
 
 
 

 

Ministerstvo zemědělství ČR 
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110 00 Praha 1 
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Ministr zemědělství ČR 

CC:  

Ing. Jaroslava Beneš Špalková 

náměstkyně ministra 

 

Dne 15. 4. 2014 

 

Vážený pane ministře,  

 

obracíme se na Vás s ohledem na aktuální diskuzi nad nastavením podpor v ČR pro období 

2014-2020 v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky. Protože v procesu hrajete 

klíčovou roli, vyzýváme Vás, abyste se osobně zasadil o udržení pozitivních výsledků agro-

ekologických řešení dosažených v předchozím dotačním období a jejich upevnění a rozvoj i 

v období budoucím. Domníváme se, že environmentální opatření II. pilíře PRV by měla i 

v budoucnu zohledňovat a dále rozvíjet nastolený směr k udržitelnosti zemědělské krajiny a 

rozvoji venkovských oblastí. Z tohoto důvodu je nutné, aby k naplňování těchto cílů byly 

vytvořeny veškeré možné podmínky. 

Bez důrazné podpory pokročilých nástrojů udržitelnosti bude vážně narušeno plnění cílů EU 

2020 a vytyčeného přechodu Evropy k šetrné zemědělské ekonomice. Nedostatek 

prostředků do těchto zejména agro-environmentálních opatření navíc omezí již dosažené 

pozitivní výstupy předchozího PRV. Pokud nebude k těmto skutečnostem přihlédnuto, dojde 

k promeškání příležitosti, jak stimulovat tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech, 

které s těmito opatřeními úzce souvisí.  

Česká republika by měla zajistit, aby byly prostředky směřovány skutečně tak, aby reálně 

posílily celkovou udržitelnost zemědělství a venkovských komunit a dokázaly reagovat na 

širší poptávku společnosti po bezpečných, dostatečných a zdravých potravinách.  V souladu 

s deklarovanou snahou o udržitelnost bychom měli usilovat o zachování cenných a 

environmentálně významných ploch a podporu takových opatření, které na těchto plochách 

zabraňují zemědělské intenzifikaci.  

Zemědělcům, kteří hospodaří v souladu s principy trvalé udržitelnosti, je potřeba zajistit 

podmínky, díky kterým dokáží v těchto managementech konkurovat intenzivnějším 

systémům hospodaření.  



 
 
 

 

Několikanásobné zvýšení zisku z pěstování pšenice, řepky a kukuřice a všeobecný inflační 

nárůst nákladů může být příčinou k opuštění environmentálně šetrných managementů. 

Pokud nebudou tyty ztráty kompenzovány, dojde po ukončení stávajících agro-

environmentálních závazků k rozorávání travních porostů (odhady: 30-53 % stávající plochy 

v porovnání s povolenými 5 %). Stávající návrh však počítá pouze s pokrytím ve výšce cca 

90 % rozpočtu z roku 2013. 

Z těchto důvodů požadujeme:  

 Podpora pokročilých nástrojů udržitelnosti se musí stát ústřední součástí nového PRV 

(mezi tyto opatření patří např. agro-environmentální opatření, ekologické 

zemědělství, dobré životní podmínky zvířat či komunitou vedený místní rozvoj) 

 Pozitivní environmentální a socioekonomické výstupy PRV, které byly dosaženy v 

předchozím období, nesmí být v budoucnu oslabeny.   

 Pro udržení a rozšiřování pozitivních výsledků v oblasti údržby krajiny je nutné u 

opatření AEO, LFA a EZ rozpočet navýšit o třetinu oproti minulému programovacímu 

období, aby odrážel vývoj ekonomiky v zemědělském sektoru.  

Z výše uvedených důvodů důrazně žádáme o přesun prostředků z I. do II. pilíře 

v maximálním možném rozsahu 15 %.  Aplikace přesunu na úrovni odpovídající pouze 

financování dobrých životních podmínek zvířat (navíc v pojetí, kdy se jedná o skrytou 

intenzifikaci a ne welfare) považujeme za zcela nedostatečnou.  

 

S pozdravem,  

 

Júlia Sokolovičová, ředitelka 
Zelený kruh – asociace ekologických organizací 
 
Jan Valeška, předseda 
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství 
 
 
 
Mark Fodor, výkonný ředitel 
CEE Bankwatch Network 
mezinárodní síť ekologických nevládních organizací 
 
 
 


