
„Hrdě se ohlédněme, 
ale pak se dívejme dopředu.“
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SOBĚSTAČNÉ  

ZEMĚDĚLSTVÍ 
A POTRAVINÁŘSTVÍ
HLAVNÍ ÚSPĚCHY
   Podpora živočišné výroby 

(zelená nafta, DT pro chov dojnic a prasnic atd.)

    Kompenzace ztrát zemědělců 
(chovy, sucho, mrazy atd.)

   Podpora investic do technologií v potravinářství 
z národních zdrojů (2016 – vyplaceno 396 mil. Kč)

   PGRLF 
- poskytnuty úvěry za 1.665 mld. Kč 
- nárůst počtu programů o 75 % (2014-16)

    Omezování pesticidů (POR) 
o téměř 1000 tun (2013-15)

    Řešení problematiky plýtvání potravinami a podpora 
potravinových bank (2016 - vyčleněno 30 mil. Kč)

STRATEGICKÉ PRIORITY
  Implementace Strategie 
ministerstvazemědělství do r. 2030 
(schválena vládou 5/2016)

  Restart stavů hospodářských zvířat 
– soběstačnost & vývoz

  Důraz na zpracování primárních 
produktů na výrobky s přidanou 
hodnotou

  Strategie trvale udržitelného 
rozvoje (TUR)



PŮDA (A LESY)  
PRO BUDOUCÍ GENERACE

HLAVNÍ ÚSPĚCHY
   Zavedení protierozní kalkulačky 

a dalších aplikací pro ochranu půdy  
(obsah půdní organické hmoty, katalog BPEJ aj.)

    Optimalizace Monitoringu eroze 
(10,5% již dnes chráněno přes DZES)

    Úspěšný start 
„Digitalizace komplexního průzkumu půd“

   Schválení Programu revitalizace Krušných hor

   Lesy ČR do státního rozpočtu 20.724 mld. Kč 
(2013-2015)

   Lesy pokrývají 34% území (cca 2x více než v 1930)

STRATEGICKÉ PRIORITY
  Navýšení chráněné plochy 
(na 25% do 1.1. 2018) 
a zpřísnění protierozních technologií 

  Významný nárůst strategických 
Komplexních pozemkových úprav (SPÚ) 

  Schválení novely lesního zákona 
& zřízení lesnicko-dřevařského fondu 
(podpora zpracování dřeva na výrobky namísto 
vývozu „nastojato“ atd.)

  Podpora malých zpracovatelů dřeva



 

VODA 
& SUCHO

HLAVNÍ ÚSPĚCHY
   Vládou schváleno 12 dotačních programů 

k zamezení následků sucha (7 již zahájeno)

   Podpora retence vody v krajině - 
obnova a výstavba rybníků, objem 1,25 mld. Kč 
(2016 - 2021)

    Na podporu obnovy a rozvoje závlah 80 mil. Kč 
(2015-16)

   Dotace na výstavbu malých nádrží a opravy toků –  
182 akcí v hodnotě 121 mil. Kč

   Podpora infrastruktury vodovodů a kanalizací 
 – 513 projektů za 3,08 mld. Kč (2014-16)

STRATEGICKÉ PRIORITY
  Příprava a schválení výrazné 
novely vodního zákona 

   Vytvoření dlouhodobé strategické 
Koncepce na omezení následků sucha 
a nedostatku vody

  Naplnění projektu 
Generel vodního hospodaření



 

ROZVOJ VENKOVA

HLAVNÍ ÚSPĚCHY
   Schválení navýšení celkového rozpočtu 

Programu pro rozvoj venkova o 13 mld. Kč 
(pro 2016). Celkově připraveno (2014-20)  
cca 96 mld. Kč

    Schválení velkého počtu žádostí 
(v hodnotě 240 mil. Kč) v programu 
„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“

   V rámci přímých plateb každoročně čerpáno 
cca 23 mld. Kč

   Schválen Program aplikovaného výzkumu 
MZe „Země“ (2017-25) ve výši 3,6 mld. Kč

STRATEGICKÉ PRIORITY
  Zastavení odlivu mladých lidí 
z venkova, udržení/navýšení 
pracovních příležitostí

  Posílení občanské infrastruktury 
menších obcí/městysů 
a „odlehlých“ oblastí 
(doprava, úřady, lékařská péče)

  Zlepšení životního prostředí 
v obcích i jejich nejbližsím okolí



 

REZORTNÍ 

ODPOVĚDNOST 
A ADMINISTRATIVA
HLAVNÍ ÚSPĚCHY
   Úspory v řádech miliard 

(99% úspěšnost soudních sporů, omezení drahého 
outsourcingu aj.)

   Úspory na IT služby v celkové výši 653 mil.Kč 
(2014 - 2016)

   Centralizované nákupy šetří stovky milionů korun 
(např. energie - ve vztahu k cenám z roku 2013 
ušetří resort MZe v letech 2014 - 2017 138 mil. Kč)

   Úspěšný proces majetkového vyrovnávání 
(rozhodnuto o 96% výměry zem. půdy a 97% lesní půdy)

   Přijetí 7 zákonů a 46 nařízení vlády 
(v letech 2014 -16)

STRATEGICKÉ PRIORITY
  Dokončení legislativního procesu 
9 zákonů v roce 2017 
(mj. lesní zákon, veterinární, vinohradnický)



 
  Zdravá krajina a zem musí být dlouhodobá politicko-strategická priorita.

    Koncepční a strategický záměr a vize krajiny nesmí podléhat politickým výkyvům.

   Odborné státní instituce by měly kontinuálně držet nastavenou linii 
a pokračovat logicky v odstartovaných projektech.

   Důraz na soběstačnost by měl být silnou prioritou státu.

POLITICKÁ ODPOVĚDNOST  
VOLBY JAKO PŘÍLEŽITOST PRO KONTINUITU


