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OBSAH PREZENTACE

Současný stav vyjednávání SZP
Smysl podpory
Podmínky dotace

STAV VYJEDNÁVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ
POLITIKY
EU úroveň
Nový balíček právních předpisů publikován v červnu 2018 - intenzivní projednávání na PS Rady – svázáno
i s vyjednáváním VFR
Volby do EP – zpoždění - řada pozměňovacích návrhů
Dosud není obecný přístup Rady
• Interinstitucionální dohoda (EP, Rada, EK ) - podzim 2020 ???
• Nutný čas na přípravu na národní úrovni cca 2 roky
Přechodné období
• 2021
• Návrh byl EK prezentován v listopadu 2019
Projednávání od 2018 – shoda na VFR předpoklad červen 2020
méně financí = lepší cílení na skutečné potřeby

STAV VYJEDNÁVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ
POLITIKY
Národní úroveň
Navržený rozpočet pro RV - 1,81 mld. EUR
Návrh strategického plánu (I. + II. pilíř SZP)
• připraveny analytické podklady, SWOT analýzy, stanovení potřeb, návrhy intervencí –
konzultace s ex-ante hodnotitelem, zapracování doporučení – 4 Q 2019
• 2Q 2020 předložení strategického plánu Vládě ČR pro informaci

• v mezidobí konzultace zásadních témat s NNO, dořešení vazby na další operační programy,
dořešení finančních obálek a nastavení cílů
• 3 Q 2020 předložení SP EK k neoficiálním konzultacím
(Pozn.: termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky k přechodnému období)
Změna národní legislativy
Příprava informačních systémů

SPECIFICKÝ CÍL D
Přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně

jedním z nástrojů je AGROLESNICTVÍ
• ZMÍRŇUJE DOPADY KLIMATICKÝCH
ZMĚN NAPŘ. SEKVESTRACÍ UHLÍKU
• OCHLAZUJE KRAJINU
• ZVYŠUJE RETENCI VODY
V KRAJINĚ

SMYSL PODPORY

• ZVYŠUJE BIODIVERZITU
• MINIMALIZUJE EROZI
• SNIŽUJE ODTOK NITRÁTŮ
• ZLEPŠUJE KVALITU VODY

Efektivní multifunkční využívání potenciálu méně produkčních
zemědělských půd ve vazbě na přínos udržitelného hospodaření.

PODPORA 2 AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ
Silvoorebný
kombinace rostlinné výroby s vysazením dřevin na jednom
pozemku v řadách tak, aby mohlo být půda obhospodařována
zemědělskou technikou

Silvopastevní
travní porosty, na kterých se budou vysazovat dřeviny

VÝZVY V OBLASTI IMPLEMENTACE
PS k opatření agrolesnictví: zástupci MZe, MŽP, UZEI, SZIF, ČZU,
VUKOZ, ČSAL
Cíl: příprava opatření pro další PO – nastavení: národní legislativy,
podmínek, informačních systémů, administrace a kontrol
Body k řešení:
evidence agrolesnictví v LPIS
vztah k zákonu o ZPF (vyjímání)
seznam druhů dřevin (lesní, ovocné)

✔

stanovení min. a max. počtu dřevin/ha

✔

podmínky uspořádání dřevin v rámci dílu půdního bloku – vnitřní,
liniová, vzdálenosti. ✔
definice vhodných zemědělských postupů
evidence po skončení 5-letého závazku na zavedení systému
úkony pro výpočet platby

✔

potenciální rozsah – cíl opatření

dotazník pro potenciální žadatele
zajištění kontrolovatelnosti

✔

NAVRHOVANÉ PODMÍNKY PRO DOTACE
Společné:
• předpokladem je 5letý závazek
• minimální výměra 1 ha
• více než 50% lesních dřevin, žádný z použitých druhů dřevin nesmí být ve výsadbě zastoupen více než 50%
• počet stromů ve výsadbě 80 - 120 na 1 ha, lesní dřeviny (vysazované jako odrostky 121 – 205 cm) doplněné
ovocnými stromy (vysazované jako ovocné vysokokmeny nad 170 cm)
• na konci závazku 80% životaschopných jedinců
Specifické:

Silvoorebný

Silvopastevní

• liniová výsadba minimálně 6 metrů od okraje DPB

• roztroušená nebo liniová výsadba

• šířka pásu dřevin 1 – 5 m

• skupina dřevin pouze v případě, že nebude tvořit více
jak 20 jedinců dřevin nebo pokrývat více jak 400 m2
souvislé plochy

• rozmezí pásů dřevin 10 – 40 m
• spon 3 – 10 m

• pěstování plodin mezi pásy dřevin

• údržba TP – sečení, pastva

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Kontakt: Ing. David Kuna, Ministerstvo zemědělství, david.kuna@mze.cz

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com

