 

• Budou umožněny přesuny financí mezi EZZF a EZFRV oběma směry do výše 15 %, 

dalších 15 % bude moct být přesunuto do EZFRV pro opatření spojená s ochranou 

životního prostředí a klimatu, a o 2 % pro opatření spojená se zahájením činnosti 

mladých zemědělců. 

 

5/ DALŠÍ ELEMENTY: IMPLEMENTACE PLÁNŮ, MONITORING 

• Plány na implementaci a monitoring, hodnocení a podávání zpráv: současný 

monitorovací systém CMEF bude využit jako základ pro monitoring výkonu budoucí 

SZP, bude ale posílen. Nový „Performance Monitoring and Evaluation Framework 

(PMEF)“ – tedy pracovní rámec pro monitoting a hodnocení výkonnosti politiky – bude 

zaměřen na hodnocení všech nástrojů používaných v rámci budoucí SZP, bude 

fungovat na základě indikátorů kontextu, výsledku a dopadu. Celkové hodnocení 

politiky bude probíhat po delších několikaletých úsecích, hodnocení dílčích cílů bude 

probíhat každoročně. Víceleté posuzování na základě dopadových indikátorů, roční 

hodnocení výdajů a výkonnosti politiky pomocí indikátorů výsledku 

• Výčet dotčených Nařízení 

• Hlavní cíle SZP: 1/ Podpořit příjmy a životní úroveň zemědělců, odolnost vůči tržním 

výkyvům a potravinovou bezpečnost; 2/ Zvyšovat konkurenceschopnost a tržní 

orientaci; 3/ Zlepšit pozici zemědělců v rámci hodnotového řetězce (výrobní vertikály); 

4/ Přispívat k zmírňování dopadů a přizpůsobení se klimatické změně, udržitelná 

energie; 5/ Přispívat k udržitelnému rozvoji a nakládání s přírodními zdroji; 6/ Posílit 

ochranu biodiverzity, posílit ekosystémové služby a chránit přírodu a krajinu; 7/ Získat 

pro obor nové zemědělce a usnadňovat růst jejich podnikání a generační obměnu; 8/ 

Podpořit zaměstnanost, růst, sociální začlenění a místní rozvoj ve venkovských 

oblastech (včetně bioekonomie a udržitelného lesnictví); 9/ Uspokojit očekávání 

společnosti v oblasti potravin a zdraví 

• Dvoupilířová struktura SZP zůstane zachována 

• Shrnutí Sdělení EK k budoucnosti potravinářství a zemědělství po roce 2020 
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LEGISLATIVNÍ NÁVRH 
 

• Uvedeno, co vše je vzato v potaz: Sdělení EK; nové výzvy; obtíže spojené s povinností 

všech ČS používat definice a implementovat nástroje stanovené EK vzhledem 

k národním specifikům; soulad obchodních jednání s pravidly WTO, synergie mezi 

EZFRV a Horizon Europe, podpora příjmů by měla být určena skutečným zemědělcům, 

podpora inovací a výzkumu, posílení orientace na trh, posílení výkonu směrem 

k ochraně životního prostředí a klimatu, GAEC, nutno redukovat objem prostředků 

velkým podnikům (oddíl 25, strana 22) s cílem spravedlivější distribuce prostředků, 

malé podniky středobodem EU zemědělství, uznává roli VCS plateb 

• Podpora příjmů by měla být poskytována pouze „skutečným zemědělcům“ (genuine 

farmers) – na úrovni EU by měla být stanovena rámcová definice skutečného 

zemědělce, na jejímž základě by pak konkrétní definici stanovily jednotlivé ČS  

• GAEC bude uzpůsoben aktuálním požadavkům 

• S cílem zajistit spravedlivější rozdělení podpor příjmů, částky pro velké příjemce by 

měly být redukovány / zastropovány. Zastropování by mělo být povinné, s povinným 

jednotným stropem, finance uspořené by měly být na redistribuci. Zaměstnanost by 

měla být zohledněna 

• Pro opatření spojená se zahájením činnosti mladých zemědělců ČS musí vyčlenit 

minimálně 2 % obálky pro přímé platby, top-upy do výše maximálně 100.000 EUR 

• Celkem 40 % prostředků ze SZP by mělo být propojeno s posílenou výkonností směrem 

k ochraně životního prostředí a klimatu 

• Národní strategické plány SZP: EU stanoví základní cíle a pracovní rámec, ČS navrhnou 

