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SOUČASNOST A PERSPEKTIVA
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
MIROSLAV TOMAN

ŽOFÍNSKÉ FÓRUM

PŮDA NAD
ZLATO
Krajina potřebuje
nápravu. Nesmíme si
nechat spláchnout
budoucnost.

DZES 5

POLE POD DOHLEDEM

Od 1. ledna 2019 platí nové
vymezení erozně ohrožených
ploch. Orná půda je
rozdělena na plochy silně
erozně ohrožené, erozně
ohrožené a erozně
neohrožené. Nově je
chráněno 25 % orné půdy, tj.
více než 600 tisíc ha.

Povinnost zakládat na
svažitých pozemcích
ochranné pásy s minimální
šířkou 22 metrů (dříve 12 m),
které přeruší pozemek
s erozně nebezpečnou
plodinou.

30 HEKTARŮ A DOST
Plocha jedné zemědělské
plodiny nebude moci být větší
než 30 hektarů, pokud bude
plodina na půdě ohrožené
erozí.

Každý rok se z pozemků
v ČR spláchne nebo odvane
přes 20 milionů tun půdy,
což je množství, které by
dálnici D1 z Prahy do Brna
pokrylo třímetrovou vrstvou.

PRO NAŠI
KRAJINU
Jednou z možností, jak
zadržet vodu v krajině,
je i využití pozemkových
úprav.

VÍCE PENĚZ
Pozemkové úpravy jsou nyní
alfou a omegou všech
hlavních projektů Státního
pozemkového úřadu. Z
Programu rozvoje venkova
a státního rozpočtu byly
v letech 2017 a 2018
vybudovány pozemkové
úpravy za téměř 4 miliardy
korun.

9 970 aut

by se dalo pořídit za částku,
kterou jsme za poslední dva
roky investovali do
pozemkových úprav.
* 9 970 standardních osobních
vozů v hodnotě 400 000 Kč

DALŠÍ
PODPŮRNÁ
OPATŘENÍ
Zemědělci dostanou
kompenzaci za loňské sucho
ve výši 2 mld. Kč. Urychlili
jsme platby plošných podpor.

Kvalitní organická hmota v
půdě vyžaduje dostatečně
velkou živočišnou výrobu.
Proto nové národní dotace
směřují do tohoto sektoru
(Nákazový fond, sektor
mléka).

ŽIVOČIŠNÁ
PRODUKCE

Prioritou je podpora
výroby, zpracování
produkce. Investice jsou
nastaveny do modernizací
a inovací. Důraz je kladen
i na propojování
poznatků výzkumu s praxí.

VÝROBA

Peníze jdou i na propagaci
a do vzdělávacích kampaní
pro spotřebitele.

ZNAČKY
KVALITY

BEZPEČNOST A KVALITA
ČESKÝCH POTRAVIN
26. ledna polská televize TVN odvysílala reportáž z jatek
v Mazovském vojvodství. Zaměstnanci zde poráželi a zpracovávali
nemocný hovězí dobytek. Přes původní ubezpečení, že se maso do
ČR nedostalo, bylo nakonec vyvezeno do 14 zemí, včetně Česka.

20. února veterináři odhalili v hovězím mase z Polska salmonelu,
z prodeje ho bylo staženo přibližně 700 kilogramů. O den později
ČR vyhlašuje mimořádná veterinární opatření. V dalších dnech se do
tuzemska dostalo 1 164 kg hovězího masa se salmonelou nebo 1 200
kg kuřecích mražených stehen se salmonelou.

V ČR uplatňujeme povinnost nahlásit každou dovozovou zásilku
masa 24 hodin předem, a to i s místem určení.

LEPŠÍ NAKLÁDÁNÍ S PESTICIDY
PRAVIDLA PRO GLYFOSÁT
Od 1. ledna 2019 platí nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát, která zakazují předsklizňovou
aplikaci všech přípravků s tímto herbicidem na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely,
tedy na obiloviny a řepku. Za porušení těchto podmínek hrozí ztráta dotací a pro právnické osoby
až čtyřmilionová pokuta.

PESTICIDY MIZÍ Z POLÍ
ČR je jednou z prvních zemí EU, která nějaké omezení používání glyfosátu zavedla. Za posledních šest
let se podařilo snížit používání pesticidů v Česku celkově o 7,1 %. Účinné látky glyfosát se v roce 2013
v ČR spotřebovalo 935 tisíc litrů, v roce 2017 to bylo 750 tisíc litrů.

SPOTŘEBA PESTICIDŮ kg/hektar
Výroba potravin a nápojů
(10 415 subjektů)

Zdroj: Eurostat 2016

Obchodní řetězce
(8 subjektů)

BOJ PROTI SUCHU
ZA POSLEDNÍ
4 ROKY

29 mld.
KČ

VÝHLED

1200
OBNOVENÝCH
A NOVÝCH
RYBNÍKŮ

500 mil. Kč
ROČNĚ
NA RYBNÍKY

OPATŘENÍ PROTI SUCHU
RYBNÍKY, NÁDRŽE…
Z národních peněz financujeme program pro obce a obnovu,
odbahnění a výstavbu rybníků a vodních nádrží i na opravy hrází. Od
roku 2016 šlo na tato opatření 480 milionů Kč.Vybudováno či
rekonstruováno bylo 400 rybníků.

