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232. Žofínské fórum
POŘÁDANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ MIROSLAVA TOMANA

„Společná zemědělská politika 
a budoucnost českého 

zemědělství.
Největší nepřítel – sucho?“



V hlavní části se svými příspěvky vystoupili:

Miroslav Toman
ministr zemědělství
Ministerstvo zemědělství ČR

Jan Doležal
prezident
Agrární komora ČR

Martin Šebestyán
generální ředitel
SZIF

Tomáš Hadžega
ředitel exportního úseku
ČEB, a.s.

Jaroslaw Szczypka
generální ředitel
BILLA ČR

Monika Nebeská
předsedkyně představenstva
ZD Všestary

Zdeněk Jandejsek
člen představenstva
Agrární komora ČR





V úvodu Žofínského fóra převzali z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana další výrobci 
kvalitních českých potravin certifikáty k Českým cechovním normám a Český výrobek –
garantováno Potravinářkou komorou.

Ústředním tématem Žofínského fóra byla příprava Společné zemědělské politiky na další 
programovací období. Jak zdůraznil ministr zemědělství Miroslav Toman, nesouhlasíme 
s návrhem EK na jednoleté přechodné období. Prosazujeme změnu na dvouleté období, které 
je nezbytné vzhledem ke změně platebních podmínek i nových dotačních pravidel. Nedošlo by 
tak k ohrožení výplaty podpor pro zemědělce od národní platební agentury. Diskusi vyvolala i 
ta část fóra, která se věnovala změně, podle které nebudou moci zemědělci od roku 2021 
pěstovat jednu plodinu na souvislé ploše větší, než 30 ha. I toto opatření směřuje ke zlepšení 
situace v boji s klimatickými změnami a jejich dopadu na zemědělství. Jde především o sucho. 
Ministr zemědělství shrnul opatření, která jsou v této souvislosti přijímána a která by měla 
napomoci ke změně kritické situace na našich polích. 

Úroveň ambicí EU nesmí ohrozit konkurenceschopnost českých zemědělců. S tzv. Zelenou 
dohodou souvisí i nová strategie EK „Od zemědělce ke spotřebiteli“, která má za cíl řešit 
ochranu spotřebitele a bezpečnosti potravin a vytvoření systému šetrnému k životnímu 
prostředí. V této souvislosti byla kritizována snaha Bruselu využívat do r. 2030 jen polovinu 
současného objemu postřiků proti škůdcům, přičemž se nebere v potaz výchozí stav, jaký je 
v této oblasti v jednotlivých zemích EU. U nás by realizace tohoto opatření mohla být pro 
mnohé zemědělce až likvidační! Podle vyjádření prezidenta Agrární komory Jana Doležala i 
člena představenstva AK Zdeňka Jandejska  „…po vstupu do EU nedošlo k narovnání podmínek, 
ale ani ke stabilizaci zemědělství v nových státech EU. Nedostatečně nastavený systém 
způsobuje stále větší problémy a větší rozdíly mezi zemědělci“. Jak řekl Zdeněk Jandejsek, 
„…musíme dosáhnout jednotného strhu, nesmíme se se stát koloniemi v EU!“

K jednotlivým problémům se v závěru fóra rozvinula bohatá diskuse, při které hosté odpovídali 
na dotazy účastníků fóra. Celá akce se konala za značného zájmu téměř 200 odborníků. 

Na realizaci Žofínského fóra se podíleli partneři, kteří se prezentovali v prostorách paláce Žofín 
vlastními materiály, které byly pro účastníky ŽF k dispozici. Na závěrečném společenském 
setkání mohli jeho účastníci ochutnat kvalitní české potraviny z nabídky firem, které se fóra 
zúčastnily a které se chlubí známkou kvality Klasa. Spolupráce s našimi partnery při přípravě a 
organizaci Žofínského fóra probíhala vstřícně a na profesionální úrovni. Je pro nás ctí, že naši 
partneři přijali pozvání k realizaci 232. Žofínského fóra a jsme přesvědčeni, že prezentace 
společností v paláci Žofín znamená nejen pro nás, ale stejně tak i pro naše partnery záruku 
prestiže, společenského i podnikatelského úspěchu. 

