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SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 2020+



Cíle a priority EK

 podporovat inteligentní a odolné zemědělské odvětví

− spravedlivá podpora příjmu pro důstojné živobytí zemědělců

− investice do lepší pozice zemědělců na trhu

− řízení rizik

 zintenzivnit ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a 
přispět k plnění cílů EU týkajících se životního prostředí a klimatu 

 posílit sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí

− růst a tvorba pracovních míst ve venkovských oblastech

− zatraktivnit odvětví pro mladou generaci

− odezva na obavy občanů týkající se udržitelnosti zemědělské produkce, 
včetně témat zdraví, výživy, plýtvání potravinami a dobrých životních 
podmínek zvířat

o průřezově: rozvoj lidského kapitálu a výsledků výzkumu a více 
podporovat inovace



Strategický plán SZP

• více se zaměří na životní prostředí a problematiku klimatu 

• bude nadále podporovat přechod na udržitelnější zemědělskou produkci 

a rozvoj venkovských oblastí



Devět společných cílů

1) podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za
účelem posílení bezpečnosti potravin

2) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření
na výzkum, technologie a digitalizaci

3) zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci

4) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož 
i k udržitelné energii
5) podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné
hospodaření s nimi

6) přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby
a zachovávat stanoviště a krajiny

7) získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech

8) podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských
oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství

9) zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví,
včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, potravinového odpadu, jakož 
i dobrých životních podmínek zvířat



Celostátní síť pro venkov

CSV RO Brno 2019: 43 akcí; cca 1,6 mil. Kč

Aktivně spolupracující subjekty RO SZIF Brno:

ZF Mendelovy univerzity v Brně 

MENDELU Brno   Kraj Vysočina 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Chaloupky o.p.s.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod MAS Brána Vysočiny 

Poradenský svaz Bramborářský kroužek MAS Královská stezka 

Havlíčkova Borová zemědělská a.s.               Regionální agrární komora JMK

Česká komora pro pozemkové úpravy Jihočeská univerzita

Obec Hrušky                                                       Obec Nová Lhota

Asociace sociálního zemědělství z. s. …a další



Tematické pracovní skupiny CSV RO SZIF Brno

 Ovocné stromy v krajině 

s vazbou na krátké dodavatelské řetězce

• Praktická interaktivní příručka

• Videopořady

• TPS již oficiálně ukončila svoji činnost.



Tematické pracovní skupiny CSV RO SZIF Brno
 Sociální zemědělství – návrh systémů opatření pro podmínky ČR

• Příručka (praktická)

• Exkurze ČR-Rakousko (inspirativní)

• Praktický dvoudenní workshop (emotivní)



Aktivit CSV RO SZIF Brno v roce 2019
 Exkurze Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v 

Chorvatsku

- meetingy se zástupci chorvatských

MAS, zemědělských subjektů, obcí,

Mze, Velvyslanectví ČR v HR a další



Aktivit CSV RO SZIF Brno v roce 2019
Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách – cyklu seminářů 
Management podniku od A do Z

- Farma pod Kaštany (Václavovice), Farma Drysice, 

Mandlárna Hustopeče, Ekofarma Vlkaneč, Farma Crhák 

(Bořitov), Biofarma Sasov

- pracovní listy, sborník



Aktivit CSV RO SZIF Brno v roce 2019

seminář Změny v hospodaření na ZPF 
v oblastech postižených suchem

workshop s exkurzí Učíme se 
spolupracovat pro SMART venkov

propagační akce v rámci 29. bramborářských 
dnů v Havlíčkově Brodě

Exkurze pro zájemce o uplatnění v 
zemědělském sektoru aneb 
zemědělství žije

2x semináře Podpora rozvoje 
zpracování na farmě

exkurze Krátké dodavatelské řetězce a 
místní trhy – inspirace potravinových 
iniciativ v ČR



Soutěž Vesnice roku 2019 
v Programu obnovy venkova

Účast v rámci ČR: 206 obcí

Umístění přihlášených obcí našeho RO v celostátním kole:

Oranžová stuha:  1. místo obec Třeštice (Kraj Vysočina)

Zelená stuha: 2. místo obec Velatice (Jihomoravský kraj)

Inovativní obec roku 2019 ČR: obec Velatice (Jihomoravský kraj)

Cena veřejnosti: obec Sobíňov (Kraj Vysočina)



Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků. 

Čím více se do spolupráce dá, tím více přináší.

DĚKUJI ZA POZORNOST 

Kontakt: 
Státní zemědělský intervenční fond

Regionální odbor Brno

Dagmar Adámková
Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov

dagmar.adamkova@szif.cz


