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SOUČASNOST ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A 
POROVNÁNÍ

- zemědělská půda a zábory

- stavy hospodářských zvířat

- výroba masa a mléka

- hrubá zemědělská produkce

- produkce na 100 ha zemědělské půdy v kg



PLOCHY PLODIN NA OP (tis. ha) - porovnání 

Plodina/rok 1936 1989 2017 % 17/89

Celkem 3825 3278 2471 75,3

Obiloviny 2218 1670 1352 80,9

Cukrovka 131 127 66 51,9

Brambory 498 115 23 20



STAV ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - porovnání

Stavy hospodářských zvířat (tis. ks)

Druh HZ/rok 1936 1989 2017 % 17/89

Dojnice 1800 1247 360 28,8

Prasnice 330 312 91 29,1

Nosnice x 15699 6836 43,5



VÝROBA MASA A MLÉKA (tis. tun/mld. litrů) -
porovnání

Komodita/rok 1989 2017 % 17/89

Hovězí a telecí 273 67,7 24,8

Vepřové 580 211 36,4

Drůbeží 150 158,9 105,9

Mléko dodávka 4.794 2.478 51,7



HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE 
VE STÁLÝCH CENÁCH 1989 (tis. Kč) - porovnání

Produkce/rok 1936 1990 2017 % 17/90

Celkem 80.946.214 106.142.680 75.518.896 71

Rostlinná 
produkce 42.501.430 44.416.849 39.083.586 87,9

Živočišná 
produkce 38.444.784 61.725.831 36.435.309 59



PRODUKCE  NA 100 ha z.p. (2015) - porovnání

Produkce/země ČR Německo Nizozemí

Výroba mléka 75 170 (227 %) 680 (907 %)

Vepřové maso 62 326 (526 %) 690 (1113 %)

Hovězí maso 21 71 (338 %) 208 (990 %)



Trendy ve světě, nyní 0,19 ha/obyvatele 



VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

- pokles SZP o 5 % v běžných cenách, rozpočet 365 mld.  EUR, 

- ve stálých cenách pokles podpor až o 17 %,

- krácení pro  rozvoj venkova vyšší, až o  20 %,

- hrozí ztráta konkurenceschopnosti zemědělství v EU, 

- riziko renacionalizace a fragmentace SZP,



VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

- rozpočet EU – sedmiletý, zpravidla vyrovnaný (výdaje = příjmy),
nové výdaje = další příjmy,

- návrh navýšit strop příjmů z 1 % HND (hrubý národní důchod) na 1,114 %
HND,

- nesouhlas Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Rakousko,

- vliv brexitu,

- nesouhlas některých zemí střední a východní Evropy se současným
návrhem, kdy se ubere peněz na kohezi (rozvoj chudších regionů a
zemědělství) a přidá se na migraci a bezpečnost,

- pokud se rozpočet neschválí, bude rozpočtové provizorium podle starých
pravidel.



REFORMA SZP -specifické cíle pro zajištění 
zemědělské výroby a biodiverzity

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

- přilákání mladých zemědělců a usnadnění rozvoje podnikání
ve venkovských oblastech;

- podporu zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje
ve venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného
lesnictví;

- zlepšování reakce zemědělství EU na společenské požadavky
na potraviny a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných
potravin a dobrých životních podmínek zvířat;



REFORMA SZP -specifické cíle pro zajištění 
zemědělské výroby a biodiverzity

- podporu životaschopného zemědělského příjmu a odolnosti na celém
území EU na podporu zajištění potravin;

- posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti, a to
i prostřednictvím většího zaměření na výzkum, technologii a digitalizaci;

- zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci;

- přispění ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tyto změny
a udržitelnou energii;

- podporu udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů, jako
je voda, půda a ovzduší.



REFORMA SZP

Shrnutí SZP po 2020:

- zůstává I. a II. pilíř,

- nový prováděcí mechanismus = více rozhodovacích pravomocí
členským státům na základe „strategických plánů“, v kterém plní
specifické cíle,

- nový termín „skutečný zemědělec“ – ten, kdo se zemědělstvím
skutečně živí, je to jeho hlavní předmět podnikání.



REFORMA SZP

I. Přímý platby, rozpočet pokles o víc než 4 %:

• základní podpora příjmů pro udržitelnost (60 %),

• eko-schémy (osevní postupy, používaní chemie, ochranných
prostředků, eroze, klima, voda, 28%),

• citlivé komodity 10+2 %, namísto 13+2 %.



REFORMA SZP

I. Přímý platby:

= zastropování degresivně 60 až 100 tis. EUR, co odporuje

konkurenceschopnosti EU, produktivitě práce a koncentraci výroby.

= zastropování eko-schém a citlivých komodit nedává logiku.

= započítávání mezd k stropu je obrovský precedens pro média a

společnost.

II. PRV rozpočet pokles o víc než 20 %:

= koheze t.j. podíl národních ekonomik je síla národních rozpočtů od
15 do 100 %.



POZICE AGRÁRNÍ KOMORY K NÁVRHU SZP

- Zajištění odpovídajícího rozpočtu pro SZP 2020+ v rámci nového VFR

- Nastavení spravedlivých podmínek poskytování podpor v rámci SZP, jež nebudou
vytvářet nerovnosti mezi zemědělci na základě velikosti

- úroveň finanční obálky pro VCS (podílu obálky přímých plateb na citlivé komodity)

- Nová SZP musí přispět k větší konkurenceschopnosti EU jako celku a přispívat
k harmonizaci vývoje napříč členskými státy

- Program rozvoje venkova by neměl narušovat jednotný trh

- Nová Společná zemědělská politika by měla vytvářet podmínky pro vyrovnaný
rozvoj venkovských oblastí

- K posílení postavení zemědělců v rámci výrobně-obchodní vertikály potravin

- zjednodušení.



PRIORITY AGRÁRNÍ KOMORY ČR

Rozpočet pro ČR

- minimálně zachovat, zemědělství bude plnit stále více úkolů,

- rozpočet na obranu a migraci neslučovat s rozpočtem pro SZP, řešit

individuálně.

Zastropování žádné nebo dobrovolné

- zastropování nedává logiku z pohledu konkurenceschopnosti,
koncentrace výroby,

- poškodí životní prostředí, platby na citlivé komodity a živočišnou
výrobu.



PRIORITY AGRÁRNÍ KOMORY ČR

Platby na citlivé komodity (VCS)

- v ČR prudký pokles citlivých komodit a živočišné výroby,

- nutné navýšit na maximální možnou míru do 25 % (OECD).

Národní dotace

- notifikace až po roce 2004,

- před tímto datem řešené na úrovni každého státu nebo dohodou mezi státy EU
15,

- v současné době dotace v EU 15 jsou 4-5 x vyšší než v nových členských státech,

- základní požadavek sjednocení podpor,

- rozhodnou o fungování zemědělství v ČR.



Děkuji za pozornost!

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., 
dubravska@akcr.cz
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