6. 12. 2018

CHOV SKOTU 2018 A
ZEM. POLITIKA
SEMINÁŘ SCHHS

Rok
1989
2010
2015
2016
2017
2018

Skot celkem

z toho: krávy

3 480 582
1 349 286
1 407 132
1 415 658
1 421 242
1 415 770

Změna 2018/2017 – -5 472
kusy zvířat

1 247 567
551 245
580 102
583 747
585 897
587 322
+1425

Vývoj stavů skotu v ks k 1. 4. daného roku
Pramen: ČSÚ – Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.
Pozn.: KBTPM = krávy bez tržní produkce mléka

z toho:
dojné krávy
KBTPM
383 523
376 144
372 510
369 802
365 448
-4354

167 722
203 958
211 237
216 095
221 874
+5779

POSTŘEHY K VÝVOJI NA TRHU MLÉKA
Náklady na výrobu mléka – Podle posledních studií UZEI producenti mléka v uplynulém roce 2017
dosáhli 0,36 Kč/l mléka zisku bez započítání přímých a nepřímých podpor. Zisk s přímými a
nepřímými podporami v roce 2017 představoval 2,33 Kč/l mléka (celoroční predikce UZEI –
dotace a přímé podpory na 1 litr mléka = 1,95 Kč). Podle studií UZEI zhruba 1/3 producentů
mléka dosahuje náklady přesahující 10 Kč/l mléka.
Tržby za mléko v roce 2017 dosáhly 21,2 mld. Kč a byly meziročně vyšší o 28,5 %, tj. o 4,7
mld. Kč. S rostoucí produkcí mléka došlo v lednu 2018 k poklesu ceny z 9,32 Kč/l na 9,02
Kč/l - meziměsíční pokles o 3,2 %.
Propad ceny syrového mléka se zastavil až v červnu letošního roku na 8,15 Kč/l. Od července
se cena začíná zotavovat a předpokládá se její postupné navyšování do konce roku 2018 až
na cca 8,80-8,90 Kč/l.
Trend vývoje ceny mléčných výrobků také víceméně kopíruje situaci na trhu v EU a na
světových trzích. Dochází k růstu ceny másla a naopak poklesu ceny sušeného
odtučněného mléka.

Pro zlepšení pozice na domácím trhu důležité posílit důvěru spotřebitelů – kvalita,
bezpečnost potravin, značky, nákazová situace…

STÁTNÍ POLITIKA V SEKTORU MLÉKA 2018, 2019, SZP EU 2020+
• SOT EU: Změna v intervenčních nákupech či podporách soukromého skladování očekávána spíše v
případné úpravě prahových cen, nikoliv v systému, ČR má opatrný přístup, intervence užívají jiné členské
státy více.
• Podstatnější patrně možnost převést 3 % z národní obálky na podpory (rozpočtu EU) na národní
operační programy SOT, uvažována zejména podpora činnosti organizací producentů či obecněji
sdružení.
• Bude muset být ztvárněno v Strategickém plánu (společně s opatřeními PRV) schvalovaném EK.
• Tedy obecně větší pružnost pro ČS (alibismus EK s následnými sankcemi?), možné větší rozdíly mezi ČS
ve struktuře využití rozpočtu EU.

• Řada dalších detailů řešena nyní i v Evropském parlamentu, zajímavé například myšlenky na nové
obchodní normy (ČR zatím spíše odmítá nové požadavky na značení původu potraviny, ale standard
pohody zvířat považuji za potenciálně důležitý).

PODPORY NA KUS DOJNÉHO SKOTU V ČR:

Pokračování DŽPZ z PRV EU – nelze předjímat, závisí na SZP EU 2020+
Národní podpory – pro dojný skot pohoda 20.A, režim jakosti 19.A, zatím
signály, že dle EU by ND mohly pokračovat beze změny, 19.A. kritizováno
NKÚ zejména část pro mlékárny, možné zpřísnění, zaměření spíše na využití
značky Q CZ v upraveném 19.A.b.2.
U Q CZ otázka využití pro parametry nákupů u veřejných stravovacích
zařízení, prosazuje zejména AK ČR, chystá se pro drůbež a vepřové maso.
Nové podpory pohody – schváleno pro KBTPM, v roce 2019 snaha o
pohodu ve výkrmu skotu (bez ohledu na plemeno).
Zelená nafta – normativy minimální spotřeby…
Otázka dokončení ozdravování od IBR (případně přes veteMetodiku…).

