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 Cíle Společné zemědělské politiky 

 

Společná zemědělská politika (SZP) je nejvýznamnější politikou Evropské unie (tvoří zhruba třetinu 

rozpočtu EU). Zaměřuje se na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové 

bezpečnosti a probíhající změny klimatu. 

 



Cílem SZP je podpořit konkurenceschopné, odolné a udržitelné zemědělské odvětví, které může 

přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. Prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu, zejména 

strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to fork – F2F) a „Strategie v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2030“ (Biodiverzita), by mělo být dosaženo nejprve výrazného snížení emisí 

skleníkových plynů a od roku 2050 by se měla Evropa stát prvním uhlíkově neutrálním kontinentem. 

 Průběh příprav Strategického plánu SZP 2023–2027 

 

                                       

●  První návrhy právních předpisů  
●  SWOT analýza a definice potřeb českého zemědělství 
●  Zahájení projednání se zemědělskými  nevládními organizacemi 

●  Pokračování v projednávání právních předpisů 
●  Zahájení konzultací dílčích oblastí s Evropskou komisí (EK) 
●  Stanovení cílů - 1. verze Strategického plánu  SZP (SP SZP) 

●  Obdržena doporučení v souladu se strategií F2F a Biodiverzity 
●  Projednávání návrhu SP SZP s nevládními organizacemi a pracovními  

skupinami Rady 

●  Prodloužení PRV 2014–2020 o 2 roky, tzv. „přechodné období“ 
●  Finalizace právních předpisů 
●  Vyjednání národního kofinancování s Ministerstvem financí 
●  Pokračování v projednávání s nevládními orgnizacemi 

●  Dokončení SP SZP a jeho předložení EK (schválení do 24.11.2022) 
●  Provedení povinných SEA a ex-ante hodnocení  
●  Příprava administrativního systému 
●  Příprava národních prováděcích předpisů 

●  2023 spuštění příjmu žádostí 
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 Slovníček některých nových pojmů 
  

 SPECIFICKÉ CÍLE SZP (SC SZP) – oblasti, do kterých má být směřována podpora. Nahrazují 

dosavadní Priority unie a Prioritní oblasti. 

Pro budoucnost zemědělství a lesnictví Evropské unie jsou prvořadou prioritou podpora a 

zlepšení ochrany životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a podíl na dosahování unijních 

cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. 

 STRATEGICKÝ PLÁN SZP (SP SZP) – programový dokument, na jehož základě budou nově 

vypláceny podpory jak z 1., tak i 2. pilíře SZP. Nově tedy budou oba fondy „pod jednou 

střechou“. 

 INTERVENCE – nové a společné označení pro druh podpory – pojem nahrazující současné 

pojmy: opatření, operace, platby na..., podpora na ... 

 AKIS – Systém přenosu znalostí a inovací v zemědělství (Agricultural Knowledge Information 

System); vzájemně propojuje zemědělce, zemědělské poradce, výzkumné pracovníky, 

zemědělské organizace a další strany pro sdílení znalostí, informací a dobré zemědělské 

praxe. 

 ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU – balíček opatření Evropské komise, který má mimo jiné za 

cíl učinit Evropu do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Zahrnuje 

mj. strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (F2F)“ a „Strategii EU v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2030“ (Biodiverzita). 

 REŽIMY PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TZV. EKOSCHÉMATA – nově zaváděná 

přímá platba bez vazby na produkci. Ekoschémata jsou pro zemědělce dobrovolná. 

Představují navýšené podmínky v oblasti životního prostředí a klimatu nad rámec povinných 

požadavků a podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 

(DZES), které jsou stanoveny v systému podmíněnosti. Společně s klimaticko-

environmentálními intervencemi 2. pilíře (Rozvoj venkova) vytváří komplexní nástroj pro 

zlepšení životního prostředí a klimatu. 

 DOPLŇKOVÁ REDISTRIBUTIVNÍ PODPORA PŘÍJMU PRO UDRŽITELNOST – nově 

zaváděná přímá platba v ČR. Jejím cílem je přerozdělení části finančních prostředků od 

velkých farem k malým a středním. Bude poskytována všem žadatelům na maximální výměru 

150 hektarů.  

 ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA PRO MALÉ ZEMĚDĚLCE – nově zaváděná forma přímé platby 

v ČR určená pro nejmenší farmy o velikosti do 10 ha přičemž platba bude poskytována 

maximálně na 4 hektary. Jedná se o platbu nahrazující všechny ostatní přímé platby. 

 AGROLESNICTVÍ – jeden ze způsobů obhospodařování zemědělské půdy, kdy je stejný 

pozemek současně využíván k pěstování dřevin a k zemědělské produkci.  

