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BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSKÝCH PODPOR 
Jan DOLEŽAL 
Agrární komora České republiky 

Vyjednávání SZP 2021-2027, cíle SZP. 

Cíle podle článku 39 SFEU: 
 Zvyšovat produktivitu, propagovat technologický pokrok a zajistit optimální využití faktorů výroby, 

především práce; 
 zajistit spravedlivý příjem pro zemědělce; 
 stabilizovat trhy ; 
 zajistit dodávky potravin na trh; 
 zajistit produkci potravin za dostupné ceny. 

Vyjednávání SZP 2021-2027, SZP nyní 

 Důraz na kompatibilitu s mezinárodními závazky EU (Pařížská klimatická dohoda, SDGs-cíle milénia) 
 Do popředí se dostává téma udržitelnosti, ekonomická, environmentální, sociální dimenze 
 2014-2020, Podpora extenzivního modelu hospodaření (cross-compliance, greening, agroenvironmetál-

ně-klimatická opatření, ekologické zemědělství)  

Vyjednávání SZP 2021-2027, SZP v budoucnu 

 bude pokračovat důraz na udržitelnost 
 environmentální udržitelnost - závislost na fosilních palivech, nadměrné používání umělých hnojiv a 

pesticidů, snižování úrodnosti půdy, snižování kvality vody a její dostupnosti, snižování biodiverzity, 
nebezpečí vodní a větrné eroze, skleníkové plyny, mikrobiální rezistence, rezistence cílových organismů  

 výživové hledisko (obezita, podvýživa)  
 ekonomická udržitelnost (výkyvy na trzích, klimatická změna, inflace, obchodní řetězce) 
 sociální udržitelnost (31% zemědělců v EU je starších 65 let a 24% je ve věku 55 až 64 let, z pohledu 

národního hospodářství minorita, zpřetrhání vazeb mezi spotřebitelem a zemědělcem)   

Vyjednávání SZP 2021-2027, SZP v budoucnu – návrh Komise 

 zveřejněn v červnu, posledně trvalo vyjednávání 2,5 roku (jen ozelenění)  
 nyní „Nový prováděcí mechanismus“, vytváření Strategických plánů 
 60 % obálky na platby BISS, posílená podmíněnost, eco-platby 
 Zastropování plateb, environmentální prvky  
 Klimatická změna a nárůst počtu obyvatel, westernizace stravovacích návyků, růst světové střední třídy 

Vyjednávání SZP 2021-2027, technické hledisko 

 Stále nebyla uzavřena debata k VFR, EU je v časové prodlevě, Brexit  
 Zvýšení frekvence výjezdů Konsorcia  
 Připomínkování materiálů (pozměňovací návrhy) 
 Zvýšení počtu jednání se zahraničními partnery (V4, Tři moře)  
 Jednání s členy europarlamentu (snídaně v lednu, debata v dubnu)  

Vyjednávání SZP 2021-2027. Otázka zastropování  

 V návrhu z června zastropování a degresivita, mzdové náklady (Účetní dvůr kritizuje) 
 Členské státy v Radě drží pozici dobrovolného zastropování  
 Evropský parlament, Ester HERRANZ GARCÍA, flexibilní stropy, ne mzdy  
 Poradní orgány (EHSV, Výbor Regionů) doporučují zastropování zavést  
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Vyjednávání SZP 2021-2027. Zpráva EP  

Obecné   
 García navrhuje odložit implementaci národních strategických plánů z navrhovaného 01/01/2021 na 

01/01/2023  
 Vyzývá k posílení společných prvků SZP  
 Podpořila zachovat současnou úroveň rozpočtu  
 Národní rezerva: do 3 % (současné ustanovení).  

Cíle a indikátory  
 Cíle: zavedení obecných cílů zakotvených v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské Unie; vyškrtnutí po-

travinového odpadu ze specifických cílů; zahrnutí žen.  
 Indikátory: nové indikátory pro zahrnutí žen, lesnictví a externí trhy. Ne možnosti Evropské Komise předklá-

dat nové indikátory skrze delegované akty (akty v přenesené pravomoci).  

Definice  
 Skutečný zemědělec: mírná úprava návrhu EK na propojení definice se zemědělskou aktivitou, ochrana rodin-

ného EU modelu.  
 Mladí zemědělci: možnost zvýšit maximální věkovou hranici z 40 na 45 let, pokud je to odůvodněno SWOT 

analýzou.  
 Noví zemědělci: nová definice.  

Strategické plány  
 Možnost zavést regionální řídící orgány pro intervence pro rozvoj venkova.  
 Odmítnutí výkonnostního bonusu.  
 Národní podpory schválné v rámci strategických plánů.  
 Zavedení kontextových ukazatelů a pravidel pro výkonnost skrze delegované akty (akty v přenesené pravo-

moci) místo skrze prováděcí akty.  
 Přímé platby - prahová hodnota způsobilosti pro přímé platby by neměla být založena pouze na rozloze, ale 

na minimální výši platby. Mělo by zahrnovat VCS platby  
 Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS): minimálně 70 % přímých plateb alokováno pro BISS.  
  Zastropování: povinné, členské státy by ale měly možnost nastavit si vlastní strop, který by neměl být nižší 

než 100.000 EUR, po odečtení platů, režimů pro klima a životní prostředí (eko-schémat) a doplňkových pod-
por příjmu pro mladé zemědělce. Redukce by měla být minimálně 25 %, maximálně 100 %. Finance získané 
zastropováním by mohly být využity pro jakékoli jiné decouplované platby  

 Redistributivní platby: limitovány na 25 % z BISS, a uplatněny maximálně na 30 hektarů, nebo na tolik hekta-
rů, kolik představuje průměrná farma v členském státě.  

