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REFORMA ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 

„ Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova 
s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, 
zejména s využitím evropských fondů. Využije 
plně svých možností k podpoře života mladých 
lidí na venkově a použije finanční nástroje 
k urychlení generační výměny v zemědělství“. 

Programové prohlášení vlády

Mirek TOPOLÁNEK předseda vlády ČR
Petr  GANDALOVIČ ministr zemědělství



„K inflačním tlakům přispěl nárůst cen 
potravin a energií, je proto třeba vyhnout 

se politikám narušujícím trh a zabránit 
možnosti omezení nabídky.“

Závěry předsednictví ER, březen 2008



Čtyři pilíře reformy zemědělské politiky:

1. Zvýšení kvality života na venkově, péče o krajinu a kvalitní
potraviny

2. Podpora konkurenceschopnosti a omezení byrokracie v 
podnikání

3. Narovnání vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku

4. Liberální, ale spravedlivé pojetí zemědělské politiky EU



Dobrá zpráva…

… růst cen potravin se zastavil.

„Samozřejmě mě těší, že potraviny se už nezdražují. 
Ale musím k tomu dodat,že jejich ceny, ať už jdou
vzhůru, či dolů, určuje trh, nikoli vláda.“

Mirek Topolánek



Kolik potravin koupíme za průměrnou mzdu?
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Číselný index ukazuje kolik spotřebních košů potravin lze koupit  z průměrné mzdy.

Spotřební koš: chléb konzumní 1 kg
vepřová pečeně 1 kg
mléko polotučné 1l
máslo čerstvé 1kg
kuře kuchané 1 kg 



REFORMA ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
ZNAMENÁ NÁVRAT K TRADIČNÍM 

HODNOTÁM V KONTEXTU                     
NOVÝCH VÝZEV
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Zvýšení kvality života na venkově, péče 
o krajinu a kvalitní potraviny



NÁŠ CÍL:

vytvářet přívětivý venkov s malebnou krajinou

dobudovat infrastrukturu obcí

obnovit krajinotvorné prvky a vodní režim v krajině

výrazně snížit škody způsobované vodní a větrnou erozí zemědělské půdy 

podporovat produkci typických, kvalitních a bezpečných českých                 a 
moravských potravin a biopotravin
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Podpora konkurenceschopnosti                   
a omezení byrokracie v podnikání



NÁŠ CÍL:

zabezpečit podmínky pro podnikání srovnatelné s ostatními zeměmi EU 

snížit administrativní a byrokratickou zátěž zemědělských podnikatelů

usnadnit nové generaci zemědělců vstup do podnikatelského prostoru a   
podporovat podnikání na bázi rodinných farem

rozumně podporovat výrobu energií z obnovitelných zdrojů
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Narovnání vlastnických vztahů k půdě
a zemědělskému majetku



NÁŠ CÍL:

spravedlivé dokončení majetkové transformace našeho zemědělství

urychlené dokončení prodeje státní půdy

narovnání vztahů vlastníků a uživatelů pozemků

zpřístupněním zcelených pozemků umožnit vlastníkům plnohodnotné
užívání a volné nakládání se svým majetkem 
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Liberální, ale spravedlivé pojetí
zemědělské politiky EU



NÁŠ CÍL:

zajistit rovné podmínky mezi starými a novými členskými státy EU

zrušit velké množství regulací a zjednodušit pravidla pro zemědělské
podnikání

podpořit postupné snižování podílu zemědělské politiky na výdajové
straně evropského rozpočtu 

pomáhat našim zemědělcům a potravinářům ve vyčerpání
odpovídajícího podílu podpor ze strukturálních fondů

omezit netržní zásahy do tržního prostředí
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Příklady realizací – farma Milana Šebelky před a po rekonstrukci
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Příklady realizací – Záchytná protierozní nádrž nad obcí,                         
k. ú. Lichnov, PÚ Bruntál
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Místo pro nápravu

k. ú. Stavěšice, okres Hodonín

17



VENKOV, NEJLEPŠÍ MÍSTO                         
PRO ŽIVOT I PODNIKÁNÍ.
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