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Cílem Zelené dohody je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050

Na cíli vytvořit z Evropy klimaticky neutrální kontinent do roku 2050 se shodli 

lídři zemí Evropské unie 12. prosince 2019 – naplňování Pařížské dohody

Zelená dohoda je zastřešujícím dokumentem pro jednotlivé iniciativy Komise

Pro oblast zemědělství jsou relevantní strategie „Od zemědělce ke 

spotřebiteli“ a „K biodiverzitě EU do roku 2030“

„Smyslem Zelené 

dohody pro Evropu a 

strategie ‚“Od 

zemědělce ke 

spotřebiteli“ je vytvořit 

nový systém, v němž 

by příroda, 

potravinové systémy a 

biologická rozmanitost 

byly ve větší 

rovnováze, a chránit 

tak zdraví a dobré 

životní podmínky 

občanů a zároveň 

zvýšit 

konkurenceschopnost 

a odolnost EU,“

Frans Timmermans
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ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU



STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE

20. 5. 2020 v návaznosti na tzv. Evropskou zelenou dohodu
představeny dvě nové strategie

vytvořeny Evropskou komisí, ale jedná se o cíle na úrovni EU (otázkou
je rozdělení na jednotlivé ČS)

cíle obsažené ve strategiích vztaženy k roku 2030

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli = udržitelné potravinové
systémy

Strategie pro biologickou rozmanitost EU do roku 2030 = zastavení
mizení druhů rostlin a živočichů do roku 2030

navazují seznamy desítek legislativních a nelegislativních aktivit EK



STRATEGIE „OD ZEMĚDĚLCE KE SPOTŘEBITELI“ 
ZÁKLADNÍ PRVKY

Strategie je ústředním prvkem Zelené dohody

Komplexně řeší problémy udržitelných 
potravinových systémů – OSN 2021

Komplexní – dle EK příležitost pro zlepšení 
životního stylu, zdraví a životního prostředí 

Cílem dle Komise je odměnit ty, kteří již přešli 
na udržitelné postupy a umožnit tento přechod 
i ostatním

Komise bude hodnotit, zda členské státy 
prostřednictvím svých strategických plánů 
budoucí SZP plní stanovené cíle

„Strategie „Od 

zemědělce ke 

spotřebiteli“ je nový 

komplexní přístup k 

tomu, jak Evropané 

oceňují udržitelnost 

potravin. Představuje 

příležitost pro 

zlepšení životního 

stylu, zdraví a 

životního prostředí.“



používání hnojiv snížit o 20 % 

Strategie „Od zemědělce 
ke spotřebiteli“                             

a Strategie k biodiverzitě

omezit používání pesticidů 

o 50 %

únik živin snížit o 50 %

používání antimikrobiálních 

látek snížit o 50 %

plochy ekologického 
zemědělství zvednout                   

na 25 %

Základní CÍLE stanovené v obou 
strategiích



posílení boje proti 

podvodům v potravinářství

CÍLE Strategie 
„Od zemědělce 
ke spotřebiteli“                             

CÍLE Strategie 
„K biodiverzitě do 

2030“

přeměnit 10 % plochy 

zemědělské půdy na 

území s vysokou 

biologickou rozmanitostí

podpora nízkouhlíkového 

zemědělství 

zavedení harmonizované 

povinné označování nutričních 

údajů

snížení objemu 

potravinového odpadu 

rozvoj výzkumu a inovací

důraz na udržitelnost v 

obchodních dohodách 

navrácení opylovačů na 

zemědělskou půdu 

30 % evropských území a moří 

přeměnit na řízené chráněné oblasti

obnova poškozených ekosystémů a řek



DALŠÍ CÍLE VE STRATEGII „OD ZEMĚDĚLCE KE SPOTŘEBITELI“ 

zajištění potravinového zabezpečení

podpora udržitelných postupů a zpracování potravin

podpora udržitelné spotřeby potravin + přechod ke zdravé a udržitelné
stravě

lepší životní podmínky zvířat

významné rozšíření ekologické akvakultury

sdílení znalostí, dovedností a zkušeností (AKIS)

snižování emisí skleníkových plynů na 50 či 55 % ve srovnání s
úrovněmi z roku 1990 – viz klimatický zákon

omezení dopadů ŽV na ŽP a klima

podpora globální transformace

snížení odlesňování

boj proti nezákonnému, nenahlášenému a neregulovanému rybolovu



POZICE ČESKÉ REPUBLIKY

Rámcová pozice ČR k nové strategii byla schválena Výborem pro
Evropskou unii na vládní úrovni dne 13. července 2020.

