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Víceletý finanční rámec - návrh
• Evropská komise navrhuje celkový rozpočet ve výši 1135 miliard € v závazcích (vyjádřeno v 

cenách z roku 2018) pro období 2021 – 2027

• Členské státy by podle návrhu měly zvýšit své národní příspěvky do rozpočtu EU na 1,114 % 
HND

Vývoj rozpočtu EU v klíčových politikách

1. Priority ZS ČR pro novou SZP EU



Návrh Rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku

• Celkový rozpočet pro SZP by měl činit 365 miliardy € (pokles ze
současných zhruba 409 miliard €), přičemž by 286,2 miliardy € mělo být
vyčleněno na I. pilíř, a 78,8 miliardy € na II. pilíř SZP.

• Rozpočet na SZP by pak představoval necelých 31 % z celkového 
rozpočtu EU (v současné době 38 %).

• Obálka pro přímé platby by měla činit v programovém období 2021 –
2027 cca 5,8 mld. €, zatímco v aktuálním programovém období byla 
cca 6,1 mld. € (odpovídá snížení o cca 3,9 %).

• Obálka pro 2. Pilíř : - 12 mld. € (odlišné krácení pro jednotlivé země).

1. Priority ZS ČR pro novou SZP EU



1. Rozpočet na SZP další vývoj vyjednávání

• Víceletý finanční rámec je stále projednáván, Rada EU by k VFR měla 
přijmout svoje stanovisko ještě do konce roku 2019, pravděpodobně 
v rozmezí listopad – prosinec 2019. 

• V rámci trialogu EP, EK a Rady by pak mohlo být dosaženo dohody v 
první polovině roku 2020. 

• Hrozí zdržení. VFR by tak nemuselo uzavřít Finsko, které 
předsedá Radě od 01/07/2019 do 31/12/2019, ale až 
Chorvatsko (01/01/2020 – 30/06/2020) nebo Německo 
(01/07/2020 – 31/12/2020). 

1. Priority ZS ČR pro novou SZP EU



2. Priority ZS ČR v rámci SZP:

1. Rovné podmínky – zastropování PP, skutečný/aktivní 
zemědělec, definice příjemce - propojenost podniků

2. Platby vázané na produkci

3. Rozdělení plateb v 1. a 2. pilíře (Ekoschémata, BISS, 
atd..)

4. Odvětvové intervence (3% přes OP).





Nově uvažovaná zelená architektura SZP 



Náklady na plnění zemědělských norem a předpisů v SRN

Kumulované náklady plnění uvedených norem a předpisů

Při vyloučení dvojího započtení činí v Německu náklady na všechny zahrnuté 
environmentální normy a nařízení více než 5,2 miliardy EUR nebo 315 EUR / ha



Náklady na plnění zemědělských norem a předpisů v SRN v porovnání s konkurenčními zeměmi

Náklady na plnění 
zemědělských 
norem 
a předpisů v SRN

Náklady na plnění 
nižších zemědělských 
standardů
v konkurenčních zemích



EKO-SCHÉMATA:

1. Nastavení bude dle Národního strategického ČR/SR.

2. Spadat pod ně bude min. 20% (COMAGRI), ale spíše min. 
30% (COMENVI) obálky na první pilíř SZP. 

3. Pravděpodobně nebudou zahrnuty do zastropování plateb.

4. Pro podniky dobrovolné – mohou dostat 0, nebo také více 
jak 30% PP. 

5. Nastavení viz. AEKO – kompenzace nákladů/újmy.



Rozdělení přímých podpor EU zemědělcům (%)



Podíl přímých plateb vyplácených 20% největších zemědělců v ČS (%)



Podíl půdy obhospodařované 20% největších zemědělců v ČS (%)



Ne/rovné podmínky 

Degresivita a zastropování podpor  
–COMENVI  - 80 000 EUR a to bez možnosti odpočtu nákladů 

na zaměstnance,
–COMAGRI - o zastropování nad 60.000 € a 100.000 €, odečet 

nákladů na zaměstnance v obou případech maximálně 50 %;  
Dobrovolnost v případě uplatnění redistributivní platby.

–Zastropování by se mělo vztahovat na všechny přímé platby 
s výjimkou eko-schémat a podpor pro mladé zemědělce. 



Proč NECHCEME zastropování podpor  

1. Česká republika má největší průměrnou velikost zemědělského
podniku v EU a povinné zastropování by ji postihlo disproporčně a
nejvíce ze všech členských států.

