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PROJEDNÁVÁNÍ SP SZP

Do diskuse zapojeny nevládní organizace, akademická sféra, zástupci Evropského parlamentu,
Evropské komise, Parlamentu ČR a další

Uspořádáno 29 tematických pracovních skupin + technická jednání

Proběhlo 12 kol vypořádání obdržených připomínek

K návrhu SP SZP proběhlo meziresortní připomínkové řízení

Nyní probíhá ex-ante a SEA hodnocení a posuzování ze strany EK



ZMĚNY SP SZP – I. PILÍŘ

Převody prostředků

• 2,5 % obálky do II. pilíře, účelově vázaných na podporu mladého zemědělce

• 1,2 % obálky na sektorové intervence na chov nosnic, brambory a okrasné rostliny

Aktivní zemědělec

• nutno hledat systémové řešení na základě připomínek EK

Cílení přímých plateb

• jediný nástroj cílení = redistributivní platba ve výši 23 % obálky PP

• jednotná pro všech 150 ha

• orientačně 3 812 Kč/ha



STRUKTURA OBÁLKY PŘÍMÝCH PLATEB

Platba Procento obálky 

PP

Roční obálka 

platby

Přímé platby po převodech 20,588 mld. Kč

Základní platba BISS (+ platba pro malé 

zemědělce) 

31,5 % 6,481 mld. Kč

Ekoschémata 30 % 6,177 mld. Kč

Redistributivní platba 23 % 4,735 mld. Kč

Platba vázaná na produkci 15 % 3,088 mld. Kč

Platba pro mladé zemědělce 0,5 % 0,107 mld. Kč



ZMĚNY SP SZP – I. PILÍŘ

Podmíněnost – DZES 4 (ochranné pásy podél vod)
• zachována dosavadní šíře pásů 3 m od břehové linie

• navýšení na 6 m bude zavedeno do nadstavbového režimu ekoplatby

• pro ekoplatbu bude pás vymezen od hranice DPB, ne od břehové čáry

Podmíněnost – DZES 5 (eroze)
• od roku 2024 rozšířena plocha erozně ohrožené půdy na úroveň plochy chráněné protierozní

vyhláškou

Podmíněnost – DZES 7 (rotace plodin – omezení plochy plodiny)
• podmínka 30 ha bude rozšířena pro DPB v kategorii SEO na maximálně 10 ha jedné plodiny.

• nabídka pro DPB v kategorii MEO nebo NEO v nadstavbovém režimu ekoplatby



ZMĚNY SP SZP – I. PILÍŘ

Ekoplatba

• přesun podpory extenzivního hospodaření na TTP do II. pilíře.

• rozdělení obálka na ekoplatbu:

• 200 mil. Kč ročně – precizní zemědělství

• cca 6,1 mld. Kč ročně – celofaremní model

• bude rozpracován nadstavbový režim k celofaremní platbě

• budou diskutovány technické parametry precizního zemědělství

• financování nadstavbového režimu = snížení obálky / sazby celofaremní platby



ZMĚNY SP SZP – I. PILÍŘ

Platba vázaná na produkci (VCS)

• nastavení na dosavadní sektory

• obálka z konzumních brambor přerozdělena mezi zeleninu a ovoce v poměru 2:1

• povinnost nastavit stropy pro účely WTO

• podpora masných telat – retenční období 1 měsíc

Přechodné vnitrostátní podpory

• převod prostředků ve prospěch kofinancování

• platí povinné snižování obálky

• není možnost upravit nastavení

• tím se platba stává neefektivní



ZMĚNY SP SZP – II. PILÍŘ

Přesun extenzivního hospodaření naTTP z I. do II. pilíře

• Bylo nutné v rámci stávajících intervencí II. pilíře nalézt finanční prostředky ve výši cca 2,2
mld. Kč/rok.

• Intervence Ekoschémata – extenzivní údržba TTP, AEKO – ošetřování cenných TTP a EZ
přispívající k biodiverzitě sloučeny do jedné intervence AEKO – ošetřování extenzivních
travních porostů (ETP).

• Vzhledem k přesunu nejsou ve 2. pilíři k dispozici finanční prostředky na požadované
navýšení sazby dotace.

• Zaveden administrativní odpočet pro EZ příjemce (zabránění dvojímu financování).

• Celkový očekávaný rozsah podporovaných extenzivních TTP snížen na 917 tis. ha.



ZMĚNY SP SZP – II. PILÍŘ

Intenzita chovu hospodářských zvířat

• Minimální intenzita vrácena zpět na 0,3VDJ/ha.

• Nově zahrnuta zvířata chovaná ve farmovém chovu jelenovitých.

• Vymapované travní biotopy v LPIS nebudou zahrnuty do výpočtu u AEKO –ošetřování ETP a
EZ.

• U ANC je kompenzace odvozena od faremního systému rostlinná / živočišná výroba. Není
obhajitelný důvod, proč poskytovat při nižším zatížení vyšší dorovnání újmy.

• V případě ANC se zatížení hospodářskými zvířaty posuzuje vůči veškeré obhospodařované
zemědělské půdě.



ZMĚNY SP SZP – II. PILÍŘ

Ošetřování travních porostů - ponechávání nepokosených ploch naTTP

• Snížení výměry DPB pro ponechávání nepokosených ploch v rozsahu 3 - 15 % na 10 ha →
dalších cca 25 tis. ha TTP nepokosených ploch (tj. 375 tis. EUR/rok).

Nadstavbový titul AEKO OTP – ochrana chřástala polního

• Podmínka dodržení zákazu aplikace hnojiv započítána do sazby dotace.

• Se souhlasným stanoviskem OOP bude přihnojení umožněno, ale dojde ke snížení sazby
dotace v roce přihnojení.

Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

• Pro konvenční i ekologické chovatele prasat.

Pásové střídání plodin – nová intervence

• Možnost leda v rámci modifikace SP SZP, prozatím nebude.



ZMĚNY SP SZP – II. PILÍŘ

Investice do zemědělských podniků

• Zachování limitu částky dotace 30 000 000 Kč, tj. max. limit způsobilých výdajů ve výši
50 000 000 Kč (při max. míře dotace 60 %).

• Příslušné limity lze v Pravidlech snížit.

Investice do zpracování zemědělských produktů

• Navýšení limitu částky dotace na 30 000 000 Kč, tj. max. limit způsobilých výdajů ve výši
60 000 000 Kč (při max. míře dotace 50 %).

• Rozšíření způsobilých žadatelů i o velké podniky, a to pouze v případě vybraných investic
zaměřených zejména na zmírňování změn klimatu, udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s
přírodními zdroji, zlepšování životních podmínek zvířat či ekologickou produkci.

• Příslušné limity lze v Pravidlech snížit.



FINANCOVÁNÍ II. PILÍŘE VČ. SROVNÁNÍ

Národní kofinancování českého SP 

SZP:   65 %

Srovnání kofinancování:

• Kohezní fondy v ČR – Ø 21 %

• OP Rybářství – 30 %

ČLENSKÝ STÁT NÁRODNÍ KOFINANCOVÁNÍ
Česká republika 65%
Rakousko 38-57%
Německo 20-57%
Dánsko 20-57%
Maďarsko 50-57%
Finsko 57%
Polsko 20-57%
Slovensko 36-57%
Irsko 57-60%
Švédsko 40-78%
Portugalsko 15-57%
Litva 15-57%
Estonsko 20-40%
Lotyšsko 15%
Řecko 15-40%
Chorvatsko 15%



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.