 ZELENÁ ARCHITEKTURA – jedná se o zvýšené ambice v oblasti podmíněnosti (standardy 

DZES), ekoschémat a environmentálních opatření 2. pilíře.  

 



 Základní rozdíly v nastavení programů 

V rámci nové SZP pro roky 2023–2027 došlo ke sloučení poskytovaných podpor do jediného 

Strategického plánu SZP (SP SZP), podle kterého budou poskytovány přímé platby, podpory pro 

rozvoj venkova (PRV) i sektorové intervence.  

 

 

BYLO VE STÁVAJÍCÍM  

PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 

2014–2020 (22) 

 BUDE V SP SZP 2023–2027 

 

7leté období prodloužené o 

2 roky 2021 a 2022  

  

Podpory z 1. a 2. pilíře   

(fondy EZZF a EZFRV) 

  

  

 

Rozpočet 2. pilíře průběžně 

doplňován dalšími zdroji 

 

Z fondu EZFRV 6 cílů (priorit), 

do kterých směřovaly podpory –  

nejvíce ochrana ŽP 

následována 

konkurenceschopností podniků 

  

 

Široké spektrum plošných  a 

investičních opatření  

 

 

 

 

 

 

5leté období   
 

Spojení přímých plateb, režimů pro klima životní 

prostředí vč. podmínek podmíněnosti  a sektorových 

intervencí (1. pilíř-EZZF) s rozvojem venkova (2. pilíř-

EZFRV) do  jednoho programového dokumentu 

Strategický plán SZP (SP SZP). 

 
 

Výrazně nižší rozpočet obou pilířů doplněný vysokým 

kofinancováním 2. pilíře ze státního rozpočtu.  

  

 

9 specifických cílů směřování podpor – největší důraz 

na podporu příjmů zemědělců následovanou ochranou 

klimatu  a životního prostředí. Desátý cíl „Znalosti a 

inovace“ je vnímán jako „průřezový“ -  bude  

implementován napříč všemi ostatními cíli.  

  

 

Ještě širší nabídka cca 100 intervencí s  větším 

důrazem na klima a ŽP (eroze, voda, půda, biodiverzita, 

snižování použití pesticidů a antimikrobik, welfare 

zvířat). 

 

 

 

 

 

    



Strategický plán Společné zemědělské politiky obsahuje 

3 oblasti intervencí 
 

     A)     Přímé platby  

     B)     Sektorové intervence    

     C)     Rozvoj venkova 

 

K jednotlivým oblastem podpor jsou připraveny samostatné detailnější informační materiály. V této 

brožuře jsou uvedeny přehledy navržených intervencí, které by měly být podle předběžných 

plánů připraveny ke spuštění v roce 2023 a následujících letech.  

 

Finanční rámec:   

Celkový rozpočet na SP SZP                                     cca 8 mld. EUR 

Rozpočet na oblast Přímé platby (jen z EZZF)          4,1 mld. EUR 

Rozpočet na oblast Rozvoj venkova                          3,7 mld. EUR (s kofinancováním) 

Rozpočet na oblast Sektorové intervence pro sektory okrasných rostlin, brambor a vajec je 50 mil. 

EUR + 20 mil. EUR pro víno + 20 mil. EUR pro včely (uváděno s kofinancováním). Pro organizaci 

producentů v sektoru ovoce a zeleniny je připraven rozpočet zvlášť a to ve výši 38 mil. EUR. 

 

Aktuální termíny vyhlášení příjmu žádostí pro jednotlivé intervence budou průběžně a 

v předstihu zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního 

zemědělského intervenčního fondu. K jednotlivým oblastem/intervencím budou připraveny 

informační kampaně. Doporučujeme sledovat níže uvedené webové odkazy. 

 

 

Ad A)      Přímé platby 
 

Jednotná žádost – termín příjmu žádostí je od cca 15. 4. do 15. 5. 2023 

 

Žadatelé budou moci podat žádost na tyto intervence:  
➢ 01.21  Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS) 

➢ 02.28  Platba pro malé zemědělce 

➢ 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost 

➢ 04.30  Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce  

➢ 05.31 a 06.31  Režimy pro klima a životní prostředí  (´Ekoplatba) 

➢ 07.32 až 15.32  Podpora příjmu vázaná na produkci – chmele, zeleniny, 

ovoce, cukrové řepy, bílkovinných plodin, škrobových brambor, mléka, 

hovězího masa a dále chov ovcí a koz 

 

 



Ad B)      Sektorové intervence 
 

 

Intervence 
Předpokládaný příjem 

žádostí v daném roce  

57.55 až 61.55 SOT Včelařství 1.3.. - 31.7. 