ČR (i SR) je v tomto specifická i díky historickým souvislostem vývoje,
disponuje nejen největší průměrnou výměrou zemědělského podniku
(133 ha (2013)), ale i jednou z největších průměrných výměr
ekologického podniku (120 ha). Průměrná výměra podniku v EU-28
činil 16,1 ha.

Průměrná výměra zemědělce v Chile: 107 ha; USA: 170 ha; Canadě: 315 ha;
Argentině: cca 590 ha; Australii: více než 3 000 ha).



Podíl přímých plateb a celkových podpor v příjmech zemědělců



Příjem zemědělských podniků na AWU klesá u větších velikostí zemědělských 
podniků (nad 250 ha)

Zdroj: DG Agriculture and rural development



Příjem a podíl přímých plateb v příjmech dle typu podniků (na zaměstnance)

Zdroj: DG Agriculture and rural development



Proč NE zastropování podpor  

2. Česká republika má více než 1800 podniků nad 500 ha, ty 
vlastní více než 154 tisíc vlastníků, kteří si propachtovávají 
půdu od více než 2 milionů vlastníků půdy.  

Zastropování by se v současné struktuře přímých plateb týkalo podniků 
cca nad 500 ha. Takových je v ČR více než 1800, což je sice jen 6 % 
zemědělských subjektů, nicméně z hlediska obhospodařované plochy se 
jedná o výraznou většinu zemědělské půdy. 



Proč NE zastropování podpor  

3. Povinné zastropování by v ČR výrazně omezilo podniky, které 
zajišťují více než 70 % současné nedostačující produkce živočišné 
výroby. 

Např. v ČR dopadá současná míra degresivity přímých plateb na 2,6 % z celkového
počtu zemědělců, kteří ale zaměstnávají více jak 42% všech zaměstnanců a chovají
cca 70 % všech dojnic. V mnoha případech se také jedná o zemědělská družstva se
stovkami členů, která z více jak 70 % hospodaří na pronajaté půdě.







Postavení zemědělců na trhu
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Postavení zemědělců na trhu



Proč NE zastropování podpor  

5. Povinné zastropování by nastavilo nerovnost 
podmínek uvnitř členského státu mezi různými druhy 
vlastnictví

Průměrné zemědělské družstvo u nás má 119 členů (vlastníků) a každého
člena družstva připadá průměrně 10,7 ha obhospodařované půdy.

Právní rovnost vlastnictví?



Proč NE zastropování podpor  

6. Zastropování plateb by mělo jednoznačně negativní dopad do
životního prostředí, krajiny, na půdu a biodiverzitu resp. = větší
orientace na RV a tj. na monokultury (obiloviny a olejniny) než
doposud

• Postižení zemědělci budou pod mnohem silnějším tlakem aby ekonomicky zhodnotili svou
produkci a protože ceny neovlivňují = orientace na profitabilní plodiny tj. obiloviny a řepku

• V RV v ČR převažují obiloviny – za posledních 10 let mají plochy obilí podíl na orné půdě mezi
46 až 51%, řepka má podíl 10 až 14%.

• To bude mít jasný dopad do biodiverzity, stav půdy atd..

• Důležitá role výše podílu vlastní půdy a nájmů (více pronajaté půdy s rostoucími nájmy =
další tlak na ekonomiku).



Definice příjemce - propojenost podniků:



Odvětvové intervence:

1. Nyní:

– Ovoce a zelenina, víno, včelařství

2. Nově návrh 

– mléko, brambory, chmel, cukrovka, prasata, drůbež. 

Max 3% obálky 1.p.



Požadavky na zemědělství / cíle SZP
1. Podpořit příjmy a životní úroveň zemědělců, odolnost vůči tržním výkyvům a potravinovou 

bezpečnost;  + udržet úroveň potravinové produkce

2. Zvyšovat konkurenceschopnost a tržní orientaci; 

3. Zlepšit pozici zemědělců v rámci hodnotového řetězce (výrobní vertikály); 

4. Přispívat k zmírňování dopadů a přizpůsobení se klimatické změně, udržitelná energie; 

5. Přispívat k udržitelnému rozvoji a nakládání s přírodními zdroji; 

6. Posílit ochranu biodiverzity, posílit ekosystémové služby a chránit přírodu a krajinu;

7. Získat pro obor nové zemědělce a usnadňovat růst jejich podnikání a generační obměnu;  
+ méně byrokracie, + řešit nedostatek pracovní síly 

8. Podpořit zaměstnanost, růst, sociální začlenění a místní rozvoj ve venkovských oblastech 
(včetně bioekonomie a udržitelného lesnictví); 

9. Uspokojit očekávání společnosti v oblasti potravin a zdraví. 



Jedna politika x 9 cílů

Základní otázka

Jak tyto cíle/očekávání

společnosti  naplnit?



