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Zemědělství 

 

Preambule 

Účinněji budeme podporovat malé, střední, začínající a ekologické zemědělce za přispění zejména 
evropských fondů. Provedeme revize postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU. Zvýšenou 
pozornost soustředíme na ochranu půdy před její degradací a záborem s cílem podpory biodiverzity a 
zadržení vody v krajině. Vláda se zaměří na metody zavádění precizního zemědělství, integrované 
produkce, snížení užívání umělých hnojiv a pesticidů a zvýšení využívání organických hnojiv v 
zemědělství. Naším cílem bude zvýšení efektivity a přínosu výzkumu a šíření inovací pro potřeby 
zemědělské prvovýroby. Budeme pokračovat ve zvyšování kvality zemědělského školství se zřetelem 
na modernizaci a robotizaci zemědělského odvětví. 

Zaměříme se na podporu zkracování odbytových řetězců s ohledem na kvalitu a regionální produkci. 
Produkce vybraných komodit bude podporována s cílem zajištění přiměřené potravinové bezpečnosti. 
Zasadíme se o orientaci na bioprodukci a zlepšení životních podmínek chovu zvířat.  

Strategií obnovy a přestavby lesních porostů podnítíme tvorbu řešení pro posilování ekosystémových 
funkcí lesa, a to i s ohledem na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Přispějeme k lepší dostupnosti 
pitné i užitkové vody a podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu. 

Zjednodušíme dotační programy a snížíme administrativní zátěž.  

 

Zemědělství 

 Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce 
(včetně pronájmu státní půdy). Zemědělské podniky nebudou zatíženy zbytečnou či duplicitní 
administrativou. Budeme prosazovat zemědělskou politiku, která bude efektivně dosahovat 
ekonomických, ekologických a sociálních cílů v naší krajině. 

 Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy, které bude 
přihlížet k podmínkám českého zemědělství a přispěje k dobrému hospodaření. 

 Investiční dotace (PRV, PGRLF) poskytneme zemědělcům, jejichž příjmy ze zemědělské činnosti 
budou min. 30 % včetně propojenosti podniků. 

 Nastavíme jasná pravidla čerpání a budeme důsledně kontrolovat propojení firem čerpajících 
dotace. Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě dotací, bude 
jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s ohledem na to, jak šetrně ke krajině a zvířatům 
zemědělec přistupuje. 

 Snížíme byrokratickou zátěž zemědělců – náš přístup bude znamenat odklon od represe 
směrem k poradenství. Zásadně zjednodušíme dotační programy. U kontrol budeme dbát na 
proporcionalitu. 

 Zmodernizujeme systém evidence využití zemědělské půdy (LPIS), propojíme jej s dalšími 
systémy. Zemědělci tak budou řešit administrativu na jednom místě. LPIS rozšíříme i o další 
funkce, které usnadní tvorbu agronomických plánů. Zamezíme duplicitnímu vyplňování 
formulářů. 

 Podpoříme metodu precizního zemědělství, integrovanou produkci, snižování využívání 
umělých hnojiv a pesticidů, větší využívání organických hnojiv či využívání jejich variant bez 
zbytečného uvolňování dusíku. 

 Ochráníme půdu před zábory a degradací. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune 
do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. Minimálně desetina 
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zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, 
nárazníkové pásy, větrolamy, úhory). 

 Ukončíme podporu biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické 
plodiny. (Vhodným doplňkem energetického mixu je naopak bioplyn z odpadu.) Budeme 
bojovat s negativními vlivy průmyslového zemědělství. 

 Posílíme vliv vlastníků na stav držené půdy. Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu převedeme zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří. Podpoříme soukromé 
vlastníky, myslivce, včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy, zakládali krajinné prvky a pečovali 
o soulad zemědělství a ochrany přírody. 

 Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně 
ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů. 

 Provedeme revizi postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU. 

 Prosadíme spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny  
a adaptačních opatření na změnu klimatu v úzké spolupráci mezi ministerstvy zemědělství  
a životního prostředí. 

 Zřídíme dobrovolný rezervní fond na podporu farmářů v případě přírodních katastrof. Ukládky 
do takového fondu by byly nákladovou položkou. 