SZP PO ROCE 2020

Návrh rozpočtu SZP od EK je pro ČR nepřijatelný (pro zemědělství a potravinářství krácen až
o 20 %).
ČR chce při jednání s EK udržet rozpočet na přímé platby i na PRV, zastropování je pro ČR
diskriminační.

Požadujeme navýšení VCS min. na 25 %.
Zjednodušení kondicionalit (současný systém cross compliance).
Stanovení definic (zemědělská činnost, skutečný zemědělec atd.), aby byly realizovatelné a
kontrolovatelné.
Problematické snížení obálky na školní projekt.
Probíhá finalizace vypořádání připomínek k analytickým podkladům Strategického plánu SZP po
roce 2020.

PŘÍMÉ PLATBY

Vícesložkový model:
–SAPS cca 55 % roční obálky – cca 12,5 mld. Kč
–ozelenění (Greening) 30 % roční obálky – cca 6,8 mld. Kč
–mladý zemědělec 0,3 % roční obálky – cca 75 mil. Kč
–dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) 15 % roční obálky – cca 3,4
mld. Kč
Sazby pro rok 2017
(Kč/ha)

Sazby pro rok 2016
(Kč/ha)

Pokles/nárůst
v roce 2017 (Kč/ha)

SAPS

3 378

3 514

-136

Greening

1 853

1 928

-75

844

878

-34

Mladý zemědělec

MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ SAZEB VCS

Meziroční porovnání sazeb VCS
Sektor

Sazby pro rok 2017
(Kč/ha, VDJ)

Sazby pro rok 2016
(Kč/ha, VDJ)

Pokles/nárůst v roce
2017 (Kč/jednotka)

Škrobové brambory

3 378

3 515

-137

Chmel

1 853

1 928

-75

844

879

-34

Ovoce vysoká pracnost

13 743

16 269

-2 526

Zelenina velmi vysoká pracnost

15 965

17 194

-1 229

Zelenina vysoká pracnost

12 933

13 850

-917

7 941

8 495

-554

11 462

12 040

-578

Bílkovinné plodiny

4 084

5 003

-919

Masná telata

4 777

4 891

-114

Dojnice

6 540

7 430

-890

Ovce a kozy

2 990

3 255

-265

Ovoce velmi vysoká pracnost

Konzumní brambory
Cukrová řepa

PŘECHODNÁ VNITROSTÁTNÍ PODPORA (PVP)
Celková obálka na PVP pro rok 2017
Rok

2017
732

Celková obálka na PVP (mil. Kč)

Sazby PVP pro rok 2017
Sektor
Zemědělská půda
Chmel
Brambory na škrob
Přežvýkavci
KBTPM
Ovce/kozy

Počet jednotek
(ha, t, VDJ)
3 542 214,06
5 440,45
26 006,12
978 083,70
216 316,70
22 433,55

Sazba
(Kč/jednotku)
159,25
4 370,55
1 449,39
85,65
101,09
50,43

HARMONOGRAM VÝPLAT SZIF
Předpokládaný harmonogram administrace žádostí za rok 2017:
konec r. 2017 (SAPS, LFA, Natura 2000 + VCS (cukrová řepa, dojnice)
1. čtvrtletí r. 2018:
od ledna (Greening, PVP, VCS – tele masného typu, Mladý zemědělec)
od února (VCS – zelenina, chmel, bílkovinné plodiny, konzumní brambory, AEO – A1
zatravnění orné půdy, Ekologické zemědělství)
od března (VCS – bahnice a kozy, škrobové brambory, ovoce, AEKO ošetřování
travních porostů (D), integrovaná produkce - vína (A), ovoce (B), zeleniny (C),
zatravnění (E), čejka (G), dráhy soustředěného odtoku (H)

2. čtvrtletí r. 2018
od května AEKO – biopásy (F)
od července – Dobré životní podmínky zvířat

Harmonogram podávání jednotné žádostí v roce 2018:
příjem jednotné žádosti od 1. pol. dubna do 15. 5. 2018

Úpravy podmínek EFA pro rok 2018
nařízení (EU) 1155/2017

Krajinné prvky (KP)
úprava způsobilosti vnějších přilehlých lineárních KP (příkop, mez, terasa,
stromořadí) k vnějším přilehlým lineárním KP
Ochranné pásy
jako ochranný pás lze deklarovat souvrať nebo ochranný pás podél vody chráněný
pod CC (DZES 1, PPH 1)
za ochranný pás, který lze vyhradit jako EFA, nelze považovat plochu biopásů v
AEKO
Krajinné prvky a ochranné pásy
změna způsobilosti KP a ochranných pásů, které přesahují stanovený maximální
15

ÚPRAVY PODMÍNEK EFA PRO ROK 2018
Meziplodiny
úprava období údržby - minimálně 8 týdnů
- letní varianta: od 31.7. do 24.9. (20.9.)
- ozimá varianta: od 6.9. (20.9.) do 31.10.
- podsevy: od 1.8. do 24.9.
v uvedených období – zákaz použití POR
rozšíření seznamu o podsev luskovin (jetel luční, komonice bílá, štírovník
růžkatý)
rozšíření seznamu meziplodin (jetel šípový, svazenka shloučená)
Dusík vázající plodiny
zákaz použití POR od výsevu do sklizně plodin
v jednání evidenční povinnost data výsevu a sklizně (povinnost bude upravena
v NV k LFA)

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V RÁMCI PP
PRO ROK 2018

nařízení vlády k přímým platbám č. 50/2015:
účinnost od 1. ledna 2018
zachována max. kontinuita podmínek

změny pro rok 2018:
 úprava podmínek ploch v ekologickém zájmu (EFA)

 podpora na produkci bílkovinných plodin – odstranění podmínky min. intenzity chovu přežvýkavců 3 VDJ/ha

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V RÁMCI PP
PRO ROK 2018

nařízení vlády k přechodným vnitrostátním podporám č.
112/2008:
účinnost od 1. ledna 2018
změny pro rok 2018:
 změna pro žadatele o
• platbu na krávy bez tržní produkce mléka
• platbu na chov ovcí a koz
 odstranění povinnosti zasílat na SZIF doklad z ústřední evidence o stavu chovaných zvířat do 30. 9.
 prodloužení období, za které se počet zvířat počítá
(nově od 15. 6. do 15. 8. příslušného kalendářního roku)

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V RÁMCI CC
PRO ROK 2018

nařízení vlády ke kontrolám podmíněnosti č. 48/2017:
ukončeno meziresortní připomínkové řízení, navrhovaná účinnost od 1.
července 2018
navrhované změny v DZES 5:
 rozšíření ploch SEO/MEO půd na cca 25 %,
 dynamický systém vytváření erozních parcel dle pravidel redesignu

PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ PRV

5. kolo příjmu od 10. 10. do 1. 11. 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.1.1 Podpora operačních skupin EIP
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh

• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Bylo podáno
celkem 4 976 žádostí o dotace
ve výši přibližně 9,3spolupráce
mld. Kč.
• 16.6.1
Horizontální
a vertikální
při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu
V současné době probíhá administrace žádostí, seznam doporučených jsou zveřejněny
potravin a v průmyslových procesech

Na rok 2018 jsou plánována dvě kola příjmu žádostí:
Jarní 6. kolo

Podzimní 7. kolo

(předběžně v termínu 3. 4. – 23. 4. 2018)

(předpoklad 9. 10.- 29. 10. 2018)

1.1.1 Vzdělávací akce
1.1.2 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v
zemědělské prvovýrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky

•4.1.1 Investice do zemědělských podniků
•4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
•8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
•8.5.1 Investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin
•8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
•16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
•16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů
•16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném
zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových
procesech

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV
Redefinice LFA od r. 2018
provedení nového vymezení oblastí LFA (nově „ANC“) na základě
biofyzikálních kritérií
rozšíření způsobilých oblastí z 1,053 mil. ha na 2,01mil. ha (56,5 % výměry z.p.
v ČR)
důraz na ŽV prostřednictvím faremních systémů
provedená nová kalkulace újmy, stávající rozpočet umožňuje kompenzovat
újmu z cca 49 %
na stránkách MZe zveřejněn návrh na zařazení jednotlivých k.ú. do LFA
podpora pro oblasti, které vypadnou z LFA-O (přechodně podporované oblasti)
připravována 2 nové nařízení vlády (předpokládaná účinnost 15.3.2018)
- ANC
- přechodně podporované oblasti

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV

Nově vymezené ANC
podmínky pro poskytnutí platby
• min. 1 ha z.p. v ANC (H + O + S)
• žadatel musí být aktivním zemědělcem a zemědělským podnikatelem
• evidence DPB v LPIS na žadatele od podání žádosti do 30.9. daného
roku
• uplatňuje se degresivita plateb
rozlišení sazeb podle faremního systému
• Faremní systém převažující rostlinná výroba (RV)
• Faremní systém převažující živočišná výroba (ŽV)
• kritérium pro přiřazení faremního systému – intenzita chovu
hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha z.p.

