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1 PRAVIDLA PRO DOTACE

Současný model českého zemědělství narazil na meze své 
udržitelnosti. Velká část zemědělských podniků neumí 

Koncepčním řešením by byla reforma subvenčních pro-
gramů, která by podporu provozování zemědělské výroby 

-
ral kontrakt na plnění konkrétních, měřitelných veřejných 
služeb. Nejvhodnější platformou by byla proměna pravidel 

-
dělské politiky po roce 2017. Evropská legislativa ovšem 
zřejmě umožní překlenovací řešení.

-

Základní rámec standardům stanovuje unijní legislativa. 
Každý členský stát má ale prostor pro jejich bližší spe-

nesmí přesáhnout 30 hektarů. Stejný postup lze použít 

 »
krajinné prvky.

 » Rozdělit lány přírodními pásy. Stanovit maximální velikost výměry pole 

nejméně 6 metrů.

 »

cíli nebo zapracovávání organických či statkových hnojiv.

 »

Nejméně jedenkrát za čtyři roky na každém hektaru orné půdy zapravit 
25 tun organických či statkových hnojiv, nebo ho pokrýt porostem dusík 
vázajících plodin nebo jiných plodin sloužících jako zelené hnojivo.

 »
nejméně 10 metrů od břehové čáry kterékoli vodoteče nebo vodní plochy 

-
vat jako nehnojenou louku. Sekání postačuje jedenkrát za dva roky.

 »
-

-

 »
ani hnojení digestátem na loukách, které jsou vymapovány ve vrstvě 

2 MOTIVACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

-
voj ekologického zemědělství by se pro své výhody měl stát 

 » Navýšit podporu při přechodu na ekologické zemědělství. Vznik dotač-
ního programu umožňujícího podniku přejít do ekologického země-
dělství postupně.

 » Podpořit odbyt biopotravin prostřednictvím povinnosti využití biopo-

 » Finančně podpořit ekologické zemědělství ze zvláštních dotačních 
-

ho zemědělství.

3 VÝZKUM A PORADENSTVÍ

Dodržování povinných mantinelů pro dotace nebo pře-
chod na ekologické zemědělství bude vyžadovat nemalé 
změny. Musí se dělat promyšleně. Zemědělci s nimi nemají 
zkušenosti. Proto by stát měl garantovat a podporovat nový 
systém poradenství, výzkumu a inovací.

 » -

Zemědělcům budou poskytovat poradenství na úrovni dílčích opatření 

 » Rozvíjet aplikovaný výzkum cílený na ekosystémové služby zemědělské 
-

-

 » Vytvořit systém kvalitního poradenství pro ekologické zemědělství. Navý-

zkušenosti ze zahraničí, podpořit ekologické demonstrační farmy.

 » -
tečný rozpočet hlavních výzkumných agentur na výzkum agrotechnic-

 
ze zahraničí.
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 odkazu.
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