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POZICE MZE K BUDOUCÍ SZP

ZASTÁVÁME KONZISTENTNĚ SVÉ POZICE
PLNÍME STRATEGII RESORTU ZEMĚDĚLSTVÍ DO ROKU 2030

PROSAZUJEME NAŠE PRIORITY A CÍLE NA VŠECH JEDNÁNÍCH
NEJSME VE SVÝCH STANOVISCÍCH SAMI
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ZÁSADNÍ PRIORITY MZE
ADEKVÁTNÍ FINANCOVÁNÍ SZP
navržené snížení prostředků na SZP jako celek
krácení alokace na rozvoj venkova, které je v případě ČR nejvýraznější
zajištění adekvátní výše podpory citlivým sektorům
snížení obálky pro odvětvové intervence a současné rozšíření podpory do dalších sektorů

ZJEDNODUŠENÍ SZP
nesouhlasíme s navrženým systémem kondicionalit - zejména s povinností zavést nástroj pro
bilanci živin a rotaci plodin
dobrovolnost podmínky skutečného zemědělce

ZASTROPOVÁNÍ
dobrovolnost, vynětí ekoschémat, mladých zemědělců a vázané podpory
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ZÁSADNÍ PRIORITY MZE
KVALITNÍ PŘÍPRAVA
1)
2)
3)
4)
5)

jasný právní rámec budoucí SZP => přechodné období
vyjasnění základních definic
zelená architektura - ekoschémata
odvětvové intervence = nový prvek strategického plánování
kvalitní Strategický plán vycházející z potřeb sektoru

KOMUNIKACE SE ZEMĚDĚLSKOU VEŘEJNOSTÍ
vyjasnění základních potřeb i dobrovolných schémat
posun od grantových schémat u investičních operací k zavedení finančních nástrojů
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HLAVNÍ TÉMATA VYJEDNÁVÁNÍ
SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC
EK: trvá na povinnosti
PRES: návrh dobrovolného pojetí podmínky
EP: nejednotný názor

ZASTROPOVÁNÍ
EK: od 60 tis. degresivita, 100 tis. úplné zastropování
možnost odpočtu mzdových nákladů, zastropování všech PP
PRES: nejednotný názor, řada ČS prosazuje dobrovolné pojetí
EP: ENVI výbor: odsouhlasil od 80 tis. úplné zastropování,
není možnost odpočtu mzdových nákladů, EKO-platba vyňata z režimu zastropování
AGRI výbor: alternativa zastropování – alokace 10 % obálky pro redistributivní platbu

VÝKONNOSTNÍ RÁMEC
EK: trvá na nutnosti plánovat výkon každoročně = administrativně velmi náročné
PRES: dvouleté milníky
EP: podpora ČS – víceleté milníky; možnost vyšších odchylek

6

STAV PŘÍPRAV STRATEGICKÉHO PLÁNU

Národní úroveň
Pokračuje příprava SWOT analýz v jednotlivých
pracovních skupinách
Rozpracování intervencí
Analýza finančních nástrojů
Ex ante hodnocení, SEA

ZMĚNA NÁRODNÍ LEGISLATIVY

EU úroveň
Projednávání VFR
Sektorová legislativa
Pracovní skupiny Rady
Tematické bloky
Snaha RO PRES o dosažení obecného
přístupu
Evropský parlament
ENVI výbor březen 2019
AGRI výbor duben 2019

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
PŘECHODNÉ OBDOBÍ
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NAVRŽENÉ INTERVENCE 2021-2027
I. PILÍŘ (EZZF)
Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)
Doplňková redistributivní podpora
Režimy pro klima a životní prostředí (Ekoschémata)
Podpora vázaná na produkci (CIS)
Odvětvové intervence

Doplňková podpora pro mladé zemědělce
(částka odpovídající 2 % z PP)

II. PILÍŘ (EZFRV)
Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
Ekologické zemědělství (EZ)
Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
Oblasti s přírodními či jinými omezeními (ANC)
Natura 2000 na zemědělské půdě
Lesnicko-environmentální platby
Agrolesnictví
Zalesňování zemědělské půdy
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Vzdělávání a poradenství
Investice do zemědělských a nezemědělských
činností
Pozemkové úpravy
LEADER (5 % z EZFRV)
Spolupráce
Řízení rizik
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PODMÍNKY INTERVENCÍ
PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI (CC) – NOVĚ
„KONDICIONALITY“
Vyšší nároky na hospodaření - SWOT
Oblasti:
klima a životní prostředí
veřejné zdraví a ochrana zvířat
dobré životní podmínky zvířat
Povinné požadavky na hospodaření (PPH)
Standardy dobrého zemědělského a
environmentálního stavu půdy (DZES)

SKUTEČNÝ ZEMĚDĚLEC
Porovnání příjmů ze zemědělství oproti celkovým
příjmům
Neposuzují se „negativní“ činnosti
Platí jako obecná podmínka pro všechny žadatele,
není zaměřena proti velkým či malým subjektům
I. pilíř + ANC oblasti
9