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV
Nově vymezené ANC – sazby dotace

ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV
Přechodně podporované oblasti
- připraveno vlastní nařízení vlády
rozsah oblastí pro přechodnou podporu
• XOA: 7 tis. ha z.p., tj. 2 tis. ha TTP
• XOB: 35 tis. ha z.p., tj. 5 tis. ha TTP

podmínky pro poskytnutí platby
•
•
•
•

min. 1 ha TTP nebo G2014 v XOA a XOB
pouze žadatel v letech 2015 – 2017
intenzita v kontrolním období (1.6.-30.9.) min 0,3 VDJ/ ha TTP nebo G2014
uplatňuje se degresivita plateb

platba poskytována výhradně na ha TTP nebo G2014

STAV LEGISLATIVY V RÁMCI PRV

Novela NV pro AEKO, EZ a DŽPZ
zpřesnění podmínek a odstranění nedostatků v administraci žádostí
probíhá legislativní proces (meziresortní připomínkové řízení)
navrhovaná účinnost 1. března 2018

HARMONOGRAM VÝPLAT SZIF
Předpokládaný harmonogram administrace žádostí za rok 2017:
konec r. 2017(SAPS, LFA, Natura 2000 + VCS (cukrová řepa, dojnice)
1. čtvrtletí r. 2018:
od ledna (Greening, VCS – tele masného typu, Mladý zemědělec)
od února (PVP, VCS – bílkovinné plodiny, chmel, konzumní brambory, zelenina,
bahnice a kozy, AEO – A1 zatravnění orné půdy, Ekologické zemědělství)
od března (VCS – škrobové brambory, ovoce, AEKO ošetřování travních porostů (D),
integrovaná produkce - vína (A), ovoce (B), zeleniny (C), zatravnění (E), čejka (G),
dráhy soustředěného odtoku (H)

2. čtvrtletí r. 2018
od května AEKO – biopásy (F)
od července – Dobré životní podmínky zvířat

Harmonogram podávání jednotné žádostí v roce 2018:
příjem jednotné žádosti od 1. pol. dubna do 15. 5. 2018

STAV PŘÍPRAV K SZP

DOSAVADNÍ PRŮBĚH JEDNÁNÍ NA EU ÚROVNI
Komise předložila Radě a Evropskému parlamentu soubor návrhů
nařízení k budoucí SZP 1. června 2018
přezkum všech tří návrhů základních aktů probíhá na
pracovních skupinách Rady od června 2018 → písemné
připomínky a návrhy na úpravu textu nařízení

v prosinci 2019bude na Radě ministrů představena souhrnná
zpráva o pokroku včetně revidovaného textu nařízení
pokračování projednávání za RO PŘES
vazba na jednání k VFR – řeší i otázku zastropování, externí
konvergence, míry spolufinancování z národních rozpočtů

KLÍČOVÉ BODY ŘEŠENÉ NA EU ÚROVNI

Zjednodušení - definice skutečného zemědělce; ekoschémata; cíle a finanční plány
na roční bázi
Flexibilita – zastropování; kondicionality

Včasné zahájení implementace - způsobilost výdajů

Finanční otázky – dostatečný rozpočet; n+3 - řeší MF

DALŠÍ VÝVOJ JEDNÁNÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI – LZE PŘEDPOKLÁDAT POSUN

2018

2019

•
•
•
•

pokračování přezkumu nařízení PS Rady - revidované texty
politická diskuse na SCA , Radě ministrů,
příprava a publikace zprávy EP (listopad)
bilaterální jednání s EK, EP k vysvětlené klíčových bodů pozice ČR

• pokračování v přípravě legislativního rámce
• neoficiální jednání s EK při přípravě strategického plánu k SZP
• prosinec 2019 – oficiální předložení strategického plánu Komisi

• oficiální projednávání strategického plánu s Komisí

2020

DALŠÍ VÝVOJ JEDNÁNÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

2019

2020

•
•
•
•
•

Dokončení analýz
Rozpracování intervencí SP – technické konzultace s EK, konzultace s partnery
Příprava právního rámce ČR
Příprava nastavení informačního systému (LPIS, IRZ)
Nastavení institucionální struktury k provádění SP

•
•
•
•

Informace partnerů o postupu projednávání SP s Komisí
Příprava prováděcích předpisů CZ (nařízení vlády, pravidla)
Finalizace nastavení informačního systému
Informační kampaň pro žadatele

• Příprava prováděcích předpisů CZ pro projektová opatření
• Zahájení příjmu žádostí o dotaci

2021

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Ing. Jiří Hojer