 Režimy pro klima a životní prostředí (eko-schémata): o Intervence by měly být odlišné nebo doplňkové k těm, 
které spadají pod AEKO v II. pilíři SZP.  

 Možnost zahrnout ochranu zemědělských systémů přínosných pro životní prostředí (extenzivní živočišná 
výroba).  

 Ekologické zemědělství a marginální oblasti osvobozené od GAEC (DZES), které byly spojeny s greeningem.  
 Maximální variační koeficient 5 % na národní a regionální úrovni a na úrovni zemědělského podniku  
 GAEC 2 Adekvátní ochrana mokřadů a rašelinišť v environmentálně citlivých oblastech  
 GAEC 7 Absence půdy bez pokryvu v nejcitlivějších obdobích s výjimkou období přípravy půdy  
 GAEC 8 Rotace plodin pro zemědělské podniky o rozloze více než 10 hektarů, s výjimkou trvalých plodin, 

výjimka pro menší než 10 ha 
 GAEC 9 Celkem 5 % určeno na krajinné prvky, proteinové plodiny a půdu ladem  
 Malí zemědělci: Opětovné zavedení zjednodušeného režimu (do 1.250 EUR a 10 hektarů). Příjemci by měli 

být osvobození od kontrol a podmíněnosti.  
 Mladí zemědělci: zavedení dodatku zabraňujícího "zpětnému posuvu" (back-sliding); zmírnění podmínek 

způsobilosti pro doplňkovou přímou platbu; prodloužení doby trvání doplňkové platby z 5 na 7 let  
 Vázaná podpora: zachovat současnou úroveň vázané podpory (13 + 2 %) 
 Národní rezerva: do 3 % (současné ustanovení) 
  Zavedení dodatku, který zaručí přiměřený přechod od současných programů k novým.  
 “Ostatní odvětví”: rozšíření seznamu zahrnutých výrobků; možnost zavést národní podpůrné programy jako 

alternativu k operačním programům; lepší přizpůsobení návrhu pro živočišnou produkci.  
 Včelařství: Posílení spolufinancování z 50 % na 75 %, rozšíření seznamu zahrnutých opatření.  
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  Ovoce a zelenina: stanovení realističtějších environmentálních cílů a posílení pobídek pro organizace produ-
centů a sdružení organizací producentů.  

  Víno: lepší podpora pro inovace, restrukturalizaci a propagaci.  

PRV 
 AEKO opatření: povinné na celém území členského státu; možnosti motivačních podpor; pouze skuteční 

zemědělci by měli být příjemci podpor pro ekologické zemědělství.  
 ANC / LFA oblasti: zahrnutí do povinných 30 % výdajů na environmentální a klimatické intervence.  
 Investice: více cílená podpora pro zemědělské investice.  
 Start-upy: nová podpora pro nové zemědělce; opětovné zavedení podpory pro malé zemědělce, kteří 

trvale převádějí své zemědělské podniky na jiné zemědělce.  
 Nástroje řízení rizik: povinné, s možností zavést schémata pro vícečetná rizika i fondy odlišné od podí-

lových fondů, stanovené družstvy a organizacemi producentů.  
 Výměna znalostí: posílení intenzity spolufinancování ze 75 % na 100 %.  
 Ženy: opětovné zavedení tematické podkapitoly.  
 Útoky šelem: nový článek, který by měl stanovovat kompenzace zemědělcům za útoky šelem.  
  Finanční opatření: zachovat současné úrovně spolufinancování a posílit podpory v některých případech 

(mladí zemědělci, vylidněné oblasti, ženy,..).  
 Maximální podpory: delegované akty (akty v přenesené pravomoci) by měly opětovně zavést maximální 

podpory v rámci intervencí pro rozvoj venkova.  

Vyjednávání SZP 2021-2027. Co teď? 

Nejbližší termíny 
 březen/duben 2019 hlasování o legislativních aktech 
 konec března 2019 odchod VB, 751-(73+27) =705 
 květen 2019 (volby do EP, +5 ESP, FRA + 3 ITA, NL, +2 IRE +1 AUT, DEN, FIN, EST, HR, POL, 

ROM, SVK, SWE) CZ nezíská křeslo navíc   
 Do debaty budou nyní promlouvat členské státy. 
  Předsednictví Radě – Rakousko (2. pol. 2018), Rumunsko (1. pol. 2019), Finsko (2. pol. 2019), 

Chorvatsko (1. pol. 2020), Německo (2. pol. 2020 – musí být hotovo.   
  Členské státy chtějí zastropování dobrovolné a jsou proti krácení peněz na SZP 

Dvě možnosti 
 1) stihne se do konce volebního období EP 
 2) nestihne se 

Sucho 2018 

Dvě „kola výplaty kompenzací“ 
 1. kolo zaměření na ŽV 
 2. kolo zaměření na citlivé komodity včetně máku 
 Rámcová notifikace 

Východisko data systému Intersucho x doklady  

Podpora těžkopojistitelných rizik 

Dvě varianty 
 Samostatný fond těžkopojistitelných rizik 
 Podpora pojištění PGRLF (notifikace podpory pojištění velkých podniků) 

 

Převzato z prezentace Ing. Doležala z odborných seminářů Mák v roce 2019. 

Kontaktní adresa 

Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory České republiky, e-mail: dolezal@akcr.cz 



 

 

 
Tento porost máku patřil v suchém roce k těm lepším, sklizeň 7. 8. 2018 (o.Kladno) 
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