Nedílnou součástí Žofínských fór jsou i mediální partneři, kteří se informování o Žofínských 
fórech ve svých zpravodajstvích pravidelně věnují. V roce 2020 patří mezi mediální partnery 
Žofínských fór především ČT 24, Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Regina a deník 
Právo, v rámci 232. ŽF se mezi tyto mediální partnery zařadila i odborná periodika, zabývající se 
zemědělstvím a potravinářstvím.

O čem se hovořilo
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Děkujeme za spolupráci na přípravě

Ministerstvu zemědělství

Agrární komoře ČR

Potravinářské komoře ČR

Generální partner:

Billa Česká republika

Partneři: 

Státní zemědělský intervenční fond a značka kvality Klasa

Renomia a.s.

Česká exportní banka, a.s.

Podpůrný garanční, rolnický a lesnický fond a.s.

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Agro – Měřín, a.s.

Agro Jesenice u Prahy, a.s.

Interlacto, spol. s r.o.

RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Zemědělské družstvo Všestary 

Mediální partneři:

ČT 24 Potravinářská Revue

Český rozhlas Potravinářský Zpravodaj

Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Regina

Právo Profi Press

TV Zemědělec
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PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

http://www.ceskatelevize.cz/ct24
http://www.pravo.cz/
http://www.rozhlas.cz/regina/portal/
http://www.rozhlas.cz/portal/portal/
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/portal/


Mediální výstupy



Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) 
dnes znovu zkritizoval nový plán Evropské unie, podle 
kterého by měla klesnout spotřeba pesticidů do roku 2030 
o polovinu. Česko už v posledních letech spotřebu snížilo 
o více než čtvrtinu, uvedl dnes na Žofínském fóru. U nás 
spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve 
Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent, a 
třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s 
Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde 
objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá 
nejvíce," řekl Toman. Podle ministra se už nyní v ČR 
používá méně pesticidů a umělých hnojiv, než je průměr 
EU, a také méně než v některých západních evropských 
státech. Ministerstvo pak také například argumentuje 
snižováním spotřeby glyfosátu, který se v ČR komerčně 
prodává pod názvem RoundUp. V roce 2014 činila 
858.510 kilogramů, předloni šlo o 558.837 kilogramů. Za 
pět let tak klesla o více než třetinu.