Národní strategické plány SZP s cílem co nejvíce přispět k závazkům EU v oblasti 

ochrany životního prostředí a klimatu s ohledem na národní specifika, EK plány bude 

schvalovat, až poté budou platné. Na dodržování plnění plánů a implementaci opatření 

budou dohlížet orgány, které ustanoví ČS 

 

KAPITOLA 1/ OBECNÁ USTANOVENÍ, DEFINICE 

 

• Články 1 – 4 

• Definice (např. zemědělec, holding, indikátory) 

• „Genuine farmer“ – zemědělec, pro kterého je zisk ze zemědělstvím jen nepatrnou 

složkou příjmu, by neměl dostávat podporu ze SZP. Detailnější definice bude na 

jednotlivých ČS 

• ČS dále budou moci samy uzpůsobit definice pro „zemědělskou aktivitu“, 

„zemědělskou plochu“, „oprávněné hektary“, i definici „mladý zemědělec“ – ta ale 

bude muset zahrnovat i kritéria: do 40 let, vedoucí podniku, s odpovídající zkušeností 

nebo tréninkem 
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KAPITOLA 2/ CÍLE A INDIKÁTORY 

 

• Články 5 - 7 

• Posílení chytrého, udržitelného, odolného sektoru; posílení ochrany životního 

prostředí a klimatu, socioekonomická role 

• 9 specifických cílů: životaschopný příjem a odolnost sektoru s cílem podpořit 

potravinovou bezpečnost, posílení konkurenceschopnosti a orientace na trh, posílení 

postavení zemědělců, posílení ochrany ŽP a klimatu + adaptace, posílení udržitelného 

rozvoje a hospodaření s přírodními zdroji, ochrana přírody a krajiny, motivace mladých 

zemědělců, podpora zaměstnanosti, růstu a bioekonomie, plnění požadavků veřejnosti 

stran kvality potravin a zdraví 

• Indikátory týkající se výstupu, výsledku, dopadu a kontextu  

 

 

KAPITOLA 3/ SPOLEČNÉ POŽADAVKY A DRUHY OPATŘENÍ 

 

PODKAPITOLA 1/ SPOLEČNÉ POŽADAVKY 

• Články 8 - 13 

• Národní strategické plány musí být v souladu s pravidly WTO 

• Podmíněnost: v případě neplnění hrozí sankce, musí být zahrnuta v Národním 

strategickém plánu pro SZP, se zaměřením na životní prostředí a klima, veřejné zdraví, 

zdraví zvířat a rostlin, welfare zvířat 

• Zemědělské poradenství – ekonomická, environmentální i sociální dimenze 

 

PODKAPITOLA 2/ DRUHY OPATŘENÍ VE FORMĚ PŘÍMÝCH PLATEB 

• Články 14 - 38 

• Články 14 a 15 - Zastropování a degresivita přímých plateb, úplný překlad těchto 

článků v příloze tohoto dokumentu (str. 12 a 13) 

• Článek 16 – Minimální požadavky na získání oddělených přímých plateb: ČS stanoví 

maximální plochu, na kterou budou vypláceny dekaplované platby (pouze skutečným 

zemědělcům) 

• Články 17 až 25 - Základní podpora příjmů pro udržitelnost: ve formě roční platby na 

oprávněný hektar, pouze skutečným zemědělcům, platba na hektar by měla být 

jednotná (uniformní), ČS se ale mohou rozhodnout rozlišit výši této platby podle 

regionů, které čelí podobným podmínkám. Vnitřní konvergence musí být dosaženo 

nejpozději do roku 2026 (alespoň 75 % průměru). ČS, které budou vyplácet tuto 

podporu, vytvoří národní rezervu, která bude sloužit k výplatě podpor mladým 

zemědělcům, kteří poprvé zahájí činnost. Evropská komise je oprávněna vydat 
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delegované akty týkající se zakládání národní rezervy, pravidel přístupu k rezervě, a 

požadavků na aktivaci platebních nároků. ČS mohou pro malé zemědělce vyplácet tyto 

podpory ve formě „round sum“, tedy formou souhrnné částky 

• Články 26 a 27 – Doplňková podpora příjmů. V článku 26 definována Doplňková 

redistributivní podpora příjmů: ČS musí zajistit redistribuci podpor od velkých směrem 

k malým nebo středně velkým farmám. Tato podpora bude vyplácena ročně, 

dekaplovaně, na počet oprávněných hektarů. ČS stanoví množství hektarů, na které 

bude redistributivní podpora vyplácena, i různé stupně výše plateb na ha. Výše platby 

na hektar ale nesmí přesáhnout národní průměrnou výši přímé platby na ha. V článku 

