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Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství  

do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii  

 

Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu 
konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. 
Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci 
pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i 
zástupci ekologických nevládních organizací.  

Nové vedení MZe mění Strategický plán do roku 2027, který je mnohem ambicióznější než 
současné nastavení zemědělských dotací. Aktivně materiál upravuje, aby odpovídal 
koaličnímu programu a v příštích letech byla podpora pro zemědělce podmíněna ještě 
šetrnější péčí o přírodu a krajinu. MZe při tom jedná se zástupci odborných i ekologických 
organizací. Poslední jednání s vybranými organizacemi proběhlo včera, tj. 28. prosince, další 
pracovní schůzky budou následovat v příštím roce. 

Začátkem ledna 2022 se sejdou zástupci MZe se zástupci Ministerstva životního prostředí 
(MŽP), aby se dohodli na řešení dostatečně účinném pro ochranu přírody a krajiny a zároveň 
realizovatelném v zemědělské praxi. Nastavení dotací musí být motivační, aby zemědělci nové 
postupy v dobrovolném režimu praktikovali.  

Strategický plán doplněný o připomínky zašle MZe k posouzení Evropské komisi (EK) 
v průběhu ledna. Už si dojednalo posun termínu, který byl původně do 1. 1. 2022. Prodloužení 
MZe využije k úpravám materiálu i na základě připomínek a požadavků MŽP, Evropské 
komise, posuzování vlivů na životní prostředí i některých ekologických organizací, které se 
k návrhu vyjádřily. 

Zástupci některých nevládních organizací v posledních dnesch v médiích vyjadřují nesouhlas 
s pracovní verzí plánu, který ale ještě zdaleka není finální. Upozorňují například, že Evropská 
komise k návrhu Strategického plánu poslala 60 stran připomínek. To je však u komplexního 
materiálu, který má více než 500 stran, zcela běžné. Zatím tedy jde o neformální a předběžné 
vyjádření. Maximum možného z těchto připomínek MZe po konzultacích s Komisí už 
zapracovalo. Po odeslání plánu do Bruselu v lednu 2022 bude mít Evropská komise tři měsíce 
na zaslání oficiálních připomínek, které MZe opět vypořádá, případně dodatečně zohlední ty, 
které se v omezeném časovém limitu nepodařilo zapracovat.   

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 pro Českou republiku 
stanovuje klíčové cíle a nastavení podpory do zemědělství na území ČR. Plán reaguje na 
předpokládané změny klimatu v příštích letech a zabývá se například zadržováním vody 
v krajině, snížení používání prostředků na ochranu rostli i umělých hnojiv, ekologickým 
zemědělstvím a podporou biodiverzity.  
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