
 

Praha, 28. 11. 2011 

Ministerstvo zemědělství 

Ministr Petr Bendl 

představuje své priority 
 

tisková konference 



Reforma SZP a jednání v EU 

• pozice ČR pro vyjednávání 

• vyjednat spravedlivé a srovnatelné podmínky pro 

české zemědělce 

• podpora konkurenceschopnosti našich zemědělců 

• Program rozvoje venkova 2014-2020 

 efektivní zacílení na ta opatření, která budou rozvíjet 

konkurenceschopnost našich zemědělců, rozvoj venkova a 

municipalit 

• OP Rybářství – podpora chovu a prodeje 

sladkovodních ryb 



Reforma SZP a jednání v EU 

• současný návrh (capping, greening, podpora 

mladých zemědělců, půda do klidu aj.) 

• analýza dopadů současného návrhu 

• čeho chceme docílit 

• diplomacie v praxi 

• harmonogram vyjednávání 

 

 



Ochrana půdy a vod 

• systémová ochrana krajiny a zemědělské půdy před 

rizikem erozí 

• kontrola dodržování správné zemědělské praxe 

GAEC 

• protipovodňová opatření 

• podpora rozvoje ekologického zemědělství  

• stabilizace vodního režimu v krajině  



Podpora podnikání na venkově 

Podpora českých potravin 

• propagace českých potravin  

 Klasa, Regionální potravina 

 farmářské trhy, prodej ze dvora 



Podpora podnikání na venkově 

Podpora zemědělství a venkova 

I. Pilíř 

• přímé platby (SAPS, Top-Up, výhled na rok 2012) 

II. Pilíř 

• PRV a jeho investiční a plošné podpory pro 

podnikání na venkově 

• bioplynové stanice 

 



Rozpočet 2012 

• čerpání zemědělských dotací v roce 2011  

 přímé platby 

 PRV, OP Rybářství 

 národní dotace 

• rozpočet kapitoly zemědělství pro rok 2012 a jeho 

priority 

• kde došlo k úsporám  



Spolupráce s nevládními organizacemi 

• nastavení pravidelných pracovních setkání 

• důležitá zpětná vazba od jednotlivých členů a 

spolupráce při řešení podnětů a připomínek  
 

Antibyrokratická komise 

• nezatěžovat a nemučit zemědělce nadbytečnou 

administrativou 

• odstranit z byrokracie to, co po nás Evropská 

legislativa nevyžaduje 

• racionalizovat počet kontrol od jednotlivých institucí 



Aktuální témata 

Ochrana tuzemských producentů kuřat a vajec 

• pozice ČR k Evropské legislativě 

• snížení konkurenceschopnosti našich producentů a 

dopady na jejich ekonomické výsledky 

• možnosti řešení 



Aktuální témata 

Tendry LČR 

• návrh postupu po vyhlášení stanoviska ÚOHS 

• prodej dřeva přes burzu a aukce 

• oddělení pěstební činnosti od těžby dřeva 

 


