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Nastavení současného SZP 2013-2020

 SAPS + Greening je jako Jackpot

- Každý ho musí dosáhnout stůj co stůj

- Je tedy třeba se nějak přizpůsobit a splnit!!!

- Nesplnění znamená prohru

 VCS (úspěch hlavně bílkovinné plodiny)

- Velmi motivační a pozitivním dopad na OP (dobrovolně)

- Není to plošná podpora, ale selektivní = změna myšlení 

OP (osevní postup)



 PRV má velmi široký záběr

- Modernizace, inovace, rozvoj farem, zpracování apod.

- Efektivita, vyšší přidáná hodnota, počet zaměstnanců?

- Vzdělávání, sdílení informací, prestiž/závist?

 LEADER

- Dobře fungující, zejména z EK dobře hodnocený projekt

- Náročnost, malé čerpání, bez zemědělců velmi obtížně

Nastavení současného SZP 2013-2020



 Půda

- Degradace, desertizace, deprivace, eroze, kontaminace, 
ztráta života

- Růst ceny, nájemného, poptávky, spekulace a extrémů

- Zcelování/drobení pozemků, překotné změny vlastníků

 Český farmář

- V područí byrokracie, kontrol, zpracovatelů, řetězců a FB

- Bez ohledu na ceny komodit, marže jsou nízké, odtok FP

FB (Facebook), FP (Finanční prostředky)

Následky předchozí a současné SZP



„Půda požírá sama sebe“



„SAHARA“



Sucho!!!





Jižní Morava vs Rakousko



Co chce český zemědělec (ptá se EK)

 Capping, Coupling, Redistribuce, Degrese = Progresivní
agrese?

 Zjednodušení, méně papírů a kontrol, snažší přístup k PRV

 Zachování vyšších PP bez Greeningu, DZES, GAEC, CC 

 Produkovat, když je vysoká cena

 Nízká cena = kompenzace za mráz, sucho, povodně a 
podobně

Pozn. Trochu to připomíná píseň I. Mládka

PP (Přímé platby)



Čeho si žádá EU, EP, ER, EK (český farmář)

 Capping, Coupling, Redistribuce, Degrese = Progresivní 
recese?

 Zjednodušení a efektivnější kontroly, PRV jako 
socioekonomický nástroj

 Minimální PP s povinností Greeningu, DZES, GAEC, CC 

 Produkovat není nutné, jen pokud je možnost vývozu

 Nízká cena = přepnout EZ do hibernace

Pozn. Hodně to připomíná hru Monopoly



Co víme???

 Nejsou peníze/cílem je šetřit

 Návrh na zastropování 60 tis. Eur (v ČR 180–240 ha)

 Ale požadavků na MPA (EFA, AEKO apod.) je stále více

- Velký rozdíl v pohledu na PP a redistribuci

- Neshoda na tom, co je efektivní zemědělství

- Velmi ohrožené jsou dojnice (převážně velké podniky)

- Sucho a přívalové deště devastují pole i vesnice

- Rozdíl mezi farmou v EU15 a v ČR je propastný



Jak z toho pryč

 Útěk do Namibie???

 Zapomenout na spory a fráze!!!

 Hledat průniky a společné cíle 

- Efektivní produkce s nízkými vstupy

- Zachování neporušené krajiny

- Zachování funkčního venkova

- Jednoduché a pokud možno dobrovolné podpory

- Solidní partnerství s dodavateli a odběrateli (stabilita)



Budoucí zemědělská politika EU (SZP)

 Přímé platby I. pilíř

1) SAPS 1 000 – 2 000 Kč/ha

2) Greening 1 000 – 2 000 Kč/ha

3) VCS v podobných intencích

4) Doplňkové motivační platby (správná zem. praxe, AEKO)

Netrestat zemědělce!!! 
Pozitivní motivace je účinější než represe



Pozitivní motivace správné praxe

Chceme produktivní a udržitelné zemědělství

= odměňovat dobré hospodáře a motivovat mladé zemědělce

 Platba na první ha (v ČR cca 100 ha) +/- 1 000 Kč/ha

 Platba pro mladé (do 40 let) +/- 1 000 Kč/ha

 Platba na DPB do 5 ha +/- 1 000 Kč/ha

 Platba na DPB do 10 ha +/- 500 Kč/ha

 Osevní postup 5 a více plodin (1 plodina max. 50 % výměry)

 Zatížení VDJ/ha 0,5 a více 500 Kč

 VCS dle typu produkce (např. bílkovinné krmivo 3 000 Kč)



Pozitivní motivace správné praxe

Chceme chránit a udržovat krajinu

= odměňovat AEKO, diverzifikační a ochranná opatření

cca 500 Kč/ha

 Certifikovaná produkce NGMO, bez glyfosátů atd.