27 definována Doplňková podpora příjmů pro mladé zemědělce: ČS mohou 

poskytovat doplňkovou podporu příjmů pro mladé zemědělce, kteří poprvé zahajují 

činnost, nad rámec poskytovaných 2 % z podílu přímých plateb. Platba bude vyplácena 

ročně, dekaplovaně, na počet oprávněných hektarů  

• Článek 28 – Dobrovolná opatření pro klima a životní prostředí (eko-schémata): ČS 

musí navrhnout eko-schémata, která by zemědělci v daném ČS mohli využívat, 

zemědělci je pak mohou ale nemusí využívat (pro ČS tedy povinné eko-schémata 

připravit, pro zemědělce dobrovolné je využívat). Platby budou poskytovány 

skutečným zemědělcům, kteří se rozhodli využívat zemědělské postupy příznivější pro 

klima a životní prostředí. ČS ustanoví seznam zemědělských praktik, které budou 

hodnoceny jako přínosné pro klima a ŽP – tedy které budou přispívat k plnění 

environmentálních a klimatických cílů (zemědělci, kteří se rozhodnout více omezit 

používání hnojiv a postřiků, nad rámec povinného omezení..). Platba bude vyplácena 

ročně, na počet oprávněných hektarů, a měla by být buď doplňkovou platbou k 

odděleným přímým platbám, nebo by měla sloužit jako kompenzace zemědělcům za 

dodatečné náklady  

• Články 29 až 33 – Vázané přímé platby: toto opatření by mělo podpořit sektory / 

produkci specifických a citlivých komodit, které čelí obtížím – s cílem podpořit jejich 

konkurenceschopnost, udržitelnost nebo kvalitu. Může být vypláceno pouze na ty 

sektory a produkci, které jsou významné z ekonomického, sociálního nebo 

environmentálního důvodu: obilniny, olejniny, proteinové plodiny, luštěniny, len, 

konopí, rýži, ořechy, škrobové brambory, mléko a mléčné výrobky, osiva, skopové a 

kozí maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, bource morušového, sušená krmiva, 

chmel, cukrovou řepu, třtinu, čekanku, ovoce a zeleninu. Platby budou vypláceny na 

hektar pouze pro oprávněné hektary.  

• Články 34 až 38 - Opatření pro bavlnu  
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PODKAPITOLA 3/ SEKTOROVÁ OPATŘENÍ 

• Články 39 – 63 

• Opatření pro definované sektory musí být uvedena v Národních strategických plánech 

pro SZP 

• Články 39 až 41 – Obecná ustanovení 

• Články 42 až 47 – Ovoce a zelenina: plánování produkce, postupy produkce, propagace 

a umisťování na trh. Opatření (intervence): bio produkce, posílení odolnosti proti 

škůdcům, opatření s cílem chránit půdu, a další. Provozní programy, fondy, podmínky 

finanční asistence ze strany EU, organizace producentů. Podmínky finanční asistence 

na úrovni členského státu pro organizace producentů 

• Články 48 až 50 - Včelařství: druhy opatření: technická podpora včelařům a 

organizacím včelařů, opatření na boj proti škůdcům a nemocem, aktivity související 

s monitoringem trhu či k posílení kvality produkce, a další 

• Články 51 až 54 - Víno: ČS musí pro sektor zvolit minimálně jeden z definovaných cílů, 

mezi kterými je například posílení konkurenceschopnosti EU vinařů včetně posílení 

udržitelné produkce, snaha o obnovení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu 

EU s cílem zabránit výkyvům na trhu, využití vedlejších produktů vzniklých při výrobě 

vína, a další. Druhy opatření: pojištění sklizně s cílem zabránit ztrátám v příjmech, 

investice, a další. Podmínky finanční asistence ze strany EU 

• Článek 55 - Chmel: ČS musí zvolit minimálně jeden z definovaných cílů, mezi kterými je 

například plánování produkce, uzpůsobení produkce poptávce; optimalizace 

produkčních nákladů, výzkum a rozvoj a další 

• Články 56 až 58 - Olivy a Olivový olej 

• Články 59 až 63 - Ostatní sektory: ČS musí zvolit minimálně jeden z definovaných cílů, 

mezi kterými je například plánování produkce, uzpůsobení produkce poptávce; 

koncentrace dodávek dodávaných na trh, výzkum a rozvoj udržitelných metod 

produkce; podpora, rozvoj a implementace metod produkce šetrných k životnímu 

prostředí a klimatu a další. Druhy opatření: investice do ochrany půd, do posílení 

udržitelného hospodaření s vodními zdroji, ekologických obalů, zdraví a welfare zvířat, 

