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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 1

AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ SZP

OBECNÝ RÁMEC PODMÍNĚNOSTI

DZES 1 + 10

DZES 2

DZES 9

PŘIPOMÍNKY + VYPOŘÁDÁNÍ

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 1
Zachovávání trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše

Za účelem nesnížení referenčního poměru trvalých travních porostů o více než 5 % 
nedojde na obhospodařovaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý 
travní porost ke změně této kultury v evidenci využití půdy na některou z ostatních druhů 
zemědělské kultury bez předchozího povolení.

Kritériem pro povolení přeměny kultury trvalý travní porost bude, že DPB se nenachází 
na environmentálně citlivých plochách:

v blízkosti vodního útvaru 

erozně ohrožených 

podmáčené a rašelinné louky

ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí



DZES 1
Zachovávání trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše

Povolovací systém bude zohledňovat:

velikostní limit DPB

výjimky, kdy přeměna trvalých travních porostů povede ke srovnatelnému 
environmentálně citlivému stavu (např. zalesňování, komplexní pozemková úprava…)

Referenční rok (?) 2018

Vztahuje se i na hospodaření v EZ

Diskuse v Trialogu:

referenční rok – 2015 nebo 2018

podíl 5 %

Připomínky ke Strategickému plánu:

postup zpětného zatravnění – požadavek na možnost výběru plochy

dotaz k úrovni sledování odchylky

požadavek na nastavení referenčního roku s nejvyšší mírou zatravnění



DZES 10
Zákaz orby trvalých travních porostů v NATURA 2000

Žadatel nepřemění plochy DPB s kulturou trvalý travní porost nacházející se nebo 
zasahující do oblasti Natura 2000 (?) s výjimkou zásahů provedených se souhlasem 
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. 

Oproti současnému vymezení ekologicky citlivých oblastí v greeningu se podmínky 
standardu omezují na oblasti Natura 2000.

Podle hodnocení greeningu (2017) se jedná o jednu z nejúčinnějších podmínek 
k ochraně travních porostů v lokalitách Natura 2000 



DZES 10
Zákaz orby trvalých travních porostů v NATURA 2000

K řešení:

(?) Možnost výjimek více přínosných zásahů se souhlasem OOP vyžaduje potvrzení 
Komise.

Povinnost zpětného zatravnění je možností nápravy v případě rozorání.

Vyjasněny budou podmínky obnovy travních porostů.

Diskuse v Trialogu:

možnost vyčlenit pouze environmentálně nejcitlivější oblasti v NATURA

Připomínky ke Strategickému plánu:

požadavek nezužovat současné pojetí greeningu (ponechat i environmnetálně citlivé 
porosty)



DZES 2
Vhodná ochrana rašelinišť a mokřadů

Žadatel nezruší a nepoškodí krajinný prvek mokřad.

Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, 
sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život 
vodních a mokřadních ekosystémů, ovlivňováním vodního hospodaření v krajině při 
zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch 
a mokřadů. 

Za poškozování se považuje:

aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin

odvodňování nebo provádění agrotechnických operací

Uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny.



DZES 2
Vhodná ochrana rašelinišť a mokřadů

K řešení:

Stanovit povolené činností/management.

Nastavit velikost / šíři ochranných pásů kolem KP mokřad 

Konflikt vodních staveb (meliorací) s KP mokřad. Neudržovaná meliorace vznik mokřadu.

Diskuse v Trialogu:

nejasnosti k pojetí a mapování mokřadů – EK přislíbila metodický dokument

požadavek na odklad účinnosti (potřeba lhůta pro zmapování)

Připomínky ke Strategickému plánu:

řešit status mokřad stejně jako KP mokřad na roveň ostatním KP

požadavek AOPK a MŽP – účinnost mokřadů (i těch nevymezených).



DZES 9
Minimální podíl neprodukčních prvků

Žadatel

vyčlení určitý podíl* zemědělské půdy ve prospěch neprodukčních prvků, za 
neprodukční prvky se považují krajinné prvky, ochranné pásy, úhory s porostem,  

pěstuje plodinu na souvislé ploše o maximální výměře 30 ha 

nezruší a nepoškodí krajinný prvek,

dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. 3. do 1. 10., pokud nebyl k řezu, kácení udělen 
souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 



ZAČLENĚNÍ ZÁVAZKŮ GREEN DEAL DO SZP

květen 2020 – EK představila Strategii F2F a Strategii biodiverzita

cíle na období 2021 -2030

podmíněnost / ekoplatba = zásadní nástroje k plnění závazku neprodukčních 
ploch

v ČR aktuálně evidováno méně než 1 % 

používání 
hnojiv snížit o 

20 %

používání 
antimikrobiálních 

látek snížit 
o 50 %

plochy ekologického 
zemědělství 
zvednout                   
na 25 %

omezit používání 
pesticidů o 50 %

únik živin snížit 
o 50 %

vyčlenění 
neprodukčních 

ploch 10 %

DZES 9



DZES 9
Minimální podíl neprodukčních prvků

Neprodukční prvky:

krajinné prvky

ochranné pásy (neprodukční, bez použití POR)

úhory s porostem (neprodukční, bez použití POR)

Návrh rozdělit povinnost vyčleňovat neprodukční plochy mezi podmíněnost a ekoplatbu
s postupným náběhem v čase:

2023 2024 2025 2026 2027

podmíněnost 3 % 3 % 5 % 5 % 5 %

ekoplatba 5 % 5 % 7 % 7 % 10 %



DZES 9
Minimální podíl neprodukčních prvků

Diskuse v Trialogu:

vyčlenění pouze ve vztahu k orné půdě

stanovení pevného procenta – 3 nebo 5 % 

možnost započtení ploch s meziplodinami a dusík vázajícími plodinami

- bez POR

- pravděpodobně s přepočítacím koeficientem

Připomínky ke Strategickému plánu:

požadavek na zařazení ploch s meziplodinami a dusík vázajícími plodinami

nejasnosti k vyčlenění ze zemědělské půdy vs. orné půdy

požadavek na vyčleňování i na TTP

nesouhlas s podílem 5 % - kritika jako nízké hodnoty 



DZES 9
Minimální podíl neprodukčních prvků

Pěstování plodiny na souvislé ploše o maximální výměře 30 ha 

možnost využití ochranných pásů (22 m, stanovené plodiny)

možnost střídání několika plodin, každé na max. 30 ha (parametr 110 m vzdálenost)

možnost rozdělit DPB různými způsoby využití (např. zatravnění, úhor)

možnost rozdělit DPB krajinným prvkem (např. mez)

Připomínky ke Strategickému plánu:

požadavek snížit max. výměru na 20 ha



DZES 9
Minimální podíl neprodukčních prvků

Seznam krajinných prvků: 

mez

terasa

travnatá údolnice

skupina dřevin

stromořadí

solitérní dřevina

mokřad

Připomínky ke Strategickému plánu:

zohlednění vnějších krajinných prvků

návrh doplnění nových KP - skalka a kamenný snos

návrh na zavedení ochranných pásů kolem KP



AEKO

DĚKUJI ZA POZORNOST

DISKUSE