 Podpoříme komplexní pozemkové úpravy, abychom zpomalili erozi, zadrželi v krajině vodu  
a usnadnili přístup majitelů k jejich pozemkům. Ročně na to vyčleníme nejméně 3 mld. Kč  
a zajistíme víceletý stabilní finanční rámec. 

 Zrevidujeme meliorace a podpoříme jejich zrušení tam, kde z půdy zbytečně odvádějí vodu. 

 Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů 
s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze. 

 Navýšíme rozpočet pro výzkum a šíření inovací v zemědělství a pro výzkum výživy rostlin  
a zavádění preventivních opatření v jejich ochraně. Zvýšíme kvalitu zemědělského školství, 
abychom mladé zemědělce lépe připravili na modernizaci a robotizaci odvětví. 

 Zajistíme kofinancování Programu rozvoje venkova ze státního rozpočtu v minimálně stejné 
výši jako doposud. Tyto prostředky musí skutečně mířit na náš venkov. Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond chceme dále rozvíjet jako vhodný nástroj národní podpory agrárního 
sektoru pro malé a střední zemědělce s částkou minimálně 2 mld. Kč a rovněž zachováme 
podporu nákupu půdy přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond jako doposud. 

Potravinářství 

 Podpoříme zkracování odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby 
suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej ze 
dvora). Podpoříme skutečná odbytová družstva, zlepšíme postavení prvovýrobců. Ve veřejném 
stravování podpoříme lokální, sezónní, bio a nutričně bohaté potraviny. 

 Podpoříme ustavení strategického investičního fondu, kterým usnadníme vstup dodavatelů do 
zpracovatelských firem a spolupráci s lokálními obchodními partnery. Jde nám o dlouhodobě 
výhodnou participaci farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila 
v zahraničí. 

 U komodit, u kterých to v našich podmínkách dává smysl, chceme zvyšovat potravinovou 
bezpečnost. Stejně tak podpoříme bioprodukci potravin a budeme neústupní v prosazování 
našich národních zájmů v oblasti dvojí kvality. Podpoříme činnost potravinových bank. 
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 Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné 
standardy. Budeme prosazovat společný přístup ke vhodnému zacházení se zvířaty (včetně 
celoevropského zákazu klecových chovů nosnic či kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli 
znevýhodněni čeští zemědělci. 

Vodní hospodářství 

 Zlepšíme dostupnost pitné i užitkové vody. Podpoříme stabilní vodohospodářskou 
infrastrukturu a propojování vodárenských soustav. Podpoříme návrat vodohospodářské 
infrastruktury do vlastnictví samospráv. Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen 
výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací. 

Lesní hospodářství 

 Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření 
státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních 
zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, 
namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní 
výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci 
vznikajících kůrovcových ohnisek. 

 Zasadíme se o rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly 
konkurenceschopné při získávání státních zakázek. Podpoříme lokální a regionální 
zpracovatelství, jeho propagaci, inovace i výzkum. 

 Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme dřevo jako obnovitelný materiál ve 
stavebnictví minimálně u veřejných zakázek. 

 Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – 
změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu  
a zvyšování biodiverzity. Připravíme formu podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na 
způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční vlastnosti lesa. 

 Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou 
druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, 
následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve 
státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa. 

 Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší 
realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření. 

 Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování 
ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na 
sucho. 

 Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat  
k Národnímu lesnickému programu II. 
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Životní prostředí 

 

Preambule 

Ochrana životního prostředí, přírodních zdrojů, krajiny, přírody, biodiverzity a klimatu bude klíčovou 
prioritou vlády, která bude prosazována v úzké spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí, 
zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje a po konzultaci se sociálními partnery.  

Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Vláda bude 
usilovat o zmírňování dopadů klimatických změn a přispívat k dosažení klimatické neutrality EU do roku 
2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a 
obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit 
kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU 
zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Do první poloviny roku 
2022 připravíme dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž budeme iniciovat i vůči Evropské 
komisi. 