 Platba na DPB s přerušovacími pásy

 MG s omezením použití pesticidů

 „Vysoký“ obsah organické hmoty v půdě

 Opatření na zvyšování biodiverzity  a ochrany zvěře 

 Proti erozní opatření



Dotace I. pilíř

„Průměrná“ farma v ČR 133 ha, např. 60 dojnic 

SAPS na 133 ha x (1 500 Kč) = 199 500 Kč

+ první ha 100 000 Kč

+ 33 ha do 5 (33 000 Kč), 50 ha do 10 (25 000 Kč)

+ 133 ha x 500 Kč (VDJ 0,6) = 66 500 Kč

+ 133 ha x 500 Kč (5+ plodin) = 66 500 Kč

+ 25 ha  vojtěška x 3 000 ha = 75 000 kč

Celkem SAPS + DP 565 500 Kč (4 252 Kč/ha)



Dotace I. pilíř

„Průměrná“ farma v ČR 133 ha, např. 60 dojnic 

SAPS + DP + GR na 133 ha (199 500 Kč) = 765 000 Kč

+ NGMO 66 500 Kč

+ Přerušovací pásy 50 ha x 500 Kč = 25 000 Kč

+ 133 ha MG pesticidy = 66 500 Kč

+ 133 ha MG organika = 66 500 Kč

+ 25 ha MG eroze a diverzita = 66 500 + 66 500 Kč

Celkem I. pilíř 1 122 500 Kč (8 450 Kč/ha)



Dotace I. pilíř

„Velká“ farma v ČR 1 980 ha, např. 660 dojnic 

SAPS na 1 980 ha x (1 500 Kč) = 2 970 000 Kč

+ první ha 100 000 Kč

+ 330 ha do 5 (330 000 Kč), 500 ha do 10 (250 000 Kč)

+ 1 980 ha x 500 Kč (VDJ 0,5) = 990 000 Kč

+ 1 980 ha x 500 Kč (5+ plodin) = 990 000 Kč

+ 250 ha  vojtěška x 3 000 ha = 750 000 kč

Celkem SAPS + DP 6 380 000 Kč (3 222 Kč/ha)



Dotace I. pilíř

„Průměrná“ farma v ČR 1 980 ha, např. 660 dojnic

SAPS + DP + GR na 1 980 ha x (2 970 000 Kč) = 9 350 000 Kč

+ NGMO 990 000 Kč

+ Přerušovací pásy 500 ha x 500 Kč = 250 000 Kč

+ 1 980 ha MG pesticidy = 990 000 Kč

+ 1 980 ha MG organika = 990 000 Kč

+ 250 ha MG eroze a diverzita = 990 000 + 990 000 Kč

Celkem I. pilíř 11 140 000 Kč (5 626 Kč/ha)



 Podpora půdoochraných projektů

- Krajinotvorné prvky, suché poldry, větrolamy apod.

- Technika na zlepšení struktury a organiky v půdě

 Modernizace a obnova zpracovatelských kapacit

- Preference CK, SK a TK, zachování národní soběstačnosti

- Projekty pro udržení stavů HZ (zaměstnanost)

Program rozvoje venkova



 Podpora projektů spolupráce

- Společné projekty v. i. a zemědělských podniků

- Podpora implementace moderních poznatků do praxe

 Podpora chytrého zemědělství (Clever farming)

- Vzdělávání a upevnění zásad správné z. praxe

- Projekty na sdílení široce využitelných technologií 
šetrných půdě i krajině

Program rozvoje venkova



 Podpora ANC oblastí

- Projekty na udržení a rozvoj hospodaření v ANC

- Podpora agroturistiky

 …

-

 ..

-

Program rozvoje venkova



Proto hledáme konsensuální cestu, kterou by mohli 

podpořit všichni rozumní zemědělci v ČR bez ohledu 

na velikost či zaměření. Být o krok napřed a vzájemně 

se motivovat k čistšímu hospodaření na svých 

farmách. 

To je podle nás budoucnost českého i evropského 

zemědělství.   

České i evropské zemědělství stojí na rozcestí



Naším cílem není otrávit vodu a týrat 
zvířata, ale hospodařit.

David Brož
prezident SMA ČR, z. s.



Děkuji za pozornost


