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Posílení EU 

- zvýšení konkurenceschopnosti EU jako celku
- nutné vyrábět tam, kde jsou dobré podmínky 

Specifika zemí 
- nutné využít vhodné podmínky
- produkce ovoce a zeleniny (Rumunsko, Bulharsko, 

Maďarsko, Česká a 
Slovenská republika) 



Společná zemědělská politika I. pilíř
- harmonizace plateb (postupně každý rok, do 7 let vyrovnání)
- ujednotit dotace: 

- do výroby (na farmu a platby na hektar)
- řešení citlivých komodit v platbách na farmu 
- u nás BPEJ nebo rozbory půdy 1988 až 1992 ke 

2019 x 2020(humus, humínové kyselin, fosfor, 
draslík, stopové prvky)

- redistributivní platba – návrh 7 % z obálky na I. pilíř, 
doporučujeme uplatnit na prvních 100 ha



Skutečný zemědělec

- rozhodne o tom, jestli budeme s prostředky hospodařit 
nebo s nimi plýtvat (podporovat ty, kteří z podpor zvyšují 
výkon a vyrábějí konkurenceschopné výrobky) 

- tržby – výkony (bez veškerých podpor, včetně územích 
celků)

- návrh výše tržeb (výkonů bez podpor) 500 tis. Kč na 
jakoukoliv farmu/hospodářství za rok 
(32 tis. žadatelů, ale 1 850 podniků vyrábí přes 80 %    
produktů 



Společná zemědělská politika II. pilíř

- podpořit produkci, přebudovat současný systém
- peníze dávat tam, kde se produkuje
- na údržbu krajiny dávat prostředky tam, kde se krajina 

udržuje s přiměřeným profitem, nikoliv podpory 
s neúměrnými zisky do oblastí bez produkce

- změnit strukturu II. pilíře 



Společná zemědělská politika II. pilíř
- strukturu II. pilíře změnit ve prospěch 

= investic – zejména pro živočišnou výrobu, kde je 
nejmenší soběstačnost,

= zatížení nad 0,6 VDH/ha (započítat i nově      
investice žádané)

= u bioprodukce výroba musí dosahovat nejméně      
50 % konvenčního zemědělství, pak podpory i 
navýšit 



- strukturu II. pilíře změnit ve prospěch 
= pokud nové remízky a meze (které byly 

v minulosti  a tam kde dělali rekultivace 
neodborníci) 

= precizní zemědělství – krajinotvorná technologie
- protierozní, trvale zelená půda, meziplodiny
- 60 % řešit přes rezort MŽP (celková podpora 

až 90 %), tj. pomoc životnímu prostředí 
- II. pilíř + podpory z MŽP musí řešit biodiverzitu a celkovou 
péči o krajinu 

Společná zemědělská politika II. pilíř



- nejlépe sjednotit, to půjde velice obtížně 
- do roku 2004 realizovali státy EU podle vlastního uvážení 

(MŽP, MZe, MMR, MPSV, regiony – spolkové země, kraje, 
okresy), doposud nejsou kompletní informace

- od 2004 probíhají notifikace u všech členských států 
- každý stát si informace chrání (obrovská konkurenční 

výhoda – staré země 4x až 5x vyšší podpory) 
- stěží se některá země vzdá výhod, měla by být maximální 

snaha o sbližování 

Národní podpory 



- Zelenina 25 %
- Ovoce 30 %
- Hovězí maso 100 % (spotřeba 23,5 kg na 

obyvatele/rok v roce 1989 a v roce 2017 spotřeba 7,8 
kg na obyvatele/rok)

- Vepřové 36 až 38 %
- Drůbeží 54 až 64 %
- Vajíčka 54 až 60 %

Soběstačnost ČR v základních komoditách



- mléko 85 až 88 % včetně výrobků a spotřeb do             
cukrárenských a pekárenských výrobků 

- v 1990 byla soběstačnost ve všech základných 
komodit, přičemž docházelo ještě k vývozu některých 
rostlinných a živočišných komodit

Soběstačnost ČR v základních komoditách



- pokles se zastavil v průběhu 2016 až 2017
- rok 2018 = mléko +1,8 %

= vepřové  maso 0%, pokles stavů prasnic o 
9,4 %

= hovězí maso + 7,5 %
= drůbeží maso + 3,4 % 

Soběstačnost ČR v základních komoditách



- podpora průměrných a nadprůměrných zemědělců 
- každá vložená Kč přes podpory musí zvýšit výkonnost a 

současně udržet dobrý stav krajiny:
= voda se zadrží v půdě, pokud se na ni hospodaří
= úrodnost půdy se zvyšuje obděláváním a 

pravidelným dodávaní organické hmoty

Strategie MZe k zvýšení soběstačnosti 



= nutná vyvážená RV a ŽV postupně se přiblížit 
k 0,8 VDJ/ha

= nutné nastavit radikální řešení, bude bolestivé 
ale je nezbytné

Strategie MZe k zvýšení soběstačnosti 



= nelze vyvážet obilí – některé roky až 4 mil. 
tun a ztrácet z půdy fosfor a potom dovážet 
vepřové maso, drůbeží maso a vejce 

= uhlíková stopa

Strategie MZe k zvýšení soběstačnosti 



Proč jsou uvedené změny nutné

- v roce 2050 bude 9,5 až 10 mld obyvatel
- v současné době je na obyvatele 0,19 ha, v roce 2025

to bude kolem 0,16 ha, v následujícím období dojde
k dalšímu poklesu 

- dojde k růstu světové střední třídy a koupěschopnosti 



Trendy ve světě – růst světové střední třídy



Srovnání naši intenzity hospodaření s Německem a 
Holandskem

Produkce na 100 ha z.p. v tunách (2015) - porovnání

Produkce/země ČR Německo Holandsko

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

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

Hovězí maso 21 71 (338 %) 208 (990 %)
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