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AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP 

V letech 2021 a 2022 přechodné období SZP  

Nařízení ke Strategickým plánům (SP):  předpokládá se 
zveřejnění v závěru roku 2021 

Návrhy delegovaných a implementačních aktů – 
souběžně se zveřejněním nařízení ke SP 

Vnitřní připomínkové řízení Strategického plánu SZP 

Podzim - konzultace s EK, zároveň probíhá SEA 

Oficiální předání Strategického plánu SZP EK: 1. 1. 2022 

Spuštění nové SZP: 2023 

 
 

 
 
 
 



PŘECHODNÉ OBDOBÍ SZP 

Dvouleté přechodné období SZP 2021 a 2022 - nařízení (EU) č. 
2220/2021 

Příjem žádostí (JŽ) v roce 2022 se předpokládá standardně v 
termínu do 15. 5. 
 Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)  

• NV 75/2015 Sb. – standardní 5-ti leté závazky 
• NV 330/2019 Sb. – navazující zkrácené jednoleté 

závazky 
 Ekologické zemědělství (EZ) 

• NV 76/2015 Sb.  – standardní 5-ti leté závazky 
• NV331/2019 Sb. – navazující zkrácené jednoleté 

závazky 
 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (N2000) 

• NV 73/2015 Sb. 
 Platby pro horské a jiné oblasti s přírodním nebo jinými 

zvláštními omezeními (ANC) 
• NV 43/2018 Sb. 
• 2022 již nelze podat žádost pro PPO (NV 44/2018 Sb. 

) 
 Dobré životní podmínky zvířat 

• NV 74/2015 Sb. 
 

 



ZMĚNY V OPATŘENÍ AEKO A EZ PRO ROK 2022 
 

NAEKO: NV 330/2019 Sb. :  
• technická úprava textu v souvislosti s možností 

zařazení DPB do jednoletého závazku, pokud na něm 
byl ukončen závazek podle NV 75/2015 Sb. ke dni 
31.12.2021 
 

EZ:  NV 76/2015 Sb., NEZ: NV 331/2019 Sb :  
• Úprava seznamu zlepšujících netržních plodin (ZNP) v 

příloze č. 6 -  přesun vičence mezi víceleté plodiny 
• Sjednocení výpočtu 20 % ZNP v EZ + NEZ 
 



INTERVENCE PŘIPRAVOVANÉ PRO SP VE VZTAHU 
K TTP 

Režimy pro klima a životní prostředí  - extenzivní 
hospodaření na trvalých travních porostech  

AEKO – Ošetřování cenných travních porostů + EZ 
přispívající k biodiverzitě na TTP 

Ekologické zemědělství 

Oblasti s přírodními a jinými omezeními (ANC) 

Oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě 



DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AEKO 

AEKO – Zatravňování orné půdy 

AEKO – Meziplodiny 

AEKO – Krajinotvorné sady 

AEKO – Podpora biodiverzity na orné půdě 

AEKO – Integrovaná produkce 

AEKO – Omezení používání pesticidů v OPVZ na 
orné půdě 

 

 



ZMĚNA PŘEPOČÍTÁVACÍCH KOEFICIENTŮ – NOVĚ DLE EUROSTAT 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na 
velké dobytčí jednotky 
(VDJ) 

Skot Do 1 roku  0,400 
  Od 1 roku do 2 let 0,700 
  Samci, 2 roky a starší 1,000 
  Jalovice, 2 roky a starší 0,800 
  Dojnice 1,000 
  Ostatní krávy, 2 roky a starší 0,800 
Ovce a kozy 0,100 
Koňovití  0,800 
Prasata Selata se živou hmotností nižší než 20 kg 0,027 
  Chovné prasnice o hmotnosti 50 kg a více 0,500 
  Prasničky 0,500 
  Ostatní prasata 0,300 
Drůbež Brojleři 0,007 
  Nosnice 0,014 
  Ostatní drůbež 0,030 



SP – HOSPODAŘENÍ NA TRVALÝCH TRAVNÍCH 
POROSTECH 
 
  

NOVÁ STRUKTURA DOTACÍ NA TTP:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podmínka min intenzity chovu hosp. zvířat min. 0,25 ha 
s výjimkou oblastí 1. a 2. zón ZCHÚ, maloplošných ZCHÚ a zón 
soustředěné péče NP. 
 
Řešení souběhu EZ s konvenčním hospodařením. 



OBLASTI S PŘÍRODNÍMI A JINÝMI OMEZENÍMI 
(ANC) 

Na základě návrhu nařízení trvá vymezení podle čl. 32 nařízení 
1305/2013 (redefinice v 2018) 
– Horské – podle nadm. výšky a případně v kombinaci se svažitostí 
– Ostatní – podle biofyzikálních kritérií a fine tuning 
– Specifické – podle výnosnosti zemědělské půdy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Příjemcem aktivní zemědělec (využití evidence zemědělské 
činnosti v národních registrech).  
Minimální výměra je 1 ha z.p. v ANC 
Zachováno rozdělení sazeb podle převažujícího faremního 
systému – hranice 0,25 VDJ/ha. 