či zvyšování odolnosti rostlin vůči škůdcům; poradenství; trénink; implementace 

schémat kvality a další. Podmínky finanční asistence ze strany EU 

 

PODKAPITOLA 4/ DRUHY OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA  

• Články 64 – 78 

• Článek 64 - Druhy opatření pro rozvoj venkova: Za druhy opatření pro rozvoj venkova 

jsou považovány následující:  

o Závazky týkající se životního prostředí a klimatu 

o Přírodní nebo specifická územní omezení 

o Území zatížená omezeními, která vyplývají z některých povinných požadavků 

o Investice 
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o Opatření spojená se zahájením činnosti mladých zemědělců 

o Nástroje řízení rizik 

o Kooperativy 

o Výměna znalostí a informací 

• Článek 65 – Závazky týkající se životního prostředí a klimatu: ČS musí zahrnout agro-

envi-klimatické závazky do svých Národních strategických plánů. ČS mohou v rámci 

tohoto opatření poskytnout podporu pro různé oblasti, v souladu s národními, 

regionálními či lokálními specifickými potřebami. V rámci tohoto opatření ČS 

poskytnou platby pouze na závazky, ke kterým se zemědělci zaváží nad rámec již 

povinných požadavků a standardů spojených se zemědělskou činností a životním 

prostředím; nad rámec minimálních požadavků týkajících se používání postřiků a 

hnojiv a welfare zvířat; a další. ČS budou příjemcům kompenzovat náklady a případný 

ušlý zisk. Závazky budou stanovovány na období mezi 5 až 7 lety 

• Článek 66 - Přírodní nebo specifická územní omezení: platby pouze skutečným 

zemědělcům, za účelem kompenzace dodatečných nákladů a ušlých zisků, které by 

měly být vypočítány z porovnání oblasti čelící určitým omezením s oblastmi, které 

nejsou žádnými omezeními zatíženy. Platby budou vypláceny ročně, na oprávněné 

hektary 

• Článek 67 - Území zatížená omezeními vyplývající z některých povinných požadavků: 

Platby mohou být vypláceny zemědělcům, vlastníkům lesů, a dalším, kteří hospodaří 

s půdou. Dotčená území: spadající pod Natura 2000, oblasti, pro které platí povinná 

pravidla s cílem ochrany životního prostředí, oblasti zahrnuty v plánech povodí. ČS 

mohou tyto platby využít pouze s cílem příjemcům kompenzovat dodatečné náklady a 

případný ušlý zisk. Dodatečné náklady a ušlý zisk definovány v odstavci a 5a a 5b 

• Článek 68 - Investice: ČS mohou poskytnout podporu určenou na investice, pokud se 

jedná o nákup zemědělských práv na produkci; nákup půdy; nákup hospodářských 

zvířat; investice do zavlažování a další. ČS poskytnou podporu maximálně do výše 75 % 

oprávněných nákladů 

• Článek 69 - Opatření spojená se zahájením činnosti mladých zemědělců: ČS mohou 

poskytnout podporu na zahájení činnosti mladým zemědělcům, a to na start-upy 

spojené se zemědělstvím, lesnictvím, či na nezemědělské aktivity ve venkovských 

oblastech, které jsou součástí místních plánů rozvoje. ČS poskytnou podporu ve formě 

lump-sum platby, maximální výše podpory je limitována na 100.000 EUR, a může být 

kombinována s dalšími finančními nástroji 

• Článek 70 - Nástroje řízení rizik: ČS poskytnou podporu pro nástroje řízení rizik s cílem 

propagovat nástroje řízení rizik, které by měly skutečným zemědělcům pomoci řídit 

produkci a zisky v okamžicích, kdy nemohou kontrolovat externí vlivy. ČS zajistí, aby 

byla podpora vyplácena pouze v případě, že ztráty překročí 20 %. ČS poskytnou 

podporu maximálně do výše 70 % oprávněných nákladů. ČS musí zabránit 

překompenzování ztrát 
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• Článek 71 - Kooperativy: ČS mohou podporu poskytovat pouze na podporu kooperativ, 

které jsou tvořeny alespoň dvěma entitami, podpora může být použita na veškeré 

náklady spojené se všemi aspekty kooperativ. ČS omezí podporu na maximálně 7 let 

• Článek 72 - Výměna znalostí a informací: ČS poskytnou podporu maximálně do výše 

