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PROGRAM PRACOVNÍ SKUPINY

Leden–březen 2021: pracovní skupiny pro Strategický plán SZP
Cíl: - detailní technická diskuse k nastavení podmínek

- dohoda na národní úrovni, aby mohlo být zahájeno 
vyjednávání Strategického plánu ČR s EK 

PODMÍNĚNOST 2

AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP

OBECNÝ RÁMEC PODMÍNĚNOSTI

DZES 3, 4, 6, 7 A 8

DISKUSE



AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP

1. 1. 2021 převzalo předsednictví Portugalsko

• hlavní priorita v zemědělské oblasti – dosažení politické dohody při vyjednávání SZP

říjen 2020 – dohoda Rady o Obecném přístupu k reformě SZP

• priorita Zelená architektura

• technická diskuse k DZES

• podmíněnost povinná pro všechny, ale se zjednodušeným kontrolním systémem pro malé subjekty

říjen 2020 – hlasování EP k vyjednávací pozici

listopad 2020 – zahájen Trialog

prosinec 2020 – EK předala Doporučení pro národní Strategické plány

• Identifikovány klíčové problémy za jednotlivé strategické cíle

• konkrétní cílové hodnoty a nástroje k jejich dosažení jsou na členské zemi

• obsaženo ve Strategickém plánu x koordinace s dalšími nástroji a politikami (národní legislativa, 

národní strategie, další operační programy atd.)

prosinec 2020 – schváleno přechodné období 2021 - 2022



„POSÍLENÁ“ PODMÍNĚNOST (CROSS COMPLIANCE)

Podmíněnost součástí strategického plánu

Provazba jednotlivých standardů na specifické cíle

d) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k 
udržitelné energii

e) podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, 
a účinné hospodaření s nimi

f) přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby 
a zachovávat stanoviště a krajiny

Zvláštní indikátor výstupu – sleduje plochy podléhající jednotlivým podmínkám 

DZES s rozlišováním kultur DPB 

Nastavení kontrol na národní úrovni x vyhodnocování kvality systému kontrol



Právní rámec 
podmíněnosti

NAŘÍZENÍ K SP

Článek 11
• Rozsah a působnost
• Dotčené oblasti

Článek 12
• Postupy ke 

standardům
• Nástroj pro 

udržitelnost v oblasti 
živin

Příloha III
• Vymezení požadavků 

a norem

HORIZONT. 
NAŘÍZENÍ

VODÍTKA EK

Článek 84
• Systém kontrol

Články 85-87
• Systém sankcí

• Obsah jednotlivých 
standardů

• Cíl standardu
• Implementace
• Vazba na ekoplatbu
• Kontroly



DZES 3
Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím 
rostlin

Žadatel nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná 
půda (standardní orná půda, travní porost na orné půdě a úhor) bylinné zbytky. 

Výjimka:  Mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1 písm. b) zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Dotčené kultury: standardní orná půda, travní porost, úhor

Opatření k zajištění pro zachování/ navýšení organické složky půdy budou řešena 
prostřednictvím celofaremního ekoschématu.



DZES 4
Zřízení ochranných pásů podél vodních toků

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod uvnitř 
i vně zranitelných oblastí splňuje podmínky pro použití hnojiv, s výjimkou ponechaných 
skliditelných rostlinných zbytků a výkalů a moči zanechaných hospodářskými zvířaty při 
pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku ve stanovených pásech 
vymezených kolem vodních útvarů tím, že:

a) u dílů půdních bloků, jejichž hranice se nachází ve vzdálenosti do 3 m od 
břehové čáry, zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od 
hranice dílu půdního bloku a to od okraje prvního průniku k okraji posledního průniku,

b) u dílů půdních bloků s průměrnou sklonitostí převyšující 7°, jejichž hranice se 
nachází ve vzdálenosti do 25 m od břehové čáry, zachová ochranný pás o šířce 
nejméně 25 m od hranice dílu půdního bloku a to od okraje prvního průniku k 
okraji posledního průniku s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným 
dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv.