DEGRESIVITA PLATEB V ANC 

 
– Výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby. 
– Výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 

%. 
– Výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 

%. 
– Výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 

22 %. 
– Výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 

27 %. 
– Výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 %. 
 



UPOZORNĚNÍ K ANC – PŘEVODY PODNIKU A 
INTENZITA CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT  

 

• Převod podniku je vhodné ohlásit SZIF i po 
1.10.  

• Pro účely stanovení faremního systému je 
ohlášení převodu na SZIF stěžejní, aby mohla 
být zvířata započítána do intenzity chovu 
nabyvatele za předcházející rok 

• V případě neohlášení není možné zjistit, jaká 
zvířata mají být do intenzity chovu zvířat 
započítána 

 



ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH - CÍLENÍ 

Trialog: 
Povinná obálka redistributivní platby min. 10 % 
z PP 
Zastropování potvrzeno jako dobrovolný nástroj 

hranice 100 tis. € BISS, možnost degresivity  
  od 60 tis. € 

možnost odpočtu mezd 
Návrh implementace na národní úrovni: 

MZe navrhuje využít jako efektivnější nástroj 
redistributivní platbu: 

ve výši 10 % 
na max. 150 ha 
s postupnou degresivitou po 50 ha 
ne žadatelům, u kterých by bylo teoreticky 
uplatněno zastropování, tzn. stanovení určité 
hektarové hranice 

  
 

 
 
 
 



ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH – AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC 

Trialog: 
Změna skutečný aktivní zemědělec 
Několik variant posuzování – porovnávání 
příjmů, pracovní čas věnovaný zemědělství, 
hlavní předmět činnosti, evidence zemědělské 
činnosti v národních registrech 
Možnost vydefinovat negativní činnost 
Možnost uznávat automaticky subjekty s 
příjmem přímých plateb pod 5 tis. € 

 
Návrh implementace na národní úrovni: 

Co nejjednodušší přístup – využití možnosti 
evidence zemědělské činnosti v národních 
registrech 

 

 

 

 



ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH - EKOPLATBA 
Trialog: 

Povinná obálka (=ring-fencing) min. 25 % z PP 
Nastaveny postupy pro omezení rizika nečerpání 
prostředků 
Zavedení hodnotícího systému 

 
Návrh implementace na národní úrovni: 

Část podpory nastavena jako celofaremní platba = 
plnění podmínek na veškeré výměře 
Část podpory přechází ze současného základního 
režimu ošetřování trvalých travních porostů  

 



ZMĚNY V PODMÍNĚNOSTI 
GAEC 7 – ZAJIŠTĚNÍ POKRYVU PŮDY 
TRIALOG: 

Nebyl zohledněn požadavek na umožnění 
specifických agrotechnických postupů 

NÁVRH IMPLEMENTACE NA NÁRODNÍ ÚROVNI: 
Budeme prosazovat aktuální nastavení 
Riziko, že možnost orby spolu se zapravením 
organiky nebude akceptována 

GAEC 8 – ROTACE PLODIN 
TRIALOG: 

Možnost zohlednit vhodně pěstované vedlejší 
plodiny 
Alternativní postup diverzifikace 
Výjimka do 10 ha, pro EZ a dále při převaze trav  

NÁVRH IMPLEMENTACE NA NÁRODNÍ ÚROVNI: 
Do GAEC 8 bude převedena podmínka 30 ha 
Diverzifikaci navrhujeme jako komplementární 
postup do ekoplatby 

 



ZMĚNY V PODMÍNĚNOSTI 
GAEC 9 – vyčlenění neprodukčních ploch  
= úhor, ochranný pás bez vstupů, KP 
Trialog: 

Alespoň 4 % orné půdy pro neprodukční plochy 
Při vyčlenění alespoň 7 % orné půdy pro 
neprodukční plochy v ekoschématech je GAEC 
snížen na 3 % 
Alespoň 7 % orné půdy pro neprodukční 
plochy, včetně dusík vázajících plodin a 
meziplodin (s přepočtem 0,3), nicméně alespoň 
3 % výhradně pro neprodukční plochy 
Výjimky do 10 ha, dále při pěstování převahy 
trav (ne pro EZ) 

 

Návrh implementace na národní úrovni: 
3.varianta + doplňkově s navýšením procenta v 
ekoplatbě 

 



SOCIÁLNÍ KONDICIONALITA 

Doplnění podmíněnosti o pracovně právní 
problematiku 
3 směrnice – Transparentnost a předvídatelné 
pracovní podmínky, Bezpečnost a Ochrana zdraví 
Možnost odložené účinnosti max. do 2025 
Provádění kontrol nespadá do rámce 
podmíněnosti, řídí se vlastním režimem 
Platební agentura pouze přebírá kontrolní zjištění 

 



DĚKUJI 
ZA POZORNOST 

 Ing. David Kuna, Ministerstvo zemědělství – odbor environmentálních podpor 
PRV,  

david.kuna@mze.cz,  tel. 221 812 665 
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