75 % oprávněných nákladů. ČS mohou v případě zakládání zemědělských 

poradenských služeb poskytnout podporu ve formě pevně stanovené částky nejvýše 

200.000 EUR 

• Prvky vztahující se k několika druhům opatření (intervencí): Články 73 – 78. Stanovení 

odpovědnosti řídícího orgánu. Platby v rámci celé kapitoly by měly mít podobu 

náhrady způsobilých nákladů skutečně vynaložených příjemcem; jednotkových 

nákladů; lump-sum plateb (jednorázové platby); paušální platby.  

 

KAPITOLA 4/ FINANČNÍ NÁSTROJE 

  

• Články 79 - 90 

• Odkaz na jednotlivé druhy opatření (intervencí) spadajících pod EZZF a EZFRV (viz 

podkapitoly 2, 3 a 4) 

• Článek 80 definuje uznatelnost nákladů – ty jsou stanoveny v národních programech 

(více v kapitole 5). Uznatelné náklady mohou vzniknout příjemci pomoci do 31. 

prosince 2029  

• Článek 82 definuje specifické finanční rámce pro některé země a plodiny (olivový olej, 

chmel). Zároveň mohou všechny členské státy v rámci národních programů alokovat 

maximálně  3 % přímých plateb na jiné sektory specifikované v kapitole 3, podkapitola 

3, sekce 7  

• Dle článku 83 je 78.811 miliard EUR věnováno na rozvoj venkova  

• Pro národní strategické plány stanovena jednotná míra intervence z EZFRV - ta by měla 

být 70 % pro specifické regiony, 65 % uznatelných náklad pro platby podle článku 66 

(přírodní nebo územní specifická omezení) a 43 % u ostatních regionů. Minimální 

příspěvek by měl činit 20 % 

• Dle článku 86 by 30 % příspěvků z EZFRV mělo být směřováno na environmentální a 

klimatická opatření, maximálně 4 % na technickou pomoc a 5 % na program LEADER. 

Zároveň musí být stanovena minimální hranice pro podporu mladých farmářů 

• Komise navrhuje snížit strop pro VCS platby z 13 % pro citlivé komodity na 10 %, 

podpora 2 % pro proteinové plodiny zachována. Státy, které v rámci současné SZP 

implementují VCS platby v míře nad 13 %, si i v SZP po roce 2020 budou moci zachovat 

platby vyšší jak navrhovaných 10 %, nebudou ale smět překročit úroveň plateb VCS 

z roku 2018. (čl. 86 odst. 5) 

• Článek 90 přesuny mezi pilíři oběma směry až do výše 15 %, s případným navýšením o 

dalších 15 % pro opatření spojená s ochranou životního prostředí a klimatu (přesun 

z EZZF do EZVFR), a o 2 % pro opatření spojená se zahájením činnosti mladých 

zemědělců (přesun z EZZF do EZFRV) 
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KAPITOLA 5/ NÁRODNÍ PROGRAMY 

 

• Články 91 – 142 

• Členské státy budou tvořit na základě vlastní SWOT analýzy národní programy 

implementace. Ty budou rovněž stanovovat indikátory a milníky. Programy budou 

realizovány od ledna 2021 do prosince 2027. Pokud vypracuje i regionální plány, musí 

být v souladu s plánem národním  

• Plány budou obsahovat posouzení potřeb, strategii intervencí, popis elementů 

shodných pro více intervencí, popis intervencí pro přímé platby a PRV, cíle a finanční 

plány, popis elementů zajišťujících modernizaci SZP, popis elementů zajišťujících 

zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže pro koncové příjemce dotací 

• V rámci těchto národních plánů má být specifikováno i plnění hlavní 

environmentálních cílů (definovány v čl. 92). jednotlivá opatření mají být zdůvodněná 

a specifikováno jejich plnění, včetně struktury a výše plateb. Rozpis financování má být 

na roční bázi (čl. 100)  

• Struktura národních plánů je stejná pro všechny členské státy – obsah definován v čl. 

