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O co nám jde
• Česká země a půda – naše nejcennější dědictví 

• Dostatek kvalitních potravin

• Prosperita venkova a zemědělství



5 hlavních priorit ministra zemědělství

• Spravedlivé podmínky pro 
podnikání v zemědělství

• Úspory v chodu resortu, poctivá  
racionální správa majetku státu

• Ochrana půdy před erozí, 
povodněmi a zastavováním

• Zvýšení konkurenceschopnosti 
českých zemědělců

• Dokončení majetkového 
vypořádání



Spravedlivé podmínky

• Dotace podmíněné 
dobrým hospodařením

• Nastavení dotací v EU 
nesmí poškozovat české 
zemědělce

• Národní doplatky 
odpovídající finančním 
možnostem státu

Principy



Spravedlivé podmínky

• Zpracována národní pozice pro jednání o Společné 
zemědělské politice po roce 2013:
– Otevřené jednání v rámci oboru: kulaté stoly, odborná 

anketa, spolupráce s nevládními organizacemi

– Spolupráce s ostatními resorty

• Účast ministra na Neformálním zasedání Rady pro 
zemědělství a rybářství a řada bilaterálních jednání

Uděláno



Spravedlivé podmínky

• Projednání národní pozice pro 
jednání o Společné 
zemědělské politice po roce 
2013 ve vládě

• Historická dohoda 
o společném postupu 
s nevládními organizacemi

• Důsledné prosazování naší 
pozice v EU

Připravujeme

Zde několik bodů k 
základním principům



Úspory, 
dobrá správa majetku státu

• Jasná definice zájmů státu 
v podnicích spravovaných 
resortem a jejich důsledné 
hájení

• Vyhodnocení efektivity činností 
a projektů a jejich lepší 
nastavení

• Transparentní zadávání 
veřejných zakázek

Principy



Úspory, 
dobrá správa majetku státu

• Náprava poměrů v Lesích ČR –
400 milionů úspor ve 2010, 
transparentní jednoroční tendry

• Úspora 1,3 mld. v kapitole 
Ministerstva zemědělství

• Zastavení problematického 
přechodu na nový informační 
systém v SZIF

• Zajištění prostředků na 
kofinancování projektů z fondů EU 
na roky 2010 a 2011

Uděláno



Jednoroční tendry 
= zvýšení příjmu Lesů ČR o 3 mld. korun

Předběžné výsledky:

• 67 zúčastněných firem

• 17 vítězných firem 

• Celková cena služeb 
(pěstební činnost a těžba dřeva): 2,45mld. Kč

• Výnosy za prodej dřeva: 10,1 mld. Kč

• Saldo = výnos pro LČR v roce 2011: 7,66 mld. Kč

(v roce 2010 4,5 mld. Kč)

• Průměrné zpeněžení dříví 1408 Kč/m3



• Zpřísněný dohled nad státními podniky, otevření cesty 
k využívání jejich volných prostředků

• Koncepční řešení péče o les a těžby dřeva ve státních 
lesích výhodné pro stát

• Další snižování provozních nákladů resortu

• Transparentní zadávání zakázek (centrální nákup pro 
resort, elektronické aukce)

• Sloučení dozorových a kontrolních organizací 

• Sloučení Pozemkových úřadů a Pozemkového fondu

• Snížení výdajů v rozpočtové kapitole zemědělství 
o 2,6 mld. v roce 2011

PřipravujemeÚspory, 
dobrá správa majetku státu



Ochrana půdy

Každý rok eroze zničí miliony tun 
ornice a způsobí škody v řádu 
desítek miliard korun

Principy

Každý den je zastavěno 

5 ha zemědělské půdy



Ochrana půdy

• Rozšíření pravidel 
správné péče GAEC

• Dohoda s MŽP 
o zákonu zpřísňujícím 
podmínky vyjímání ze 
zemědělského půdního 
fondu

• Pomoc zemědělcům 
postiženým povodněmi

Uděláno



Ochrana půdy

• Důslednější kontroly správného hospodaření 
a postihování prohřešků

• Schválení zákona o vyjímání ze zemědělského 
půdního fondu

• Rychlejší postup pozemkových úprav 
(větší informovanost vlastníků, větší vstřícnost 
pozemkových úřadů, více peněz do financování)

• Propojení pozemkových úprav s protipovodňovou 
ochranou

Připravujeme



• 2. MÍSTO – Záchytný průleh v k. ú. Bačov



Majetkové vypořádání

• Vznikem nového Pozemkového 
úřadu dojde k revizi legislativy 
ve vztahu k pozemkům

• Odblokujeme nepřístupné 
pozemky pro vlastníky (zákon 
o Pozemkových úpravách, 
občanský zákoník)

• Znovu otevřeme otázku 
církevního majetku 
(zemědělská půda, lesy)

• Dořešíme restituce na základě 
odpovědnosti státu 



Konkurenceschopnost

• Modernizace zemědělství

• Odstranění zbytečné byrokracie

• Podpora lokální výroby a ekologických produktů

• Podpora služeb s přidanou hodnotou, agroturistiky

Principy



Konkurenceschopnost

• Tažení proti byrokracii v zemědělství
– Antibyrokratická komise

– Výzva zemědělcům a příjemcům dotací

– Výzva úřadům ke vstřícnému přístupu

• Program na podporu regionálních 
potravin

Uděláno



Konkurenceschopnost

• Program Rozvoje venkova po 
roce 2013 zaměřený na moderní 
technologie a inovace

• Podpora GMO – zatím pro 
nepotravinářské využití

• Podpora prodeje ze dvora, 
zjednodušení pravidel

• Další podpora regionálních 
potravin

• Podpora označování původu –
usnadníme spotřebitelům volbu 
českých potravin

Připravujeme