ČR bere na vědomí zveřejněnou Strategii „od zemědělce ke
spotřebiteli“.

Konkrétní stanovené cíle mají být doprovázeny dopadovými
studiemi na úrovni EU i ČS. ČR požaduje, aby tyto studie předložila
EK.

Cíle jsou velmi ambiciózní a EK neuvedla, z jakých konkrétních
pokladů a dat vycházela.

Neměly by být zvýšeny administrativní nároky na zemědělce,
případně i výkaznictví ČS.

Nutnost zachovat konkurenceschopnost evropského zemědělského
a potravinářského sektoru.

Potřeba nastavení cílů pro jednotlivé členské státy – zohlednit
specifické podmínky, dosavadní úsilí, a intenzitu vstupů (např.
spotřeba pesticidů na hektar).



AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ BUDOUCÍ SZP

VE VZTAHU K EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODĚ

Jednání mezi Radou a EP v rámci trialogů.

Klíčové jednání bude trialog 25. 5., dohodnout zelenou
architekturu, zastropování a další nástroje na finanční
řízení a také definici aktivního zemědělce.

Uzavření dohody plánuje PT PRES do konce května…

POŽADAVEK 1 - nový model provádění založený na
sledování výsledků – hodnocení pokroku ČS/proplácení
prostředků ze strany EK.

POŽADAVEK 2 – řídit se doporučeními EK pro ČS,
vydaná ve sdělení v prosinci 2020, při tvorbě národních
strategických plánů.

POŽADAVEK 3 – v SP nastavit ambici, která zajistí plnění
cílů EGD/F2F, Biodiverzity

ZÁVĚR

Konečná podoba budoucí SZP bude kompromisem mezi
pozicemi Rady, EP a EK.

Nová SZP bude úzce svázána se Strategií od zemědělce
ke spotřebiteli a Strategií pro biodiverzitu do roku 2030



PRAKTICKÉ PLNĚNÍ CÍLŮ EGD PROSTŘEDNICTVÍM 
STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP

V ČR jsou již nyní v rámci environmentálních opatření Programu rozvoje venkova

podporována opatření přispívající k cílům formulovaným Evropskou zelenou dohodou

a následně odpovídají i plnění doporučení.

Zejména podpora ekologického zemědělství a přechod k němu, agroenvironmentálně-

klimatická opatření, např.

 integrovaná produkce,

 zatravňování,

ošetřování travních porostů,

 lesnicko-environmentální opatření v lesích nebo zalesňování.

Tato opatření budou podporována i během přechodného období. Nové intervence,

např. agrolesnictví, podpora osevních postupů směřujících ke snižování používání

pesticidů připravujeme zároveň se spuštěním Strategického plánu SZP od roku 2023.



PLNĚNÍ CÍLŮ EGD PROSTŘEDNICTVÍM STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP
II.

ČR bude realizovat opatření, která umožní udržet dosavadní trendy
a tím přispět k plnění cílů, např. snížení spotřeby pesticidů a
nebezpečných pesticidů, snížení spotřeby hnojiv a antimikrobik,
snížení úniku živin, navýšení zemědělské půdy v ekologickém
zemědělství, nebo zvýšení podílu krajinných prvků ze zemědělské
půdy.

Pesticidy: ke splnění cíle nižšího množství používání pesticidů
přispěje zařazení nového nástroje v rámci I. Pilíře  opatření v rámci
Režimů pro klima a životní prostředí, které je pro zemědělce
dobrovolné, konkrétně nektarodárný úhor.

Hnojiva: k plnění cíle používání nižšího množství hnoji přispívá a
bude přispívat Podmíněnost, zejména GAEC 4, 5, 7, 8 a Povinné
příspěvky na hospodaření (PPH 2). Bude vyžadována příslušná
úprava národní legislativy, nastavení monitoringu, hodnot a indikátorů.