Podle bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska je potřeba evropské myšlenky 
napravit. Pokud projdou a budou se po ČR vyžadovat, nemá podle něj smysl v EU zůstávat. Jandejsek
dodal, že stejně nesmyslná je podpora ekologického zemědělství, pokud se nezvětší ekologická 
produkce. Nyní je podle něj v ekologickém zemědělství skoro 15 procent půdy, její produkce proti 
konvenčnímu hospodaření v ČR ale činí procento. Nedá se také podle něj hovořit o jednotném 
evropském trhu, protože zakládající evropské státy mají vyšší podpory a míru spolufinancování ze 
státních rozpočtů než ČR.
Česko patří mezi trojici zemí unie, kde nejvíce klesá objem prodaných pesticidů. Vyplývá to z červnové 
zprávy evropského statistického úřadu Eurostat, podle níž se v Česku mezi lety 2011 až 2018 snížil 
prodej prostředků proti škůdcům o více než čtvrtinu. Výrazně naproti tomu vzrostl v Rakousku, na 
Slovensku či ve Francii. Celkově zůstal roční objem prodaných pesticidů v EU bez výrazných změn.
Podle Eurostatu v sedmi unijních zemích prodávaných pesticidů ubylo už v letech 2011 až 2018. 
Statistice vévodí Portugalsko, kde se předloni prodalo o 43 procent prostředků proti škůdcům méně 
než před devíti lety. Následuje Irsko s 28 procenty a Česko se 27 procenty.
Toman také dnes zopakoval, že ČR se snaží prosadit dobrovolné omezení maxima pro platby podle 
velikosti farmy.
Do budoucna by se mělo také více peněz dávat do pozemkových úprav, v následujících deseti letech 
jich chce stát každoročně udělat 150 s náklady 34 miliard korun. Za posledních dva roky stát dal na 
pozemkové úpravy 3,9 miliardy Kč.
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Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství a také suchu bylo věnované dnešní Žofínské fórum 
v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil o tzv. Nové zelené dohodě, Strategii Evropské komise „Od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s procesem vyjednávání české agrární 
diplomacie v Bruselu a s požadavky, které prosazuje na podporu českého zemědělství. Velkou část svého vystoupení 
věnoval ministr Toman suchu, a to zemědělskému i vodohospodářskému, a rovněž kůrovcové kalamitě.
Za jednu z priorit při vyjednávání nové podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 označil ministr 
zemědělství Toman zajištění dostatečných finančních zdrojů, a to proto, že peníze určené pro zemědělce budou využity 
také na plnění požadavků vyplývajících z tzv. Nové zelené dohody. Ta má představovat zásadní strategii s ambiciózními 
cíli pro přechod na klimaticky neutrální a udržitelnou ekonomiku bez skleníkových plynů do roku 2050. Ocenil 
směřování Strategie Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě, je však přesvědčen, že 
je nutné přitom respektovat výchozí situace a specifika jednotlivých členských států při stanovování cílů v jednotlivých 
oblastech.
„Evropská komise chce například do roku 2030 omezit o 50 procentpoužívání pesticidů. My už jsme dnes v jejich 
využívání pod průměrem Unie a to samé platí v případě využívání hnojiv. U nás spotřeba pesticidů za poslední roky 
klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. 
Spolu s Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá 
nejvíce. V šetrném zemědělském hospodaření jsme výrazně napřed a pokud je potřeba redukce, je potřeba se podívat na 
země, které mají tři až čtyřikrát vyšší produkční zatížení,“ řekl ministr Toman.
Za důležité považuje nastavení SZP, které zajistí rovné a spravedlivé podmínky pro všechny zemědělce EU. ČR prosazuje 
například dobrovolnost při uplatňování nástrojů jako je zastropování přímých plateb, redistributivní platba či definice 
skutečného zemědělce, jejíž obdoba byla zrušena, protože se v tomto programovém období neosvědčila.
Ministr Miroslav Toman dnes účastníky Žofínského fóra seznámil s dílčími závěry studie k závlahám a melioracím. 
Dokument, jehož oponentem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, bude zveřejněn po víkendu a Ministerstvo 
zemědělství (MZe) jej dá k diskusi.
„Na základě této studie budeme v následujících 10 letech postupovat a koordinovat naše opatření. Zejména půjde o 
pozemkové úpravy, kterých chceme ročně udělat 150 s celkovými náklady na deset let zhruba 34 miliard korun. Státní 
pozemkový úřad bude například koordinovat, aby se tato opatření zaměřila do míst v suchých oblastech,“ řekl ministr 
zemědělství Toman.
V souvislosti s opatřeními na zmírnění dopadů sucha ministr Miroslav Toman uvedl, že v loňském roce je MZe podpořilo 
částkou 13,6 miliardy korun. Pro letošek má Ministerstvo na boj se suchem slíbené navýšení o 2,6 miliardy korun. A 
slíbených má i 7 miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. Všechna opatření, ať už zadržování vody v krajině, 
vodohospodářská nebo opatření v lesích, jsou podle něj stejně důležitá, protože boj se suchem je komplexní záležitostí.
„V důsledku sucha se už několik let potýkáme i s kůrovcovou kalamitou. Naším cílem je zpomalit kalamitu, zajistit 
obnovu stabilních lesů a vytvořit adekvátní podmínky vlastníkům a správcům, aby mohli o lesy řádně pečovat. Kromě 
slíbených 7 miliard korun navíc na boj s kůrovcem pro letošní rok jsme pro nestátní vlastníky lesů na letošek připravili 2 
miliardy korun na zalesnění a péči o lesy. Další peníze jdou například na klíčové lesnické projekty z Programu rozvoje 
venkova,“ řekl ministr zemědělství Toman.
Připomněl i další opatření, jako například uvolnění zásad přenosu sadebního materiálu, kdy lze k výsadbě používat lesní 
dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni ČR.
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Kontakt pro realizaci Žofínských fór

PhDr. Jiří Vaníček

manažer Žofínských fór

Agentura NKL s. r. o.

e-mail: jiri.vanicek@zofin.cz

telefon: +420 224 930 848

mobil: +420 737 215 006
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