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1. Evropský rozpočet a jeho vliv na přípravu SZP

2. Návrhy k SZP od jednotlivých evropských orgánů

3. Můj pohled závěrem



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

Vývoj rozpočtu EU v klíčových politikách



Návrh Rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku

•Celkový rozpočet pro SZP by měl činit 365 miliardy € (pokles ze
současných zhruba 409 miliard €), přičemž by 286,2 miliardy € mělo být
vyčleněno na I. pilíř, a 78,8 miliardy € na II. pilíř SZP.

•Rozpočet na SZP by pak představoval necelých 31 % z celkového 
rozpočtu EU (v současné době 38 %).

•Obálka pro přímé platby by měla činit v programovém období 2021 –
2027 cca 5,8 mld. €, zatímco v aktuálním programovém období byla cca 
6,1 mld. € (odpovídá snížení o cca 3,9 %).

•Obálka pro 2. Pilíř : - 12 mld. € (odlišné krácení pro jednotlivé země).



1. Rozpočet na SZP další vývoj vyjednávání

•Víceletý finanční rámec je stále projednáván, Rada EU by k VFR měla 
přijmout svoje stanovisko ještě do konce roku 2019, pravděpodobně v 
rozmezí listopad – prosinec 2019. 

•V rámci trialogu EP, EK a Rady by pak mohlo být dosaženo dohody v 
první polovině roku 2020. 

•Hrozí zdržení. VFR by tak nemuselo uzavřít Finsko, které 
předsedá Radě od 01/07/2019 do 31/12/2019, ale až Chorvatsko 
(01/01/2020 – 30/06/2020) nebo Německo (01/07/2020 –
31/12/2020). 



Priority ZS ČR v rámci SZP:

1. Rovné podmínky – zastropování PP, skutečný/aktivní 
zemědělec, definice příjemce - propojenost podniků

2. Platby vázané na produkci

3. Rozdělení plateb v 1. a 2. pilíře (Ekoschémata, BISS, 
atd..)

4. Odvětvové intervence (3% přes OP).





Nově uvažovaná zelená architektura SZP 



EKO-SCHÉMATA:

1. Nastavení bude dle Národního strategického ČR/SR.

2. Spadat pod ně bude min. 20% (COMAGRI), ale spíše min. 
30% (COMENVI) obálky na první pilíř SZP. 

3. Pravděpodobně nebudou zahrnuty do zastropování plateb.

4. Pro podniky dobrovolné – mohou dostat 0, nebo také více 
jak 30% PP. 

5. Nastavení viz. AEKO – kompenzace nákladů/újmy.



Odvětvové intervence:

1.Nyní:

– Ovoce a zelenina, víno, včelařství

2.Nově návrh 

– mléko, brambory, chmel, cukrovka, prasata, drůbež. 

Max 3% obálky 1.p.



Definice příjemce - propojenost podniků:



ANC oblasti:

1. Zachováno nastavení z období 2018 -2020. 

2. Zachování degresivity (přehodnocení – ČR+SR????)

- (EK) – čl. 86… ringfencing min. 30% z PRV pro ŽP a klima 
(AEKO, EZ, Leso-envi, atd.) – oproti současnosti se 
nezapočítává ANC!!! – dopad na rozpočet: více financí na 
zelená opatření pro splnění podmínky v některých zemích

- (EP) – COMENVI ještě přísnější (40% práh), COMAGRI 
(kompromis) někde mezi …do 30% započítává  max. 40% 
výdajů na ANC, nikoliv 100% jako v současnosti….



Můj pohled závěrem:

1.Schválení VFR bude mít zpoždění – otevírá prostor pro EP, 
Radu k prodloužení projednávání SZP.

2.Rozpočet na SZP bude nižší.

3.Klíčové pro nastavení SZP bude ovlivněno velikostí 
Evropského rozpočtu.

4.Účinnost nové SZP bude mít také zpoždění.

5.Délka přechodného období může být i delší (2-3 roky).

6.Navržená výše přímých plateb by byla nižší než dnes! 



Můj pohled závěrem:
7.Environmentální povinnosti zemědělců mají být vyšší za méně 
peněz – na ekoschémata půjde min. 20 - 30% obálky.

8.Zastropování plateb povinné/dobrovolné/redistributivní 
platba??? 

9.Zastropování by se mělo vztahovat na BISS, VCS ne EKO-
SCHEMATA.

10.Možné zmírnění zastropování plateb o odpočty na 
zaměstnance.

11.Podpory vázané na produkci budou pravděpodobně nižší 10 + 
2%.



Můj pohled závěrem:
12.Dle výše obálky na PRV a povinného % na EAO, EZ hrozí 
krácení podpory na ANC/LFA, investice.

13.Snížení byrokracie je málo pravděpodobné, ale může ho 
ovlivnit národní nastavení.

14.Sledování propojenosti podniků? Administrativní problém 
až likvidační dopad na propojené zemědělce!



Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Martin Pýcha

Další informace:
-Webové stránky svazu (www.zscr.cz)

http://www.zscr.cz/

