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AKTUÁLNÍ  VÝVOJ  PROJEDNÁVÁNÍ EU LEGISLATIVY 

Soubor nařízení k nové SZP

▪ Návrh EK publikován 1. 6. 2018

▪ Stále běží diskuse na pracovní i politické úrovni – expertní skupiny, Zvláštní
zemědělský výbor, Rada ministrů

▪ téma zelené architektury dlouhodobě jedním ze zásadních

Víceletý finanční rámec

▪ V prosinci 2019 zveřejněna revidovaná verze rozpočtu a projednávána na Evropské 
radě (úroveň premiérů a hlav ČS) – nedošlo k dohodě

▪ Odloženy další diskuse k legislativě, dokud nebude jasný VFR

Výbory pro zemědělství a pro životní prostředí EP

▪ pravidelná jednání koordinátorů frakcí k návrhům SZP

▪ Předpokládaný termín pro hlasování o zprávě duben 2020 / v plénu červen 2020
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Příprava SZP na národní úrovni

Příprava Strategického plánu

SWOT analýza, vyhodnocení potřeb

návrh intervencí 

Pracovní skupiny s nevládními organizacemi

resortní i neresortní NNO

odborné instituce, univerzity a výzkumné ústavy

MZe distribuuje dotazníky k nastavení podmínek

Příprava administrace

Posílení kompetencí na národní úrovni – vlastní definice, vlastní kontrolní a sankční 

mechanismy

Příprava metodického a technického rámce, legislativní změny

Využití moderních technologií
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ZELENÁ 
ARCHITEKTURA

PODMÍNĚNOST

„posílená“ 
podmíněnost
PPH+DZES

Převzetí 
greeningových
požadavků

Modifikace 
současných DZES 
(např. rozsah 
zemědělských kultur)

Zavedení nových 
požadavků

EKOSCHÉMATA
– I.PILÍŘ

AEKO – II.PILÍŘ

„nástupce“ 
greeningu

Postupy nad 
rámec 
podmíněnosti

Cílení podpory

Závazky 

Postupy nad rámec 
podmíněnosti

A. Integrovaná produkce 
B. Osevní postupy
C. Meziplodiny
D.Podpora biodiverzity 

na orné půdě
E. Zatravňování orné 

půdy
F. Krajinotvorné sady
G.Ošetřování cenných 

travních porostů



C2 General

NÁVRH NOVÉ 
ZELENÉ 
ARCHITEKTURY 
SZP
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„POSÍLENÁ“ PODMÍNĚNOST (CROSS COMPLIANCE)
DZES 1- Zachovávání trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše – převzatý z greeningu

DZES 2-Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť – pokračování současného DZES

DZES 3- Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím 
rostlin – pokračování současného DZES

DZES 4- Zřízení ochranných pásů podél vodních toků – pokračování současného DZES

DZES 5- Použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin - nový

DZES 6- Zpracování půdy - způsobem, který snižuje riziko degradace půdy, mimo jiné s 
ohledem na svahy – pokračování současného DZES

DZES 7- Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích – pokračování současného 
DZES

DZES 8- Střídání plodin - nový

DZES 9- Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční prvky nebo oblasti 
- převzatý z greeningu

DZES 10 - Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 
2000 - převzatý z greeningu
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EKOSCHÉMATA – SPOLEČNÉ PODMÍNKY

Vazba na specifické cíle týkající se životního prostředí a klimatu 

Zavedení povinné pro členskou zemi, dobrovolné plnění pro zemědělce

Nad rámec standardů a zákonných norem, vymezení na národní úrovni

Součást výkonnostního rámce – vyhodnocení potřeb, odůvodnění podpor, 
plánování rozpočtu,  výkaznictví indikátorů

Financování podle pravidel EZZF

Otevřena diskuse k nastavení ekoplateb – návrh 12 opatření k dalšímu projednání
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EKOSCHÉMATA – PŘEHLED
Aplikace kvalitních organických nebo statkových hnojiv