95. ČS mají předložit národní plány do ledna 2020 a EK má 3 měsíce na posouzení a 

dodatečné otázky vůči členským zemím. Do 8 měsíců pak EK má schválit národní plán  

• Na základě článku 110 má členský stát zřídit „řídící orgán“ pro zajištění implementace 

národního programu a jeho kontrolu a monitoring. Ta může mít regionální pracoviště.  

• Řídící orgán průběžně monitoruje plnění cílů programu a jednou ročně vypracovává 

povinně zprávu o plnění 

• Dle článku 123 může členský stát dostat bonus až do výše 5 % alokace roku 2027 při 

nadstandardním plnění environmentálních cílů  
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PŘÍLOHA 1. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ČLÁNKŮ TÝKAJÍCÍCH SE ZASTROPOVÁNÍ 
 

KAPITOLA II 

DRUHY INTERVENCÍ FORMOU PŘÍMÝCH PLATEB 

 

SEKCE 1 

DRUHY OPATŘENÍ A SNIŽOVÁNÍ PLATEB 

 

 

Článek 14 

Druhy opatření pro přímé platby 

5. Druhy opatření v rámci této kapitoly mohou mít podobu přímých plateb oddělených 

od produkce a přímých plateb vázaných na produkci. 
 

6. Za oddělené přímé platby jsou považovány následující:  

a. Základní podpora příjmů pro udržitelnost; 

b. Doplňková redistributivní podpora příjmů pro udržitelnost; 

c. Doplňková podpora příjmů pro mladé zemědělce; 

d. Režim podpory pro a životní prostředí a změnu klimatu. 
 

7. Za vázané přímé platby jsou považovány následující:  

a. Vázaná podpora příjmů; 

b. Specifická platba pro pěstování bavlny. 

 

Článek 15 

Snižování plateb 

1. Členské státy jsou povinny snížit částku přímých plateb, které mají být poskytnuty 

zemědělci podle této kapitoly za daný kalendářní rok, a které přesahují 60.000 EUR, 

takto: 

a. Částky mezi 60.000 a 75.000 EUR o minimálně 25 %; 

b. Částky mezi 75.000 a 90.000 EUR o minimálně 50 %; 

c. Částky mezi 90.000 a 100.000 EUR o minimálně 75 %; 

d. Částky přesahující 100.000 EUR o 100 %. 
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2. Před použitím odstavce 1 odečtou členské státy z částky přímých plateb, které mají být 

zemědělci poskytnuty podle této kapitoly v daném kalendářním roce: 

a. Mzdové náklady související se zemědělskou činností vykázané zemědělci, a to 

včetně daní a příspěvků na sociální pojištění souvisejících se zaměstnaností;  

b. Náklady odpovídající pravidelné a neplacené práci spojené se zemědělskou 

činností vykonávanou osobami pracujícími na dané farmě, kteří nedostávají 

plat, nebo kteří dostávají odměny nižší než odměny obvykle vyplácené za 

poskytované služby, ale kteří jsou odměňováni skrze hospodářské výsledky 

podniku. 
 

Pro výpočet částek uvedených v bodech a) a b) členské státy musí použít 

průměrnou výši mezd v zemědělství platnou pro daný členský stát nebo region, 

vynásobenou počtem ročních pracovních jednotek vykázaných příslušným 

zemědělcem. 
 

3. Předpokládané prostředky získané ze snížení plateb musí být použity nejprve na 

příspěvek k financování doplňkové redistributivní podpory příjmů pro udržitelnost, a 

následně na ostatní opatření  oddělených přímých plateb. 
 

Členské státy mohou rovněž použít celý obnos nebo jeho část k financování opatření v 

rámci EZFRV podle Kapitoly IV prostřednictvím převodu mezi pilíři. Tento převod na 

EZFRV musí být součástí finančních tabulek strategického plánu společné zemědělské 

politiky, a v roce 2023 může být přehodnocen v souladu s ustanoveními Článku 90. 

Nevztahují se na něj maximální limity pro převody prostředků z EZZF na EZFRV 

stanovené Článkem 90. 
 

4. Komise je oprávněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s Článkem 138, 

který doplňuje toto nařízení o pravidla, která stanoví společný základ pro výpočet 

snížení plateb podle Odstavce 1 tak, aby bylo zajištěno správné přerozdělení 

prostředků oprávněným příjemcům. 

 

 

 

 

 

 

 


