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V rámci projektu 9.F.e) proběhl dne 25. 9. 2018 seminář pro zemědělce na 
téma „PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PO ROCE 2020“. Hlavní přednášející byla 
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. z AK ČR, výkonná ředitelka pro Společnou 
zemědělskou politiku. 

Její přednáška byla rozdělena do těchto oblastí:

 Současnost českého zemědělství a porovnání s předcházejícími lety

 Víceletý finanční rámec

 Reforma SZP

 Pozice AK ČR k návrhu SZP

 Priority AK ČR

 Časový harmonogram

 Jednotlivé okruhy podrobně okomentovala, jaký je stav a jak se řeší

 Každá krajina si musí vytvořit strategický plán

 Je stanoveno 9 specifických cílů pro zajištění zemědělské výroby a 
biodiverzity:

o přispění k ochraně biologické diverzity, posilování ekosystémových 
služeb a zachování přírodních stanovišť a krajiny

o přilákání mladých zemědělců a usnadnění rozvoje podnikání ve 
venkovských oblastech

o podporu zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního 
rozvoje ve venkovských oblastech vč. biohospodářství a 
udržitelného lesnictví

o zlepšování reakce zemědělství EU na společenské požadavky na 
potraviny a zdraví, vč. bezpečných, výživných a udržitelných 
potravin a dobrých životních podmínek zvířat
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o podporu životaschopného zemědělského příjmu a odolnosti na 
celém zemí EU na podporu zajištění potravin

o posílení tržní orientace a zvyšování konkurenceschopnosti, a to i 
prostřednictvím většího zaměření na výzkum, technologii a 
digitalizaci

o zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci
o přispění ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tyto změny a 

udržitelnou energii
o podporu udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů,

jako je voda, půda a ovzduší

 Základní vnitřní faktory rozhodující pro budoucnost zemědělství po roce 
2020:

o organická hmota v půdě
o precizní zemědělství a využití řízení přes družice s maximální 

ochranou životního prostředí
o produktivita práce
o koncentrace výroby

 Půda – základ zemědělství

 Nově v reformě:

o Nahrazení definice aktivního zemědělce „skutečným zemědělcem“
o Definice „skutečného zemědělce“ je podána tak, aby podpora 

nemohla být poskytnuta osobám, jejichž zemědělská činnost tvoří 
jen nevýznamnou část jejich celé hospodářské činnosti nebo jejichž 
hlavním předmětem podnikání není zemědělství, přičemž 
z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření 
zemědělci

o Z definice musí být možné určit, které zemědělce nelze považovat 
za skutečné zemědělce na základě takových podmínek, jako jsou 
příjmové testy, vklady práce v zemědělském podniku, předmět 
podnikání nebo zápis v rejstříkách

 Sjednocení národních podpor v EU:

o Ve starých zemích EU15 jsou národní podpory 4-5 x vyšší než v ČR
o Jsou poskytovány:

 z regionálních rozpočtů (měst, okresů, krajů a zemí);
 z ministerstva práce a sociálních věcí (na zaměstnanost),



 z ministerstva pro místní rozvoj (výstavba infrastruktury 
sloužící převážně v zemědělské výrobě atd.);

 z ministerstva životního prostředí (údržba krajiny, řešení 
nákladů spojených s ohroženými druhy rostlin a živočichů, 
podpory staveb zajišťující ochranu životního prostředí –
sklady siláže, senáže, chlévské mrvy a další);

 z ministerstva zemědělství nejen přímo do prvovýroby, ale 
do odbytových organizací prvovýrobců, do zpracovatelských 
podniků, do odbytových organizací pro potraviny, ovoce a 
zeleniny atd.

Přednáška byla velmi zajímavá, ale zatím není jasné, jak SZP po roce 2020 bude 
vypadat. 

Ve druhé části akreditovaná poradkyně MZe Ing. Jaroslava Šamsová shrnula 
všechny aktuální záležitosti z agrární politiky a zaměřila se na protierozní 
vyhlášku, PRV a 7. kolo příjmu žádostí PRV.

Upozornila na semináře, které budou ještě do konce roku probíhat a počítačové 
kurzy k DZES 5, kde účinnost DZES 5 má být od 1. 1. 2019.
Seminář splnil svůj účel a hodnocení všech účastníků bylo velmi dobré.

V Mostě, dne 25. 9. 2018
Vydává: OAK Most – IC