INICIATIVA MZE
Lidé si na vlastním pozemku budou moci postavit malý rybník
snadněji než dosud. Iniciovali jsme novelu vodního zákona, podle
kterého by lidem pro stavbu rybníka do dvou hektarů s výškou hráze
do 1,5 metru nově stačilo pouze tzv. ohlášení.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
SILNÝ ROZPOČET PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLCE
Dostatek financí zemědělcům umožní plnit celospolečenskou objednávku:
• produkce potravin
• péče o krajinu, půdu a vodu
• zachování biodiverzity
• živý venkov

ŘÍKÁME NE ZASTROPOVÁNÍ
Nemůžeme po zemědělcích chtít stále více věcí a přitom jim snižovat množství peněz. Pokud chceme,
aby se řádně starali o krajinu, budovali remízky, biopásy a další věci, musíme jim tyto aktivity adekvátně
kompenzovat. Nesouhlasíme se zařazením environmentální platby a platby citlivým sektorům
do případného zastropování.

ROSTLINNÁ VÝROBA
V základní rostlinné výrobě jsme soběstační.
Ovoce a zelenina jsou zařazeny do citlivých plodin – možnost
přidělit Dobrovolnou podporu vázanou na produkci z rozpočtu
Evropské unie.
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PODPORA
ROSTLINNÉ
VÝROBY
Z národních zdrojů
podporujeme kapkové
závlahy nebo budování
sadů.

Zdroj: MZe

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
U hovězího klesá spotřeba, ale stoupá vývoz. Tuzemské
zpracovatelské kapacity jsou využívány nedostatečně.
Vepřového je na unijním trhu nadvýroba a k nám se pak levně
dováží. V drůbežím mase je situace stabilizovaná.
V mléce jsme soběstační na 137,8 %, ale převažuje vývoz
syrového mléka s dovozem zpracovaných výrobků z něj.
U vajec se soběstačnost stále zvyšuje: 85,7 %.

SOBĚSTAČNOST

100 % 64,5 % 51,5 %
HOVĚZÍ

DRŮBEŽ

VEPŘOVÉ

PODPORA
DOJNIC
Pokles stavu dojnic je
kompenzován jejich
zvyšující se užitkovostí.

Zdroj: MZe

PODPORA
DRŮBEŽE
K 1. 4. 2018 vzrostly stavy
drůbeže o 10 % na 23,5 mil. ks
a nosnic o 3,4 % na 4,9 mil. ks.
Zákaz klecových chovů by
mohl přinést pokles
konkurenceschopnosti, vyšší
dovozy a nižší záruky
nezávadnosti vajec. Pokud ano,
tak jedině na úrovni celé EU.
Pro rok 2019 je na Zlepšení
životních podmínek v chovu
drůbeže předpoklad zhruba
300 mil. Kč.

Dotační programy
zemědělství na
chov drůbeže ze
státního rozpočtu

Podpora vybraných
činností na
ozdravování chovu
drůbeže
Zlepšení životních
podmínek
v chovu drůbeže

Zdroj: MZe
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ČERVEN
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2016

2017

2018

463 mil. Kč

485 mil. Kč

555 mil. Kč

136,1 mil. Kč

297,3 mil. Kč

MÉNĚ PRASAT

STAV PRASAT A PRASNIC v tis. kusů
2018

2010

1 508

1 845

Největším problémem je
dovoz levnějších partií masa.

Řešením je apel na
zpracovatele a spotřebitele,
aby nakupovali domácí
produkci, sdružovali se
a lépe využívali
zpracovatelské kapacity.

STAV PRASAT

2010

2018

122

89
Z TOHO PRASNIC

Zdroj: ČSÚ

VÍCE NEŽ

1,5 mld.
Kč
CELKEM

621mil. Kč
ZA ROK 2017

1,1 mld. Kč
ZA ROK 2018

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PODPORY
NA CHOV PRASAT
Letos je snaha o minimálně stejnou částku jako loni, tzn. 1 mld. Kč,
ale budeme jednat o navýšení.

1. PODPORA VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝCH
NA OZDRAVENÍ CHOVŮ PRASNIC
2. PODPORA VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝCH
NA OZDRAVOVÁNÍ CHOVŮ PRASAT
3. ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK V CHOVU PRASAT

AGRÁRNÍ
ZAHRANIČNÍ
OBCHOD
V roce 2018 prohloubení
záporné bilance o 24 %.

Důvody:
• posilování české měny
• snížení exportu cigaret
Nejvýznamnější zlepšení
nastalo u vepřového, mléka
a smetany, v EU pak u cukru
a ve třetích zemích u piva
a potravinových doplňků.
Ke zvýšení exportu došlo
ve většině zemí, kde má ČR
agrární diplomaty.

Export vína, příprava
otevření závodu na
sendviče, vývoz
násadových vajec, Týden
českého piva v Moskvě

Schválení 17 českých
mlékáren pro vývoz,
schválení podmínek pro
vývoz sladu

Export českého piva,
surovin a technologií pro
minipivovary, Dny české
zemědělské techniky v
Kentucky

RUSKO

ČÍNA

USA

ÚKOLY DO BUDOUCNA
PROSADIT ČESKÉ ZÁJMY V RÁMCI SZP
ZVÝŠIT SOBĚSTAČNOST
A KONKURENCESCHOPNOST

ZACHOVAT A POSÍLIT BEZPEČNOST POTRAVIN
PEČOVAT O KRAJINU A VODNÍ ZDROJE
ZAJISTIT LEPŠÍ ŽIVOT VENKOVU

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Kontakty: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha; info@mze.cz