Jakým způsobem?

= Zemědělství 4.0.

• Robotizace (autonomní stroje, robotické dojírny)

• Digitalizace (radarová data, senzory, AZP)

• Nové technologie – např. strip till

• Nové odrůdy, genová editace 

• Nové přípravky na ochranu rostlin

• Precizní zemědělství



Co děláme?
• Usilujeme o změnu evropské legislativy týkající se geneticky upravených

rostlin v souladu s aktuálním vývojem vědeckého poznání

= povolení metod pro cílenou editaci genomu, jako je například CRISPR.

• Usilujeme o zařazení využívání nových postupů (precizní zemědělství) do
ekoschémat v nové SZP

• Studie „Vliv digitalizace a robotizace na charakter práce v zemědělství“



Investice do automatizace a 
robotizace
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70%

nákup dronů

přístroje sbírající informace o půdních vlastnostech či stavu porostu

mapové systémy (výnosové mapy, GIS, mapy půdní variability, stavu
škůdců atd.)

automatické krmné boxy

nákup robotů (např. roboty pro sklizeň úrody, robotické sekačky, dojící
roboti apod.)

klimatizační jednotky (např. ve stájích)

přístroje na aplikační dávku hnojiva

senzory používané v živočišné výrobě (např. pro detekci čerstvě
narozených mláďat, zjištění vrcholu říje, zdravotních problémů apod.)

navigační systémy

Do automatizace a 
robotizace svých provozů 

investovalo v posledních 10 
letech 57 % podniků



Důvody investic do automatizace 
a robotizace
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42%

50%

50%

72%

změna nebo zavedení nového druhu činnosti

kvůli dotačnímu programu (např. nárok na vyšší dotace)

nemožnost sehnat vhodné pracovníky do původního provozu

šetrnější přístup k životnímu prostředí

vyšší kontrola nad příslušnými činnostmi

úspora osobních nákladů

úspora vstupních nákladů (voda, energie, hnojiva, krmivo ap.)

chceme držet krok s nejnovějšími trendy v oboru

optimalizace výrobního procesu, zvýšení efektivnosti výroby

Podíl subjektů 



Nedostatkové profese

Komise ISCP, 10. března 2011
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Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních
technologií

Zahradníci a pěstitelé

Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

Provozní elektromechanici

Pomocní (nekvalifikovaní) pracovníci v zemědělství

Řídící pracovníci v oblasti zemědělství

Specialisté v oblasti zemědělství (např. agronomové specialisté,
specialisté v oblasti zootechniky)

Technici v oblasti zemědělství (technici agronomové, zootechnici)

Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení

Řidiči a obsluha zemědělských strojů

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat

Podíl subjektů 

v posledních 2 letech 
se s nedostatkem 

vhodné pracovní síly 
potýkalo 85 % 

zemědělských podniků



• 73 % podniků využívá moderní technologie související s precizním 
zemědělstvím

• 80 % podniků plánuje v příštích 5 letech investovat do moderních technologií 
souvisejících s precizním zemědělstvím

• nevýhody:

Precizní zemědělství

22%

24%

60%

80%

Kolísání signálů a následné zkreslení výsledků

Neucelené informace o vlastnostech pozemku (tj. výnosové mapy
plně nenahradí odebírání vzorků ap.)

Zavedení moderních technologií vyžaduje dostatečně kvalifikované
pracovníky

Vysoké pořizovací náklady na nákup nových technologií

Podíl subjektů



Za světem nezaostáváme:

Česká republika je po Dánsku další zemí na světě, která nasadila do 

komerčního provozu autonomní polní robot. 

V srpnu 2019 bylo strojem Agrointelli Robotti zaseto cca 5 ha řepky.

České zemědělství se tímto

krokem řadí na světovou 

špičku využití moderních 

technologií.



Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Martin Pýcha

Další informace:
-Webové stránky svazu (www.zscr.cz)

http://www.zscr.cz/

