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ČMSZP
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů

Vážený pane ministře, 

velmi děkujeme za možnost vyjádřit se k dokumentu „Strategie Ministerstva zemědělství České 

republiky s výhledem do roku 2030“. Tento dokument byl prostřednictvím e-mailu doručen na 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů dne 8. října 2015. Vzhledem k Vašemu 

požadavku zaslat připomínky a náměty do 19. října 2015 je tento termín s ohledem na 

důležitost připomínkovaného dokumentu neadekvátně krátký. Avšak i přes malé penzum času, 

kterého se nám dostalo, jsme připravili několik podstatných bodů, u kterých věříme, že jejich 

kladné vypořádání pomůže dokumentu přesněji odrážet reálnou situaci v agrárním sektoru. 

 

1.1.1.1. Komentář k textu naKomentář k textu naKomentář k textu naKomentář k textu na    straněstraněstraněstraně    22222222    

Na str. 22 připomínkovaného dokumentu se konstatuje, že dochází k zostření 

konkurence na trhu půdy, k podstatnému zvýšení zájmu o půdu, včetně zájmu 

spekulativního, který je stimulován vysokými podporami do zemědělství a promítá se do 

razantního růstu cen zemědělské půdy, resp. pachtovného.  

Nedochází k ničemu neočekávatelnému, ČMSZP již při nastavování alokace 

finančních prostředků a jejich rozdělení mezi I. a II. pilíř poukazoval, že vysoké přímé 

podpory (pilíř I.) povedou k tlaku na zvyšování pachtovného a v podstatě přesunu 

vyplacených dotací k vlastníkům půdy, požadavek na pachtovné ve výši „SAPSů“ a 

„greeningu“ ve výši okolo 5.000,00 Kč na hektar za rok není ničím neobvyklým a 

znamená dvoj až trojnásobné zvýšení oproti stávající úrovni. Snad první opatření na 

str. 41 je míněno vážně, obáváme se však, že na ceny pachtovného to již vliv mít 

nebude. Určitě je potřebné vyvolat diskuzi o novém nastavení poměru alokace mezi 

prvním a druhým pilířem (jak to bude možné, snad od roku 2018). 

Připomínky a náměty k dokumentu Strategie Ministerstva 
zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 

Ing. Marian JurečkaIng. Marian JurečkaIng. Marian JurečkaIng. Marian Jurečka    

ministr zemědělství 

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17 

110 00 Praha 1 

Praha 

18.10.2015 

Ing. František Winter 
winter@cmszp.cz 
+420 602 533 707 
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2.2.2.2. Úprava podkapitoly Úprava podkapitoly Úprava podkapitoly Úprava podkapitoly 2.4.8 Jatečný skot a hovězí maso2.4.8 Jatečný skot a hovězí maso2.4.8 Jatečný skot a hovězí maso2.4.8 Jatečný skot a hovězí maso    na straněna straněna straněna straně    32323232    

Navrhujeme rozšířit úvod o následující text: 

Vzhledem k nedostatku hovězího masa na evropském trhu (EU je čistým dovozcem této 

komodity), existuje velký prostor k dalšímu výraznému navýšení stavů skotu, zejména 

pak kategorie KBTPM. V potaz je třeba vzít možnost skokového nárůstu počtu KBTPM. 

Přidat body u: 

Silné stránky: 

• Vynikající klimatické a geografické podmínky ČR pro pastevní chov skotu 

• Kvalitní systém plemenářské práce v chovu masného skotu, velmi dobrý 

zdravotní stav v chovech  

• Agroturistika – provázání zemědělství s turistickým ruchem a výrobou 

lokálních produktů 

Slabé stránky: 

• Nedostatečné využití TTP (1 mil. ha TTP vers. 200 tis. KBTPM) 

Příležitosti: 

• Prostor k efektivnějšímu využití TTP k chovu paseného skotu 

• Dlouhodobý nedostatek hovězího masa na evropském trhu 

• Prostor ke zvýšení domácí spotřeby hovězího masa 

• Obchodní činnost jednotlivých svazů, vývozy zvířat, pozitivní vliv na cenu pro 

prvovýrobce 

Hrozby: 

• Zdravotní stav stád skotu v EU, respektive případný výskyt nebezpečných 

nákaz (např. blue tongue, virus Schmallenberg) 
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V rámci slabých stránek navrhujeme vypustit bod „Stagnace event. úbytek počtu krav 

základního stáda, nízká natalita a nízký počet odchovaných telat“. Stejně tak vypustit 

bod v rámci hrozeb „Omezení poptávky po živém skotu ze zahraničí“. Prognózy expertů 

DG Agri hovoří o nesoběstačnosti ve výrobě hovězího masa min. do roku 2025 a z 

toho plynoucí nutnost dovozů (300-350 tis. tun) ročně.  

 

 

3.3.3.3. Komentář k tabulce na straně 52Komentář k tabulce na straně 52Komentář k tabulce na straně 52Komentář k tabulce na straně 52    

 

Výchozí stav krav bez tržní produkce mléka je i v připomínkovaném „materiálu“ uváděn 

odlišně (viz str. 10 Tab. 1 Změny ve struktuře výroby po vstupu do EU a str. 52 tabulka 

2.6 Indikativní ukazatele), výchozí stav v tabulce 2.6 Indikativní ukazatele je nižší než 

průměr let 2012 – 2014, nepředpokládáme, že se stavy krav bez tržní produkce 

snižovaly. Současný stav krav (dojnic a krav bez tržní produkce mléka) je uváděn ve 

výši 548 tis. kusů (370 tis. + 178 tis.), ČSÚ vykazuje ve svých statistikách počet krav k 

1. 4. 2015 celkem 580.102 kusů. Navrhujeme proto upravit tabulku na str. 52, a to 

následovně: 

    tis. kusů 

Současný stav    212212212212 

Indikativní hodnota 2020 235235235235 

Indikativní hodnota 2025 270270270270 

Indikativní hodnota 2030 300300300300    

    

Podle podkladů z ústřední evidence bylo v ČR k 30. 6. 2015 chováno celkem 588.311 

krav -> z tohoto počtu bylo 211.989 krav BTPM (180.284 masných plemen a 31.705 

krav dojených plemen zařazených v systému BTPM), dojených krav pak bylo chováno 

376.322 ks. 
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4.4.4.4. KomentářKomentářKomentářKomentář    kkkk    textu textu textu textu na na na na straněstraněstraněstraně    56565656    

    

Stávající nastavení opatření v rámci welfare (NV 74/2015 Sb.) není smysluplné a 

efektivní, o čemž svědčí i počet registrovaných žadatelů v roce 2015 (cca 50% z 

možných žadatelů). Navíc jsou v některých směrech administrativně náročná. V 

souvislosti s vytýčeným snížením procenta zornění cca o 6 % a zvýšením výměry TTP 

o 150 a 300 tisíc hektarů považujeme za prvotní welfare opatření v chovu skotu 

pastvu dojných krav (na TTP, popř. i TTP na orné půdě). Další opatření by měla 

směřovat spíše ke zvýšení dlouhověkosti zvířat, snižování brakace, zaměření více na 

zdravotní stav zvířat než na pohodu zvířat. 

 

5.5.5.5. Obecné připomínkyObecné připomínkyObecné připomínkyObecné připomínky    

 

• Včelařství - Důležitost chovu včel je nezastupitelná (opylování rostlin, produkce medu 

a vosku). Proto je nutné posílit a stabilizovat chovy včel zvýšením podpory v rámci 

národního dotačního titulu. 

• Podpora živočišné výroby – nová SZP na období 2014 - 2020 nedostatečně neodráží 

potřeby živočišné výroby, tedy ale alespoň ne do té míry, jak je uvedeno v 

připomínkovaném dokumentu. Bez přehodnocení nedojde k naplnění cílů 

pojmenovaných ve strategii - např. zamezení degradace půdy z důvodu nedostatku 

organické hmoty. 

• Zaměstnanost a vzdělávání - ze strategie vyplývá snižování pracovních sil. Měly 

bychom si spíše klást cíle vedoucí ke stabilizaci pracovních sil na současné úrovni. 

Neomezovat podporu pouze na mladé začínající zemědělce, ale i na zemědělské 

podniky zaměstnávající mladé. Snažit se změnit celkový pohled a vnímání důležitosti 

zemědělství v naší společnosti prostřednictvím médií a propagací ve školách. Školy 

nevychovávají zemědělské odborníky, spíše ekonomy. Zemědělský sektor již zasahuje 

generační problém. 

• Ve strategii nejsou uvedeny nástroje k dosažení vytyčených cílů.  
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Trendy a cíle jsou mnohdy smysluplné, chybí zde však konkrétní cesty řešení. Je třeba si 

uvědomit, že zemědělský sektor je ze sta procent v soukromých rukou a jediné možné 

působení zde vidíme formou finančních pobídek, nebo naopak státní regulací a restriktivními 

opatřeními. Jen je třeba najít efektivně účinný podíl těchto nástrojů. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

IngIngIngIng....    František WinterFrantišek WinterFrantišek WinterFrantišek Winter    
předseda  

 

 

 

V kopii Ing. Bc. Kateřina Stonawská, ministerský rada, Oddělení analýz a strategie 

 