Únik živin: ke snížení úniku živin přispívá v rámci Podmíněnosti
GAEC 4, 5, 7 a 8. Z hlediska nitrátové směrnice je tento cíl řešen také
prostřednictvím PPH 2. Rovněž budou nutné příslušné úpravy
vnitrostátních právních předpisů.



PLNĚNÍ CÍLŮ EGD PROSTŘEDNICTVÍM STRATEGICKÉHO 
PLÁNU SZP III.

Antimikrobika: navrhováno zavedení intervence vakcinace v sektoru 
prasat, což povede ke zvýšení obranyschopnosti chovů

zvažujeme opatření zaměření zvýšení obranyschopnosti v chovu kura 
domácího pomocí vakcinace 

zvažujeme programu pro dojnice 

zahrnutí opatření do Strategického plánu bude záležet na disponibilitě 
finančních prostředků 

Ekologické zemědělství: bude podporováno investicemi do rozvoje
zpracovatelských kapacit a modernizace zemědělských podniků
ekologických zemědělců formou preferenčních kritérií a zvýhodnění
EZ. Podporována budou rovněž odbytová družstva a krátké
dodavatelské řetězce.



PLNĚNÍ CÍLŮ EGD PROSTŘEDNICTVÍM 
STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP IV.

10 % zemědělské plochy s vysoce rozmanitými prvky: částečně
přispívá opatření Podmíněnosti GAEC 2 týkající se vhodné ochrany
mokřadů a rašelinišť, GAEC 9 zaměřený na údržbu neprodukčních
prvků a ploch za účelem zlepšení biologické rozmanitosti a GAEC 10
týkající se zákazu přeměny nebo orby trvalých travních porostů v
lokalitách sítě Natura 2000.

Částečně budou také přispívat Režimy pro klima a životní prostředí, v
rámci nichž je uvažováno o vyčlenění neprodukční plochy v
postupném časovém náběhu s rozlišením mírnější povinnosti v
podmíněnosti a „posílené“ povinnosti v ekoplatbě.

V rámci přípravy definice neprodukčních ploch je zvažován příspěvek
intervence Agrolesnictví, případně intervence Krajinotvorné sady.

ZÁSADNÍ POŽADAVEK ČR: umožnit zohlednění národních specifik,
započítat například leguminózy.



PLNĚNÍ CÍLŮ EGD MIMO 
STRATEGICKÝ PLÁN SZP

K plnění cílů mimo Strategický
plán:

Národní akční plány

Národní dotačními programy

Operační programy apod.

Právní předpisy



PLNĚNÍ CÍLŮ EGD MIMO STRATEGICKÝ PLÁN SZP II.

Cíl strategie F2F pro EU Plnění mimo Strategický plán SZP

- 50 % pesticidů Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů

- 20 % hnojiv Čtyřletý akční program nitrátové směrnice

- 50 % únik živin Čtyřletý akční program nitrátové směrnice

- 50 % antimikrobik Předpisy EU v oblasti veterinárních léčiv a medikovaných krmiv, 

vnitrostátní právní předpisy, novela zákona o léčivech, Národní 

antibiotický program, Strategie MZe,  Akční plán Národního 

Antibiotického Programu

Min 25 % půdy v EZ Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství

Nízkouhlíkové zemědělství Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, Operační 

program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

2021-2027

Udržitelná akvakultura Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu, OP Rybářství 

a národní dotační tituly

Inovace a digitalizace Nástroje na podporu oživení a odolnosti, OP technologie a 

aplikace pro konkurenceschopnost, Program ZEMĚ



REFERENČNÍ HODNOTY PRO KVANTITATIVNÍ CÍLE EGD



REFERENČNÍ HODNOTY PRO KVANTITATIVNÍ CÍLE EG 
II.



VÝVOJ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ



PLNĚNÍ CÍLŮ EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODY –
SHRNUTÍ 

Požadavek na plnění EGD prostřednictví SZP bude!

Ambice = podmínka schválení Strategického plánu

Konkrétní opatření:

A) intervence Strategického plánu SZP a opatření mimo
SP

B) mimo Strategický plán SZP národní iniciativy (Akční
plány, víceleté strategie, apod.)

Největší otazník – požadavky EK na jednotlivé státy

Pozice ČR – snižovat mají ČS s intenzitou vstupů nad
průměrem EU, neohrozit konkurenceschopnost EU
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