Zelené hnojení, pěstování dusík vázajících plodin

Diverzifikace krajiny – omezení plochy plodiny

Ochranné pásy podél vodních toků

Infiltrační oblasti drenážních systémů

Údržba krajinných prvků

Vyrovnaná bilance živin

Precizní zemědělství

Vymezení většího procenta neprodukčních ploch (úhory, ochranné pásy)

Ochrana proti větrné erozi

Základní údržba trvalých travních porostů

Šetrný management na trvalých kulturách
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Program rozvoje venkova 2014 - 2020

operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

především na výstavbu nebo rekonstrukci skladů zeleniny, skleníků, 

fóliovníků a síťovníků, nebo na speciální zemědělské stroje – např. sazeče, 

sklízeče, secí stroje, odnaťovače, vyorávače, atd. 

Celkem byla vyhlášena 4 kola příjmu žádostí o dotaci. 

Podáno bylo celkem 425 žádostí o dotaci se zaměřením na zeleninu s 

požadovanou výší dotace 2,6 mld. Kč. 

Schváleno k podpoře bylo 227 žádostí o dotaci s výší požadované dotace 

přibližně 964 mil. Kč a proplaceno bylo doposud 120 žádostí za 541 mil. 

Kč. 

Finanční alokace pro operaci již byla vyčerpána a do konce stávajícího 

programového období není plánován další příjem žádostí. 
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Program rozvoje venkova 2014 - 2020

operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

– pro zpracovatele zeleniny - např. investice do zařízení pro zpracování 

zeleniny, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i 

investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a 

rekonstrukcí budov a vybavení prodejen. 

Doposud proběhlo 5 kol příjmu žádostí. 

Do roku 2018 bylo podáno celkem 168 žádostí o dotaci se zaměřením na 

zeleninu s požadovanou výší dotace 420 mil. Kč. 

Schváleno k podpoře bylo 109 žádostí o dotaci s výší požadované dotace 

přibližně 295 mil. Kč a proplaceno bylo doposud 69 žádostí za 172 mil. Kč. 

V roce 2019 bylo podáno dalších 61 žádostí za 114 mil. Kč, které jsou nyní 

administrovány. 

Další kolo příjmu žádostí pro tuto operaci proběhne na podzim 2020.
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Program rozvoje venkova 2014 - 2020

operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – podpora 

produkce zeleniny včetně jejího zpracování a uvádění na trh pro mladé 

začínající zemědělce, tedy osoby do 40 let (včetně), které nepodnikají v 

zemědělství déle než 2 roky. 

Dotace se poskytuje na realizaci podnikatelského plánu ve výši 

maximálně 45 tis. EUR, což činí cca 1,2 mil. Kč. 

Ve stávajícím programovém období je předpokládáno ještě jedno kolo 

příjmu žádostí, a to na podzim 2020.

operace 16.2.1 a 2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 

technologií v zemědělské prvovýrobě a při zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh - projekty, které zaváděly nové nebo 

významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie 

V těchto dvou operacích již byly všechny prostředky na současné 

programovací období závazkovány.
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Program rozvoje venkova 2021+

Navrženy obdobné investiční intervence jako ve stávajícím období

rozsah a forma (grant/zvýhodněný úvěr/záruka) jsou v současné době 

teprve předmětem diskusí. 

Konečná podoba podpor bude záviset na skutečné výši alokace pro rozvoj 

venkova a finální podobě evropských právních předpisů

Předběžně navržené intervence:

Investice do zemědělských podniků (návaznost na 4.1.1)

Investice do zpracování zemědělských produktů (návaznost na 4.2.1)

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v 

zemědělské prvovýrobě (návaznost na 16.2.1)

Spolupráce při zpracování zemědělských produktů (návaznost na 16.2.2)

Zahájení činnosti mladých zemědělců (návaznost na 6.1.1)
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AEKO
DĚKUJI ZA POZORNOST


