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MINULOST ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (1918-1938)

Stanovené cíle:

- zabezpečení kvality půdy, zadržování vody,

- změna extenzívního zemědělství z důvodu zajištění výživy
obyvatelstva a bezpečnosti států,

- zvyšování výnosů a zpracování základných surovin,

- využití odpadů ze zemědělství,

- odbyt zemědělsko-průmyslových výrobků v zahraniční,

- silný a soběstačný stát.



MINULOST ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (1918-1938)

Půda základem zemědělství

Pozemková reforma – nová úprava držby pozemků (proběhla ve 22
státech Evropy na 20 mil. hektarů);

• Technické zlepšení půdy – vodohospodářské meliorace, hrazení
bystřin, úprava toků, stavba rybníků a vodných, rekultivace pozemků.

• Scelování pozemků – na území Československa z celkové výměry 8,39
mil. ha bylo potřebné scelit 6,19 mil. ha, cílem bylo zlepšení,
usnadnění, zhospodárnění provozu, snížení nákladů (11-25%), zvýšení
výnosu (o cca 50 %), usměrnění vodního provozu, zvýšení
zaměstnanosti.



MINULOST ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (1918-1938) 

Rostlinná výroba:

- zvýšení výkonnosti k zabezpečení výživy obyvatelstva,

- zabezpečení surovin pro zemědělský průmysl a export (cukr, slad, chmel
atd.),

- zajištění hnojiv a kvalitního osiva a sadby (fond pro zemědělce).

Živočišná výroba:

- zvyšování počtu, šlechtění plemenitba a zlepšení zdravotního stavu,

- výkon kontroly užitkovosti a dědičnosti,

- zabezpečení krmiva, zlepšení ošetřování, vyšší produkce mléka, masa,
vajec, vlny, kůží, medu, vosku.



SOUČASNOST ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pokles stavu zvířat pod 30 %, které způsobuje pokles soběstačnosti:

- mléko 85 – 87 %, 

- vepřové maso 36 – 38 %, 

- drůbeží maso 57 – 62 %, 

- vejce 58 – 64 %, 

- hovězí maso 110 %, avšak spotřeba klesla z 26 kg/ob./r. na 7,8 kg.

Přes tuto alarmující úroveň soběstačnosti, dosahujeme nadprůměrné výsledky v
jednotlivých komoditách:

- výnosy u obilovin 6,5 t/ha (jen u skutečných zemědělců podle oblasti)

- výnosy u cukrovky 67 až 80 t/ha,

- brambor výnos 30 - 35 t/ha,

- užitkovost v produkci mléka (bez hobby chovu) kolem 9 tis. l mléka na dojnici,

- užitkovost prasat 30 až 34 selat/prasnice/rok,

- produkce vajec 325 až 335 ks/nosnici/rok.



PLOCHY PLODIN NA OP (tis. ha) - porovnání 

Plodina/rok 1936 1989 2017 % 17/89

Celkem 3825 3278 2471 75,3

Obiloviny 2218 1670 1352 80,9

Cukrovka 131 127 66 51,9

Brambory 498 115 23 20



STAV ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - porovnání
Z pohledu vývoje a zabezpečení soběstačnosti je stav přímo
katastrofální…

Stavy hospodářských zvířat (tis. ks)

Druh HZ/rok 1936 1989 2017 % 17/89

Dojnice 1800 1247 360 28,8

Prasnice 330 312 91 29,1

Nosnice x 15699 6836 43,5



VÝROBA MASA A MLÉKA (tis. tun/mld. litrů) -
porovnání

Komodita/rok 1989 2017 % 17/89

Hovězí a telecí 273 67,7 24,8

Vepřové 580 211 36,4

Drůbeží 150 158,9 105,9

Mléko dodávka 4.794 2.478 51,7



HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE 
VE STÁLÝCH CENÁCH 1989 (tis. Kč) - porovnání

Produkce/rok 1936 1990 2017 % 17/90

Celkem 80.946.214 106.142.680 75.518.896 71

Rostlinná 
produkce 42.501.430 44.416.849 39.083.586 87,9

Živočišná 
produkce 38.444.784 61.725.831 36.435.309 59



PRODUKCE (v kg) NA 100 ha z.p. (2015) - porovnání

Produkce v kg/země ČR Německo Nizozemí

Výroba mléka 75 170 (227 %) 680 (907 %)

Vepřové maso 62 326 (526 %) 690 (1113 %)

Hovězí maso 21 71 (338 %) 208 (990 %)



Základní vnitřní faktory rozhodující o budoucnosti 
zemědělství po roce 2020

- organická hmota v půdě,

- precizní zemědělství a využití řízení přes družice s maximální    
ochranou životního prostředí,

- produktivita práce,

- koncentrace výroby.



Základní vnější faktory rozhodující o budoucnosti 
zemědělství po roce 2020

- sjednocení národních podpor v EU,

- nekalá soutěž, 

- konkurenceschopnost, 

- ochrana životního prostředí.



Základní vnější faktory rozhodující pro budoucnost 
zemědělství po roce 2020

Sjednocení národních podpor v EU:

- v starých zemí EU jsou národní podpory 4 až 5 krát vyšší než v ČR;

- jsou poskytovány z regionálních rozpočtů (měst, okresů, krajů a zemí);

- jsou poskytovány z ministerstva práce a sociálních věcí (na zaměstnanost),

- jsou poskytovány z ministerstva pro místní rozvoj (výstavba infrastruktury
sloužící převážně v zemědělské výrobě atd.);

- jsou poskytovány z ministerstva životního prostředí (údržba krajiny, stavby
jako sklady siláže, senáže, chlévské mrvy včetně strojů)

- jsou poskytovány z ministerstva zemědělství nejen přímo do prvovýroby,
ale i do zpracovatelských podniků a odbytových organizací.



Trend růstu populace ve světě



Trendy ve světě – růst světové střední třídy



PRIORITY AGRÁRNÍ KOMORY ČR  

Rozpočet pro ČR

- minimálně zachovat, zemědělství bude plnit stále více úkolů,

- rozpočet na obranu a migraci neslučovat s rozpočtem pro SZP, řešit

individuálně.

Zastropování žádné nebo dobrovolné

- zastropování nedává logiku z pohledu konkurenceschopnosti,
koncentrace výroby,

- poškodí životní prostředí, platby na citlivé komodity a živočišnou
výrobu.



PRIORITY AGRÁRNÍ KOMORY ČR

Platby na citlivé komodity (VCS)

- v ČR prudký pokles citlivých komodit a živočišné výroby,

- nutné navýšit na maximální možnou míru do 25 % (OECD).

Národní dotace

- řešené notifikaci až po roce 2004,

- před tímto datem řešené na úrovni každého státu nebo dohodou mezi státy EU
15,

- v současné době dotace v EU 15 jsou 4-5 x vyšší než v nových členských státech,

- základní požadavek sjednocení podpor, rozhodne o fungování zemědělství v ČR.



Děkuji za pozornost!

Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc., prezident  AK ČR