DZES 4
oproti DZES 1 vypuštění požadavku na dodržení ochranné vzdálenosti od 
břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů - duplicita s budoucím PPH 12 
„Přípravky na ochranu rostlin“, který tuto kontrolu obsahuje

zásadní změna způsobu vymezení ochranných pásů – podél hranice DPB

pás se nebude odvíjet od břehové čáry, ale od hranice dílu půdního bloku, tam, kde 
se hranice DPB nachází ve vzdálenosti do 3 m (25 m) od břehové čáry

Diskuse v Trialogu:

Doplnění téma POR

Šíře ochranných pásů (3 m vs. více)

Připomínky ke Strategickému plánu:

Požadavek na navrácení původní podmínky ochrany vodních organismů 

Požadavek na 10 / 12 m pás

Požadavek na doplnění zákazu orby

Požadavek na doplnění zákazu používání syntetických / vybraných pesticidů

Požadavek na odstranění podmínky vyhrazení 25 m pásu na sklonitých pozemcích



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

Žadatel zajistí, že na jím užívaném dílu půdního bloku se nebude pěstovat:

kukuřice, brambory, řepa, bob, sója, slunečnice a čirok, pokud plocha plodiny zahrnuje souvislou 

plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % 

pokryta silně erozně ohroženou půdou.

řepka olejná a ostatní obilniny bez použití odpovídající půdoochranné technologie, 

pokud plocha plodiny zahrnuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha 

nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.

kukuřice, brambory, řepa, bob, sója, slunečnice a čirok bez použití odpovídající 

půdoochranné technologie, pokud plocha plodiny zahrnuje souvislou plochu erozně 

ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně 

ohroženou půdou.



DZES 6
Došlo k rozšíření působnosti na další kultury:

Úhor

Trvalé kultury

Aktuálně pro ně nejsou nastaveny půdoochranné technologie:

spolupráce s VÚMOP – běžící projekty, zkušenosti z Monitoringu eroze

případně možnost kombinování s jinými podmínkami, zejména pokryvností

Detailní definice půdoochranných technologií v podkladovém materiálu + doporučení 
k úpravám, jak vyplynula z Monitoringu eroze

nejúčinnější – vrstevnicové obdělávání, doporučeno jako doplnění do všech 
postupů

návrh na snížení výměry pro obsetí

Připomínky ke Strategickému plánu:

Požadavek na cílení na svažité pozemky



DZES 7
Žádná holá půda v nejcitlivějším období či obdobích

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury 

orná půda (standardní orná půda a úhor) a 

trvalá kultura (vinice, chmelnice, ovocný sad, školka a jiná trvalá kultura)

zajistí v průběhu mimo-vegetačního období pokryv půdy. 

Nejcitlivější období = posklizňové období

Pokryv: 

založení porostu ozimé plodiny nebo pícniny

osetí meziplodinou do 20. 9. - 31. 10.

výdrol řepky (zajišťující dostatečnou pokryvnost) 

ponechání půdy po pásovém zpracování půdy (strip-till)

ponechání strniště do založení porostu následné jarní plodiny

mulčování



DZES 7

(?) Další možnosti pokryvu: 

Z výkladu EK jasně nevyplývají (nejsou jednoznačné), ale budeme v SP navrhovat:

(?) podmítka 

(?) organická hmota

(?) 4° sklonitost

Diskuse v Trialogu:

výjimka pro obdělávání

Připomínky ke Strategickému plánu:

Nesouhlas s vynětím orby, požadavek na její doplnění

Požadavek na rozpracování podmínek (např. stanovit min. délku strniště)

Požadavek na stanovení max. lhůty mezi sklizní a vysetím meziplodiny

Řešit specifika trvalých kultur

Omezit rozsah na např. 70 % výměry podniku  



DZES 8
Střídání plodin

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda 
nebude pěstovat stejnou hlavní plodinu dva roky po sobě. 

Výjimky ze standardu:

Plochy s úhorem

Plochy s travním porostem, jetelotrávou

Plochy s luskovinoobilními směskami

Plochy s jetelovinami

Výjimka ze standardu:

(?) žadatelé s celkovou výměrou orné půdy do 10 ha

Nutno technicky nastavit další parametry:

definice „plodiny“ (ozimá x jarní)

toleranci pro změnu hranic pozemků

řešení v případě převodu pozemků 



DZES 8
Diskuse v Trialogu:

doplnění vazby na ornou půdu, výjimka pro plodiny pěstované ve vodě

možnost plnění diverzifikací

velikostní výjimka pro malé zemědělce

výjimka pro ekologické zemědělce

Připomínky ke Strategickému plánu:

nesouhlas s povinností, upozornění na problém u kukuřice

navrhované dvouleté období je příliš krátké, požadavek na min. čtyř/pětiletou periodu

požadavek na doplnění zásad IOR

řešit víceleté plodiny

řešit specifika zeleniny

sledovat na úrovni podniku



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST

DISKUSE