63.58  Investice do výroby vína 1.6. - 31.8. 

62.58  Restrukturalizace a přeměna vinic 1.6. – 31.12. 

64.47 až 78.47 SOT Ovoce a zelenina 

V roce 2023 

Od 1.4. pro uznání 

organizace producentů 

Do 15.8. pro schválení 

operačního programu 

(pouze schválené 

organizace producentů, 

ale žádosti o uznání a 

žádosti o operační 

program se mohou 

dávat najednou) 

79.47 až 86.47 SOT Vejce 

87.47 až 93.47 SOT Okrasné rostliny 

94.47 až 97.47 SOT Brambory 

  

 

Ad C)      Rozvoj venkova 
 

Intervence jsou rozděleny na: 

 

➢ plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat 

➢ projektové intervence  

 

Plošné intervence a intervence cílené na chov hospodářských zvířat 

Příjem žádostí je od cca  15. 4. do 15. 5. 2023 

 

 Žadatelé budou moci podat žádost na tyto intervence:  
 

➢ 16.70 až 22.70  Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), 22.70 až od roku 2024  
➢ 23.70  Ekologické zemědělství (EZ) 

➢ 27.70  Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence) 

➢ 28.70  Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) 

➢ 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby - biodiverzita, genofond 

➢ 31.71  Platby pro oblasti s přírodními či jinými omezeními (ANC) 

➢ 32.72  Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000) 

 

 

 



V roce 2024 se předpokládá příjem žádostí z dašlích intervencí: 

➢ 25.70  Zalesňování zemědělské půdy – péče o založený porost (žádost o dotaci následující 

rok po založení - 2024) 

➢ 26.70  Agrolesnictví – péče o založený systém (ALS)  (žádost o dotaci následující rok po 

založení - 2024) 

Dle charakteru dané intervence se budou podávat dva typy žádostí – žádost o dotaci a žádost o 

zařazení.  

Žádosti o dotace na intervence Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu a Založení 

agrolesnického systému se podávají po provedení výsadby. 

 

Projektové intervence 

 

Předpokládaný příjem žádostí – plán výzev 

 

 léto (předběžně červenec - srpen 2023) 

➢ 33.73  Investice do zemědělských podniků 

➢ 34.73  Investice do zpracování zemědělských produktů 

➢ 49.75  Zahájení činnosti mladého zemědělce 

➢ 51.77  Inovace při zpracování zemědělských produktů 

➢ 53.77  Podpora operačních skupin a projektů EIP 

 

podzim (předběžně říjen 2023) 

➢ 35.73  Technologické investice v lesním hospodářství 

➢ 36.73  Investice do lesnické infrastruktury 

➢ 37.73  Technologie snižující emise GHG a NH3 

➢ 38.73  Investice do obnovy kalamitních ploch 

➢ 39.73  Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

➢ 40.73  Vodohospodářská opatření v lesích 

➢ 43.73  Neproduktivní investice v lesích 

➢ 44.73  Přeměna porostů náhradních dřevin 

➢ 45.73  Investice do nezemědělských činností 

 

Intervence s podáním žádosti o dotaci do 30. 11. 2023  

➢ 41.73  Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu + 25.70 Zalesňování zemědělské 

půdy – péče o založený porost  - žádost o zařazení  

➢ 42.73  Založení agrolesnického systému + 26.70 Péče o založený agrolesnický systém - 

žádost o zařazení  

 

Kontinuální příjem od 25. dubna 2023:  

➢ 54.78  Podpora poradenství 

 

 



 

 

Příjem žádostí pro intervenci 52.77 LEADER: 

➢ Zahájení příjmu programových rámců místních akčních skupin (MAS) se předpokládá 

v červnu 2023 

➢ Příjem projektů realizovaných prostřednictvím MAS bude probíhat kontinuálně od roku 

2024  

 

Kontinuální příjem od roku 2024 (v roce 2023 možnost podání žádosti do PRV): 

➢ 46.73  Pozemkové úpravy 

➢ 55.78  Podpora vzdělávání 

 

Pro projektové intervence rozvoje venkova si dovolujeme upozornit, že v rámci dokládání povinných 

příloh po podání Žádosti o dotaci bude muset žadatel doložit, stejně jako v rámci Programu rozvoje 

venkova, platné stavební povolení  (tj. do cca 3-4 měsíců od ukončení příjmu žádostí). 

Veškeré informace týkající se SP SZP a spouštění příjmů žádostí k jednotlivým intervencím 

naleznete na webu Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp   

 

 

 

K zavádění SP SZP 2023–27 bude probíhat i prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov (na 

národní i regionální úrovni) řada odborných akcí. Více informací k dispozici na:   

 

Ministerstvo zemědělství:  www.eagri.cz/venkov   

Státní zemědělský intervenční fond:  www.szif.cz  

Facebook CSV:                                       www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov 

 

 

http://www.eagri.cz/spszp
http://www.eagri.cz/venkov
http://www.szif.cz/
http://www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov

