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Vize českého zemědělství a souvisejících oborů 
 
Níže uvedené vize byly zformulovány na základě široké diskuse ve Skupině pro strategické 
otázky v zemědělství a jejích pracovních týmech a představují požadovaný stav, kterého 
má být dosaženo pro budoucnost českého zemědělství a souvisejících oborů nebo směr, 
kterým je žádoucí se ubírat. Obecné vize mají obecnou platnost a specifické vize je dále 
rozvíjejí pro jednotlivé oblasti.  
 

Obecné vize 
 

1. Aktivním prosazováním vhodných politik a opatření zajistit dlouhodobou 
perspektivu podnikání v zemědělství a souvisejících oborech.    

2. Vhodně vyvážit produkční a mimoprodukční funkce a odpovídajícím způsobem 
ocenit veřejné statky poskytované zemědělstvím. 

3. Posílit konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství ve všech 
regionech a výrobních oblastech, zlepšit fungování tuzemské výrobkové vertikály 
od prvovýroby až ke konečným spotřebitelům, zvýšit nákladovou efektivitu a snížit 
energetickou náročnost výroby.  

4. Směřovat zemědělství v České republice k naplnění principů udržitelného rozvoje 
[kdy jsou respektovány aspekty ekologické, ekonomické a sociální, včetně 
přihlédnutí k aspektu regionálnímu, které v rovnováze povedou k dosažení jeho 
maximální multifunkčnosti].  

5. Dosáhnout efektivního využívání vstupů, koloběhů prvků a ekologických znalostí 
tak, aby zemědělství spoléhalo zejména na zdroje uvnitř agroekosystému. 

6. Posílit schopnost zemědělské výroby přizpůsobit se negativním vlivům 
klimatických změn a kompenzovat je za účelem zachování potravinové 
bezpečnosti. 

7. Posílit propagaci a marketing kvalitních českých výrobků a produktů a zlepšit 
podporu kvalitních výrobků a produktů na regionální úrovni, bioproduktů a s tím 
souvisejících aktivit.  

8. Posílit vyjednávací sílu producentů a zpracovatelů se subjekty, jež realizují prodej 
výrobků na trhu.  

9. Podpořit produkci výrobků s co nejvyšší přidanou hodnotou a jejich uplatnění na 
trhu, včetně vývozu. 

10. Zachovat a popřípadě zvýšit podporu výzkumu v sektoru zemědělství a zlepšit 
aplikaci výsledků vědy a výzkumu do praxe. Plně využít vzdělávací a poradenský 
systém pro urychlení zavádění nových technologií a modernizaci technologií 
stávajících.  

11. Rozpracovat aspekty užití zemědělské produkce v oblasti obnovitelných zdrojů a 
energetiky, zohlednit potenciál zemědělského sektoru a souvisejících oborů ve 
strategických dokumentech České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.  

12. Posílit připravenost na řešení nových výzev, zejména změny klimatu, zachování 
biodiverzity a řízení vodních zdrojů.  

13. Reálně snižovat administrativní zátěž v zemědělství, potravinářství a souvisejících 
oborech nejen při poskytování všech dotací, ale také v rámci kontrol 
potravinářských provozů a podniků, harmonizovat legislativu a kontroly na národní 
úrovni v rámci celého potravinového řetězce.  

14. Výrazně posílit vědomí zemědělské i nezemědělské veřejnosti o významu 
zemědělských podpor, včetně přímých plateb.   
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15. Prosadit vůči třetím zemím, aby dodržovaly mezinárodní normy v oblasti 
veterinární a fytosanitární a požadavky na kvalitu, které jsou nutnou podmínkou 
pro uplatnění výrobků české provenience na třetích trzích.  

16. Prosadit vůči třetím zemím, aby aplikovaly srovnatelnou úroveň standardů v oblasti 
welfare zvířat, ochrany životního prostředí a sociálních podmínek platných v EU. 

17. Jasně definovat úlohu venkova se všemi vazbami zejména z národohospodářského 
pohledu, jeho financování a na úrovni ČR mít kompetenčního gestora, jenž bude 
politiku venkova obhajovat. 

18. V souvislosti s venkovem obhajovat a prosazovat nezastupitelnou úlohu 
zemědělství, zejména socio-ekonomickou, a všech ekonomických, spolkových a 
kulturních aktivit na něj navazujících 

19. Podporovat šlechtění plemen zvířat a odrůd plodin včetně dosažení genetického 
pokroku.  

 
 

Specifické vize 
 
Společná zemědělská politika EU 
 

1. Dosáhnout srovnatelných podmínek pro všechny zemědělce v EU, a to jak z 
hlediska vyrovnání úrovně přímých plateb, bez přechodného období, a národních 
plateb, tak z pohledu jednotného uplatňování a vynucování legislativy 
prostřednictvím kontrolních mechanismů a harmonizace národních přístupů. 

2. Zachovat stávající dva pilíře SZP s tím, že oba pilíře mají v rámci SZP svůj 
nezpochybnitelný význam a i do budoucna vytváří dobré předpoklady pro dosažení 
stanovených cílů SZP. 

3. Využívat systém jednotné plochy na plochu (SAPS) do ukončení možnosti jeho 
aplikace v roce 2013, do té doby nepřecházet na SPS. Aktivně hledat možnosti, jak 
řešit situaci citlivých sektorů. 

4. Prostředky na přímé platby alokovat mezi členské země EU na základě výměry 
obhospodařované zemědělské půdy. Toto hlavní kritérium doplnit dalšími 
doprovodnými kritérii.  

5. Předejít jakýmikoli snahám, které by zabraňovaly nebo znevýhodňovaly spojování 
farem nebo dokonce vedly k umělému štěpení velkých podniků, protože jakékoliv 
omezování podpor pro velké podniky je v přímém rozporu s principem rovného 
zacházení a se snahou podnikatelů fungovat efektivně a přizpůsobovat své podniky 
konkurenčních podmínkám. 

6. Zajistit, aby tržní opatření zůstala součástí 1. pilíře a byla modernizována tak, aby 
pružněji a efektivněji reagovala na vývoj situace na trhu a pomáhala řešit tržní 
selhání typická pro zemědělství na současném stupni vývoje, způsobená vlivem 
faktorů, které jsou mimo kontrolu samotných zemědělských výrobců. 

 
Rozvoj venkova 

1. Podporovat prioritu udržitelného rozvoje venkova jako nedílné součásti SZP. 

2. Definovat úlohu venkova se všemi vazbami na národní hospodářství. 

3. Vyjasnit na národní úrovni kompetence v oblasti rozvoje venkova. 
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4. Dosáhnout účinnější koordinace politiky rozvoje venkova s ostatními politikami. 

5. Usilovat o vyrovnání příjmů obcí venkovského typu s městskými aglomeracemi 
v rámci RUD.  

6. Posilovat příznivé podmínky pro podnikání a obecně pro širší spektrum aktivit na 
venkově. 

7. Zvýšit přitažlivost venkovských oblastí zajištěním lepší občanské vybavenosti na 
venkově. 

8. Zajistit nezbytnou podporu veřejných statků, například péče o krajinu, zachování 
biodiverzity, ochrany zemědělské půdy před erozí, udržování vysoké kvality a 
dostupnosti vody a půdy, zvládání změn klimatu, kvality vzduchu, opatření vedoucí 
k zabránění povodní atd. 

9. Umožnit subjektům působícím v oblasti rozvoje venkova participovat na 
rozhodování a cílení podpor do venkovských regionů. 

 
 
Komodity živočišného původu 

1. Zachovat a popřípadě zvýšit stavy zvířat všech hospodářských zvířat, což by 
poskytlo širší možnosti pro uspokojení jak domácí poptávky, tak pro export 
živočišných komodit. 

2. Sdružit kontroly z různých oblastí, úřadů, případně prováděných na základě 
různých zákonů, jejichž předmětem může být často stejný předmět podnikání, 
stejné ukazatele. 

3. Zajistit, aby co nejvíce chovatelů mohlo rekonstruovat technologie mimo jiné i 
v zájmu splnění nových požadavků právních norem na minimální standardy pohody 
zvířat, a to jak z prostředků národních, tak evropských, omezit dlouhodobou 
přepravu zvířat. Zajistit možnost modernizovat a rekonstruovat existující stavby, 
ale i na podporovat výstavby nových budov. 

 
Přežvýkavci  

 
4. Posílit konkurenceschopnost českých chovatelů skotu a rozvíjet mimoprodukční 

funkce chovu přežvýkavců, jako je udržování rázu krajiny, spásání trvalých 
travních porostů, rozvoj a osídlení venkova, redukce nezaměstnanosti na venkově. 

5. Zaměřit na vytvoření jasného systému označování výrobků, který by zdůrazňoval 
zejména kvalitu a původ. 

6. Získat zpět ztracené trhy pro export mléčných výrobků, a to zejména v zemích 
arabského světa. 

 
Prasata a drůbež -  

7. Zajistit odbyt v tržní síti podle způsobu výroby (technologie), tedy dosáhnout 
rozvrstvení různých úrovní cen podle způsobu výroby, racionálních i etických 
ukazatelů a hodnot produkované potraviny (uplatnitelné zejména u konzumních 
vajec). 
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Koně  
8. Rozvíjet mimoprodukční funkce chovu koní a zlepšit postavení koní českého chovu 

na evropském trhu a tím zvrátit záporné saldo zahraničního obchodu s koňmi.  
 

Včely  
9. Zvýšit počet chovatelů a včelstev na množství, zabezpečující jak bezpečné opylení 

všech kulturních i planě rostoucích rostlin i v případě nepříznivých klimatických 
podmínek, tak produkci medu odpovídající potenciálu ČR. Motivovat mladé lidi 
k chovu včel a tím snižovat průměrný věk chovatelů včel. 

10. Zvýšit produkci včelích produktů při růstu poptávky, při zachování vysokého 
standardu jejich kvality. 

11. Rozšířit ve větší míře chov včel jako zdroj vedlejších příjmů, zvláště ve 
venkovských oblastech. 

 
 
Rostlinné komodity 

1. Podporovat využití certifikovaných osiv a sadby a zaměřit se na dodržování 
pěstitelských technologii za účelem zvýšení hektarových výnosů, zlepšení kvality a 
zdravotního stavu produkce.. 

2. Podporovat využití rostlinných komodit k energetickým účelům bez ohrožení 
potravinové bezpečnosti. 

3. Zasazovat se o pragmatický přístup v oblasti biotechnologií, a to jak na národní, tak 
i na úrovni EU a vycházet z nejnovějších vědeckých poznatků. 

 
Obiloviny   
4. Zlepšit relaci mezi potravinářským a krmným obilím tak, aby byla vždy ve 

prospěch potravinářského obilí, s cílem exportovat část kvalitní produkce obilovin 
(potravinářské pšenice, sladovnického ječmene) jak do zemí EU, tak do třetích 
zemí. 

5. Snižovat náklady na skladování a snižovat ztráty při skladování s cílem udržet 
kvalitu obilovin při skladování. 

6. Řešit otázku krmných obilovin ve vztahu k soběstačnost v oblasti produkce 
vepřového, hovězího a drůbežího masa. 

7. Řešit jiné možnosti odkupu přebytku obilovin na trhu po dokončení intervenčního 
nákupu prostřednictvím SZIF. 

 
Olejniny  
8. Udržet rozlohu pěstování olejnin, případně s možným mírným zvýšením u 

některých druhů, pokud to nebude vyloučeno klimatickými a fytopatologickými 
podmínkami pro jejich pěstování. 

9. Ukončit využívání makoviny jako exportní suroviny pro výrobu opiových 
alkaloidů, aby nemohlo docházet ke zpochybňování potravinářské kvality máku 
produkovaného v České republice. 
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Cukr  
10. Zachovat produkční rozměr cukru a řepy a pokusit se vrátit produkci odpovídající 
části kvóty ztracené při reformě.  

11. Zachovat přiměřenou míru celní ochrany prostoru EU před dovozy cukru ze třetích 
zemí. 

12. Zachovat mezioborové dohody mezi cukrovarnickými podniky a pěstiteli řepy. 
 

Luskoviny  
13. Zvýšit zastoupení pěstování luskovin na zrno ve vhodných půdně-klimatických 

podmínkách. 

14. Zvýšit zastoupení luskovin v lidské výživě, pro krmení hospodářských zvířat a pro 
úrodnost půdy. 

15. Zaměřit se na uplatnění luskovin též v environmentálních programech a 
ekologickém zemědělství. 

16. Zlepšení ekonomiky (rentability) pěstování luskovin za předpokladu zvýšení 
průměrného výnosu. 

 

Brambory a bramborový škrob   

17. Zaměřit se na vytvoření systému propagace spotřeby brambor. 

18. Zvýšit podíl zavlažovaných ploch brambor pro stabilizaci a jistotu výnosu. 
19. Hledat zvláštní opatření pro pěstitele brambor, určených pro výrobu škrobu na roky 

2012 a 2013 než ČR přejde na administraci přímých plateb prostřednictvím SPS. 

20. Zachovat a rozšířit národní dotační programy a od roku 2012 je zaměřit i na sadbu, 
určenou pro brambory pěstované pro výrobu škrobu. 

21. Zaměřit se na možnost zvýšení objemu zpracování škrobárenských brambor a 
bramborového škrobu škrobárnami na úroveň odpovídající potenciálu ČR z důvodu 
skončení podpor pro komoditu škrobárenské brambory a bramborový škrob v rámci 
SZP v roce 2011/12. 

 
Ovoce a zelenina  
22. Zaměřit se na zvýšení efektivity pěstování ovoce a zeleniny tak, aby se zvýšila 

konkurenceschopnost tuzemských pěstitelů (subjektů) a zvýšilo se uplatnění vlastní 
produkce ovoce a zeleniny na domácím trhu. 

23. Nadále podporovat restrukturalizaci sadů. 

24. Zvýšit a posílit kontroly jakosti ovoce a zeleniny a výrobků z nich. 

25. Zaměřit se na podporu rozvoje zpracovatelských kapacit. 
 

Víno a réva vinná   
26. Udržet prostřednictvím Vinařského fondu i v maloobchodě podíl moravských a 
českých vín na celkové spotřebě vína ČR. – Ujasnit otázku velkoobchodu. 

27. Podporovat rozvoj agroturistiky spojené s vinařstvím. 
 

Chmel  
28. Zaměřit se na obnovu porostů a na investice do sklizně a skladování chmele a tím 

zabránit krizi v rámci sektoru i v navazujících sektorech. 
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Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny  
29. Preferovat ekologickou produkci a současně zajistit alespoň základní legální 

možnost využívání prostředků ochrany rostlin formou tzv. minoritních indikací. 
 

Okrasné zahradnictví  
30. Zajistit pro další rozvoj sektoru nezbytnou podporu ze strany výzkumu, zejména 

pro oblast ochrany rostlin, protože okrasné rostliny jsou jednoznačně závislé na 
„minoritních indikacích“. 

 
Len a konopí  
31. Ve spolupráci s MPO se zaměřit na propagaci a uplatnění kvalitních tuzemských 

výrobků na domácím i světovém trhu.  

32. Usilovat v rámci WTO o vyjednání kontroly a omezení dovozů nestandardních a 
levných textilních výrobků do EU. 

33. Podpořit inovaci zpracovatelských kapacit se zaměřením na netradiční technologie 
zpracování lněného stonku. 

34. Podpořit propagaci využití konopných materiálů k náhradě biologicky 
neodbouratelných produktů, jejichž likvidaceje z hlediska životního prostředí stále 
více problematická.  

35. Podpořit propagaci využití olejného lnu nejen pro potravinářství průmysl ale i pro 
výrobu krátkého vlákna, využitelného v celé škále nepotravinářského průmyslu. 

 
 
Zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí a klimatické změně 

1. Minimalizovat negativní vliv na životní prostředí a jeho složky.  

2. Respektovat ekologické, ekonomické, sociální a regionální aspekty hospodaření. 

3. Zvýšit podíl ekologicky šetrných systémů hospodaření. 

4. Zajistit, aby věda a výzkum a poradenský systém plně pokrývaly oblast šetrných 
systémů hospodaření, inovací pro nízkovstupé formy udržitelného hospodaření, 
jejich efektivitu a rentabilitu. 

V oblasti ochrany půdy 

5. Chránit a obnovovat úrodnost půdy, zejména zvyšováním podílu organické hmoty a 
biologické aktivity. 

6. Zpomalit proces degradace půd, zejména vodní a větrnou erozí, a to i přes možný 
negativní vliv postupující klimatické změny. 

7. Obdělávat  nebo jinak vhodně využívat dříve opuštěnou zemědělskou půdu. 

8. Nezatěžovat půdu cizorodými látkami. 

9. Nevyužívat vysoce bonitní půdy pro jiné, než zemědělské účely. 

V oblasti vodních zdrojů 

10. Krajinu a vodní toky obhospodařovávat takovým způsobem, že se prokazatelně 
zmenší důsledky přívalových událostí. 

11. Zvyšovat retenci vody v krajině, omezit a zpomalit povrchový odtok srážkových 
vod a podpořit infiltraci. 

12. Nezrychlovat odtok vody z krajiny prostřednictvím nevhodných technických 
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opatření. 

13. Minimalizovat nepříznivé efekty zemědělství na podzemní a povrchové vody. 

Ve vztahu k přírodě a krajině 

14. Zvyšovat mozaikovitost krajiny a podíl přechodných společenstev, rozvíjet 
proměnlivou strukturu krajiny. 

15. Chránit biodiverzitu - zvrátit pokles populací a počtu indikátorových druhů a 
degradaci cenných biotopů na zemědělské půdě. 

16. Zemědělskou činností učinit krajinu přitažlivou pro obyvatele venkova i pro 
volnočasové aktivity. 

17. Při zavádění nových druhů plodin uplatňovat princip předběžné opatrnosti 
s ohledem na riziko snížení druhové rozmanitosti ve volné přírodě. 

18. Podpořit zemědělství, aby svoji činností přispívalo k ukládání a zadržování uhlíku 
v půdě a v biomase.  

S ohledem na energetické a surovinové aspekty 

19. Snižovat spotřebu energie a surovinových zdrojů v zemědělství a potravinářství 
díky důslednému využívání potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů.  

20. Plně využívat kapacitu zemědělství pro produkci energie a paliv z obnovitelných 
zdrojů, při zajištění rozvoje bez negativních dopadů na životní prostředí.  

21. Zvýšit v co nejvyšší míře využívání surovin a meziproduktů z lokální produkce, 
např. produkce proteinových plodin jako krmiv místo dovozové sóji a spotřebu 
místních potravin. 

 
 
Potravinářství v ČR ve vazbě na zemědělství  

1. Zvýšit podíl českých potravin na tuzemském trhu. 

2. Zvýšit informovanost spotřebitelů a posílení jejich ochoty k nákupu českých 
potravin.  

3. Nastavit optimální legislativní rámec v oblasti označování potravin. 

4. Vytvořit optimální legislativní rámec jak pro výrobce, tak pro obchodní řetězce. 

5. Prosazovat harmonizaci právních předpisů na úrovni EU, směřujících k odstranění 
nejednotnosti národních požadavků ČS na vnitřním trhu EU a vymahatelnosti 
právních předpisů. 

6. Klást důraz na kvalitu a množství základních vstupních surovin pro zpracovatelský 
průmysl v ČR, zejména pokud jde o koncentraci kvalitní nabídky, např. pšenice pro 
potravinářské účely. 

7. Posílit vnímání potravinové bezpečnosti v ČR – pojetí jako soběstačnost produkce 
základních surovin a potravin v ČR a klást důraz na regionalistu. 

8. Posílit potravinářství v oblasti modernizace, inovací a marketingu. 
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Mezinárodní obchod se zemědělskými komoditami a potravinami a 
zemědělská politika 

1. Zaměřit se na posílení obchodu se třetími zeměmi, vzhledem k nasycení 
evropského trhu.  

2. Orientovat agrární vývoz do třetích zemí na teritoria od nás na východ, balkánské 
země, oblast Perského zálivu a Středomoří a prosazovat především sjednávání 
dohod se zeměmi Východního partnerství a Ruskem. 

3. Udržet aktivní saldo agrárního obchodu u kompetitivních položek, zejména 
zpracovaných, a to: sladu, škrobu, olejů a tuků, mléčných výrobků, cukru a 
cukrovinek, uzenin a nápojů, a zlepšit saldo u konzervovaného ovoce a zeleniny. 

4. Usilovat o zlepšení celkového salda agrárního obchodu. 

5. Soustředit se i nadále na tradiční významné vývozní položky české provenience – 
pivo, chmel, slad, mák, osiva, mléčné výrobky, cukrovinky, atd. 

6. Posílit vývoz zpracovaných zemědělských výrobků s vysokou přidanou hodnotou a 
prosazovat u nich proexportní opatření. 

7. Usilovat o brzké uzavření současného kola multilaterálních jednání WTO o 
liberalizaci mezinárodního obchodu (DDA), aby nebyly ztraceny doposud 
provedené reformní kroky SZP. Zejména se zaměřit na zachování dohodnutých 
podmínek pro zařazování domácích podpor do Green boxu, bez limitování jeho 
úrovně. 

8. Podporovat registraci geografických označení původu (GIs) v bilaterálních 
obchodních dohodách a na půdě WTO (TRIPS) za účelem podpory exportu 
kvalitních zpracovaných českých výrobků. 

9. Podporovat vstup nových členů do WTO za účelem usnadnění budoucího 
mezinárodního obchodu. 

 
 
Lesnictví v ČR ve vazbě na zemědělství 
V rámci politik EU: 

1. V oblasti lesního hospodářství důsledně uplatňovat princip subsidiarity. Efektivně 
využívat všechny existující nástroje a lesy více akcentovat a integrovat do 
souvisejících politik a finančních nástrojů EU. Podporovat větší koordinaci a 
spolupráci na evropské úrovni tam, kde je zřetelná přidaná hodnota, a to v rámci 
Lesnické strategie EU a Akčního plánu EU pro lesy. 

2. Při formulaci politik důsledně vycházet z holistického konceptu trvale udržitelného 
obhospodařování lesů a vyhnout se samostatnému řešení dílčích aspektů. 

3. Posílit koordinaci, komunikaci a spolupráci mezi různými sektory a zavedenými 
společnými politikami, které mají vliv na lesní hospodářství. 

4. Zvýšit průhlednost rozhodování a strukturovaného dialogu se všemi zúčastněnými 
stranami na evropské i národní úrovni. 

V oblasti podpůrných opatření: 

5. Při navrhování nových opatření zohledňovat sociální a ekologické funkce lesa, 
které představují kladné externality v rámci rozvoje venkova  a opatření formulovat 
a dávat jim prioritu s ohledem na posílení zaměstnanosti na venkově.    
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6. Zlepšit spolupráci na národní úrovni se subjekty státní správy a samosprávy (kraji) 
a předběžně jasně vymezit oblasti podpor z jednotlivých resortů a samosprávných 
celků před začátkem nového programovacího období z důvodu zamezení 
paralelního financování ze dvou zdrojů. 

7. Vytvořit jednotnou národní lesnickou politiku v oblasti veřejné podpory a efektivní 
nástroje pro její prosazování. 

Ve vztahu k využívání dřevní biomasy pro energetické účely: 

8. Optimalizovat využívání biomasy pro energetické účely z lesní i nelesní půdy při 
zohlednění požadavků ochrany přírody a potřeb dřevozpracujícího průmyslu. 

9. V rámci EU usilovat o zlepšení statistiky využívání biomasy na území Společenství 
a usilovat o sjednocení systému podpor energetického využívání biomasy s cílem 
zabránit deformaci trhu. 

Ve vztahu k očekávané změně klimatu: 

10. Postupně připravovat české lesy na klimatickou změnu, především usilovat o 
zvýšení jejich ekologické stability, aby byly schopny reagovat na změněné 
podmínky bez výraznějších ztrát na plnění svých funkcí. 

11. Usilovat o maximalizaci role lesů a lesního hospodářství v mitigaci změny klimatu, 
s ohledem na nezbytnost adaptačních opatření. Usilovat o pozitivní působení 
lesnictví pro ČR v rámci sektoru LULUCF, ohledně započítávání emisí CO2 z 
hospodaření v lesích.  

. 
 
 
Vodní hospodářství v ČR ve vazbě na zemědělství 

1. Zajistit přístup ke krajině jako multifunkčního systému, kde budou minimalizovány 
dopady extrémních jevů a kde bude zajištěn funkční lokální koloběh vody a živin 

2. Zabezpečit, aby pozemkové úpravy při tvorbě a realizaci plánu společných zařízení 
zohledňovaly ochranu půdy před erozí, retenci a jakost vody. 

3. Snížit výrazně erozi půdy v celé ploše ČR, a tím i eutrofizaci povrchových vod, 
především vodárenských nádrží a koupacích vod.. 

4. Vytvářet krajinné prvky, které budou snižovat riziko a následky eroze, a to zejména  
zatravněné, nebo zalesněné pásy podél vodních toků, tůně, drobné rybníčky, meze a 
remízky. 

5. Realizovat opatření pro snížení znečištění vod. 

6. Snížit kontaminaci podzemních vod. 

7. Přizpůsobit hospodaření klimatickým změnám. 

8. Zajistit individuální přístup k ochraně sídel i zemědělské půdy před povodněmi 
s přihlédnutím na efektivnost a místní podmínky. 

9. Vytvářet území v údolních nivách pro přirozené rozlivy povodní. 

10. Chránit plochy pro přirozené vsakování vod. 

11. Podporovat přírodě blízká opatření, která v součinnosti s technickými opatřeními 
zkvalitní ochranu před povodněmi pro obyvatele ČR, zejména v rozlivech. 
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12. Podporovat výstavbu poldrů, ve kterých bude umožněno zemědělské hospodaření, 
příp. nádrží umožňujícím překlenutí sucha, zejména adaptační opatření na 
klimatickou změnu. 

13. Podporovat budování moderního systému řízení a aplikace závlahových dávek. 

14. Rebilancovat zdroje povrchových vod pro potřeby závlah. 

15. V případě potřeby modernizovat stárnoucí drenážní systémy. 

16. Zabezpečit údržbu opodstatněných melioračních zařízení a odstranění, nebo jen 
ponechání dožití neopodstatněných. 

17. Přesně lokalizovat zamokřené pozemky vzniklé utužením půdy nebo nevhodným 
managementem na pastvinách. 

 
 
 
Rybářství  

1. Zachovat udržitelnou produkci ryb na současné úrovni s dominantním chovem 
kapra, která pokryje přednostně požadavky domácího trhu a umožní vývoz do 
zahraničí. 

2. Zachovat ekonomickou stabilitu sektoru a hospodářskou životaschopnost 
rybochovných subjektů s využitím čerpání dotací a podpor z titulu víceúčelového 
využívání rybníků.  

3. Udržet konkurenceschopnost našich ryb ve vztahu k dovozům ze zahraničí, 
zejména pokud jde o dovozy sladkovodních ryb z třetích zemí, například pangasia a 
nilského okouna. 

4. Naplňovat společensky nezastupitelné mimoprodukční funkce rybníků, jakou jsou 
akumulace vody, retence při povodních, biotop pro živočichy a rostliny, ochrana 
před suchem, zlepšování jakosti povrchových vod, zadržování sedimentu, péče o 
životní prostředí, krajinotvorba. 

5. Hledat konsensuální řešení environmentálních problémů mezi produktivitou 
hospodaření a udržením vysoké úrovně biodiverzity. 

6. Posilovat vědomí spotřebitelů o zdravotní prospěšnosti konzumu domácích 
chovaných ryb. 

7. Udržet zaměstnanost v regionech v rybářství. 

8. Udržet a dále posilovat pozitivní přístup veřejnosti k sektoru produkčního rybářství. 

9. Podporovat zprůchodňování říční sítě – migračních tras ryb, které přispějí k zvýšení 
biodiverzity a přirozené produkce ryb ve volných vodách. 

 
 


