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Priority oznámené při nástupu do funkce
• odstranění povodňových škod a řešení finančních náhrad
•
•

•

postiženým zemědělcům
dokončení vyjednávání o SZP a zahájení její implementace
úsilí o vysokou bezpečnost a kvalitu potravin a lepší
informovanost spotřebitelů
sestavení rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství na rok
2014
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Úsek vodního hospodářství
• stav
• škody po povodni 6/2013 na státním vodohosp. majetku: 2,2 mld. Kč
• materiál projednán vládou 24.7. 2013

• problémy k řešení
• absence povodňové rezervy na s. p. Povodí Morava
• aktivace „spícího programu“ 129 270 na okamžité odstraňování škod
• příprava III. etapy protipovodňových opatření

• rychlá opatření
• zřízení povodňové rezervy na Povodí Morava s. p.
• provedení analýzy z hlediska možné úpravy objemu retenčních
prostorů
• zabezpečení financí na odstraňování povodňových škod v letech
2014 - 2015

Úsek lesního hospodářství
• stav
– dokončen legislativní proces u dvou stěžejních zákonů
– probíhající legislativní proces u prováděcích vyhlášek k těmto
zákonům
– vysoké početní stavy zvěře a rostoucí škody způsobené zvěří

• problémy k řešení

– novela zákona o myslivosti
– nedokončená novela vyhlášky o době lovu
– veřejná zakázka – Letecká hasičská služba
(na roky 2014 – 2016)

• rychlá opatření

– nové personální obsazení úseku s ohledem na odbornost
– dokončení novely zákona o myslivosti, dokončení diskuse
o změnách vyhlášky o době lovu
– ve spolupráci s kraji zajištění finanční podpory do lesního
hospodářství (lesy poškozené imisemi)

Úsek zem. komodit, výzkumu a strategie
• stav
– nedostatečné odborné vedení běžné agendy
– nedostatečná komunikace s odbornými nevládními organizacemi a svazy

• problémy k řešení
– absence úzké spolupráce při nastavování nových pravidel SZP a opatření
PRV směrem k prioritám v oblasti komodit – podpora živočišné výroby,
příprava na ukončení režimu mléčných kvót, rostlinná výroba s vyšší
přidanou hodnotou atd.
– využitelnost výsledků aplikovaného výzkumu v praxi, kontrola činnosti
výzkumných ústavů
– absence obecného rámce pro řešení rizik a krizí v zemědělství

• rychlá opatření
– okamžitá revize a úpravy návrhu PRV z pohledu strategických priorit
– nastavení takových parametrů nové SZP, které umožní strukturálně
vyvážený rozvoj českého zemědělství – např. definice citlivých komodit,
– vyplacení finančních prostředků na částečnou kompenzaci povodňových
škod

Úsek pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
• stav:
–
–
–
–

reforma SZP: na úrovni EU běží příprava finálních dokumentů
reforma SRP: podpora sladkovodní akvakultury
PRV 2007 – 2013: prakticky vyčerpán (90 %)
systém přímých plateb, PRV a OP Rybářství 2014+: v přípravě

• problémy k řešení

– pokles prostředků na PRV (EU část) z 2,86 na 2,17 mld. EUR
– nenastavena struktura SZP v ČR - poměr mezi PP a PRV (rozdělení mezi
I. a II. pilíř)
– technologické nedostatky LPIS coby stěžejního nástroje pro výplatu PP
a dalších dotací
– akcelerovat čerpání opatření na Pozemkové úpravy a urychlit realizaci již
schválených projektů

• rychlá opatření

– dokončení jednání o SZP a přechodných opatřeních pro rok 2014, jejich
rychlá implementace a stanovení struktury PP a PRV
– vytvoření programového dokumentu PRV a jeho sladění se Společným
strategickým rámcem (dokument MMR)

Bezpečnost a kvalita potravin
• zákon o potravinách – načtení pozměňovacích návrhů
týkajících se povinného uvádění:
– země původu
– výrobce
– podílu hlavní složky

• posílení kontrol dovozů z rizikových zemí za účelem zvýšení
•

bezpečnosti a kvality potravin
podpora propagace kvalitní zemědělské a potravinářské
produkce – Klasa, Regionální potravina, marketingové akce
zaměřené na podporu prodeje kvalitních potravin
a informovanost zákazníků

Rozpočet 2013 + výhled na 2014 (mld. Kč)
2013
EVROPSKÉ DOTACE
NÁRODNÍ DOTACE:
- dot. programy do zemědělství
- vodní hospodářství
- lesní hospodářství
- PGRLF
CELKEM
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31,74
4,44
0,80
2,25
0,25
1,14
45,27

2014
(návrh)
31,50
4,15
0,65
2,11
0,25
1,14
44,74

Chybějící finanční prostředky pro rok 2013
V letošním roce chybí v rozpočtu tyto dotační prostředky
(v mld. Kč)
Spolufinancování PRV

0,8

Národní dotace do zemědělství

0,63

Doplňkové platby – TOP UP

0,08

Podpůrné programy PGRLF

0,5

CELKEM

2,01

Dále nám chybí 0,5 miliardy na financování provozu nového
Státního pozemkového úřadu.
O zabezpečení chybějících finančních prostředků intenzivně
jednáme s Ministerstvem financí.

Návrh státního rozpočtu na rok 2014
• návrh výdajů pro kapitolu MZe na rok 2014 je přibližně stejný
•
•

jako schválený rozpočet na rok 2013
nebude dostatek finančních prostředků na obdobné dotační
tituly a podpory jako letos
budou chybět tyto dotační prostředky (v mld. Kč):
spolufinancování PRV

1,7

národní dotace do zemědělství

0,7

doplňkové platby – TOP UP

0,85

národní dotace do lesního a
vodního hospodářství

1,2

podpůrné programy PGRLF

0,5

celkem

4,95

Státní pozemkový úřad
• Vznik 1. ledna 2013 sloučením Pozemkového fondu ČR
•
•

a pozemkových úřadů v jednotlivých okresech.
V důsledku sloučení došlo ke zpoždění čerpání prostředků na
pozemkové úpravy, zbývá dočerpat 2,5 miliardy Kč.
SPÚ je garantem církevních restitucí – na pokyn MZe začne
pravidelně zveřejňovat údaje z doručených výzev na vydání
majetku.