NOVÉ SOUČÁSTI KONDICIONALIT
POVINNÉ POŽADAVKY NA HOSPODAŘENÍ (PPH)
PPH 1 – nově se zavádí vybrané povinnosti vodní rámcové směrnice, pokud jde o omezování difúzních
zdrojů znečištění fosforečnany, např. povinnost zamezit vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
podzemních bez platného povolení
PPH 11 – dříve vypuštěná směrnice o nákazách nahrazena novu směrnicí s omezením na slintavku a
kulhavku, vezikulární chorobu prasat a katarální horečku ovcí
PPH 13 – nově se zavádí vybrané povinnosti dle směrnice k udržitelnému používání pesticidů – odborná
příprava, kontrola používání zařízení, omezení používání v chráněných oblastech, nakládání s pesticidy a
jejich skladování a likvidace zbytků
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NOVÉ SOUČÁSTI KONDICIONALIT
STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU PŮDY
(DZES)
Nově součástí DZES modifikované podmínky greeningu:
DZES 1 Zachovávání trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k
zemědělské ploše (nyní zachování poměru TTP)
DZES 10 Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 2000 (nyní
zachování ECP)
DZES 8 Střídání plodin – (nyní diverzifikace), nově bude osevní postup posuzován na jednotlivých
pozemcích
DZES 9 Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční prvky nebo oblasti (nyní
plochy EFA)
Zcela nově:
DZES 2 Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť
DZES 5 Použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin
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ZASTROPOVÁNÍ
Pro všechny přímé platby
Dle EK: postupné krácení po 25 % od
částky 60 tis. do 100 tis. EUR
Možnost odpočtu mezd souvisejících se
zemědělskou činností
VS.
Agri výbor EP: nahrazení zastropování
redistributivní platbou 10 % z obálky PP
Tato varianta je přijatelnější pro ČR a zároveň
výrazným administrativním zjednodušením
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INTERVENCE PŘÍMÝCH PLATEB – I. PILÍŘ SZP
ZÁKLADNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST – BISS
DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST – CRISS
Zvýhodnění menších a malých podniků

DOPLŇKOVÁ PODPORA PŘÍJMU PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
Možnost kombinace platby s II. pilířem či pouze platba z jednoho z nich

PODPORA PŘÍJMU VÁZANÁ NA PRODUKCI – CIS
SEKTOROVÉ INTERVENCE
Ovoce, zelenina, konzumní brambory, chmel, bílkovinné plodiny, cukrovka, škrobové brambory, mléko,
ovce a kozy, masná telata
Je zásadní podpořit především sektor ovoce a konzumních brambor, kde pokračuje pokles ploch.
S ohledem na krácení rozpočtu pro tuto oblast bude nutné dále prioritizovat.
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REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EKOSCHÉMATA) – I. PILÍŘ
NOVÁ PLATBA – ZAMĚŘENÍ:
Organická hmota v půdě
tuhá statková a organická hnojiva
Podpora zeleného hnojení a dusík vázajících plodin
podpora pěstování plodin na zelené hnojení zapravovaných do půdy
podpora pěstování dusík vázajících plodin – návaznost na stávající EFA plochy
Základní údržba trvalých travních porostů
možnost plynule navázat na stávající opatření AEKO PRV
Optimalizace použití přípravků na ochranu rostlin
cílení do OPVZ, omezení dávky, náhrada konvenčních přípravků za alternativní / šetrnější, snížení
obsahu přípravků ve vodách
Maximální plocha jedné plodiny
omezení maximální velikosti souvislé plochy jedné plodiny na 30 ha - mimo plochy SEO / MEO,
na které se vztahuje DZES 7 d)

Pozn. Po technické konzultaci s EK by se pěstování meziplodin mohlo přesunout do PRV
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PŘECHODNÉ OBDOBÍ
EK: oficiálně snaží držet navržený harmonogram příprav
PRES: zahájena debata na politické úrovni; úpravy termínů v nařízení otevřené k diskusi
EP: připouští 2 leté přechodné období; návrhy PN odpovídají zpožděnému zahájení
Financování uzavřených závazků PRV 2014-2020

AEKO A EZ V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
v roce 2020 ukončen příjem žádostí o vstup do závazku
• výjimka pro podopatření zatravňování o. p. a DSO - i v roce 2020 možno žádat o vstup do
podopatření
možnost uzavírat kratší pokračující závazky
• nutná modifikace PRV
• návrhy MZe
- navazující závazky v délce trvání 2 roky
- vazba na plochu, na které byl úspěšně ukončen 5letý závazek neomezovat pouze na původní
žadatele
- revize podmínek mající vztah k víceletému závazku (tj. plní se jednou za závazek)
- revize kalkulace dotace
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DĚKUJEME
ZA POZORNOST
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com; archiv MZe.