Na národní úrovni se zaměříme zejména na účinnou podporu mitigačních a adaptačních opatření 
k omezení negativních dopadů klimatické změny, návrat vody do krajiny, ochranu biodiverzity nebo 
přechod na oběhové hospodářství.  

 

Voda a adaptace na změnu klimatu 

 Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 
předložíme návrh na ústavní ochrany vody.  

 Jednoznačnou prioritou je zadržení vody v krajině a obnova přirozeného vodního režimu. 
Z evropských i národních dotačních programů budeme podporovat zejména systém menších 
a středně rozsáhlých opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny. Podpoříme tisíce 
projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, péče o cenné biotopy, výsadby 
zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů či revitalizace vodních toků a jejich 
zprůchodnění pro migraci ryb.  

 Výrazně dotačně podpoříme budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, propojování 
vodárenských soustav, systémů vsakování a využití dešťových vod, technologií úpravy pitné 
vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod.  

 Provedeme důkladnou revizi právních předpisů v oblasti šetření a likvidace ekologických 
havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami a v roce 2022 navrhneme příslušné 
změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.  

 Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel 
pitnou vodou.  

 Zaměříme se na důslednou realizaci opatření vyplývajících ze Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR a navazujícího Národního akčního plánu. 

 Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním. Legislativně 
ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu. 

Ochrana přírody a krajiny 

 Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.  

 Zrychlíme a rozšíříme realizaci záchranných programů pro nejcennější druhy. Zajistíme 
účinnější ochranu druhů postavenou především na ochraně biotopů prostřednictvím 
legislativních změn připravených do roku 2023 i podpory praktických opatření. Budeme 
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prosazovat opatření k omezení nelegálního zabíjení živočichů i k omezení nezákonného 
obchodu s nimi. 

 Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu. V roce 2022 
předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění 
krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory 
přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin. Vyhodnotíme účinnost protierozní 
vyhlášky a v návaznosti na to přijmeme další legislativní opatření pro zlepšení ochrany půdy 
před erozí vč. zohlednění větrné eroze.  

Ochrana klimatu 

 Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do 
roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. 
Politika bude připravena v úzké součinnosti s aktualizací Státní energetické koncepce tak, aby 
oba dokumenty vláda projednala v roce 2023. 

 Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025. 

Odpady 

 Podpoříme snížení množství produkovaného odpadu přechodem na oběhové hospodářství. 
Podpoříme rozvoj technologií pro třídění a recyklaci a opětovné využití odpadu, včetně 
recyklačních hubů, kompostování bioodpadu a využití gastroodpadu. Omezíme využívání 
jednorázových obalů a zvážíme zavedení dalších systémů zálohování obalů (PET, hliník).  

 Podpoříme zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek a nákupech 
státní správy a samosprávy, především za účelem předcházení vzniku odpadů či snížení jeho 
množství.  

Ovzduší a čistá mobilita 

 Prioritou vlády je i dobrá kvalita ovzduší a snižování zdravotních rizik spojených se znečištěným 
ovzduším. Budeme proto vytvářet podmínky pro její další zlepšování napříč hospodářskými 
sektory, včetně urychlení přípravy vysokorychlostních železničních tratí a urychlení dokončení 
obchvatů měst. Vláda především zajistí dostatek finančních prostředků na podporu výměny 
neekologického vytápění v domácnostech za bezemisní a nízkoemisní zdroje tepla a na snížení 
energetické náročnosti budov. K výměně neekologických zdrojů tepla musí dojít co nejdříve. 
Důraz přitom bude kladen na podporu nízkopříjmových domácností, které jsou nejvíce 
ohroženy energetickou chudobou. 

 Omezíme udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek. 

 Podpoříme významný rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a další čisté alternativní 
pohony vozidel a přispějeme tak ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. 

Podpůrné činnosti 

 Podpoříme environmentální vzdělávání a výchovu, především s ohledem na systémové 
uplatnění tzv. klimatického vzdělávání ve školách. Ve spolupráci s Českou společností 
ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka.  

 Zajistíme kvalitní a veřejně přístupný monitoring stavu všech klíčových složek životního 
prostředí. 

 Zajistíme podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí pokračováním 
programu Prostředí pro život.  

 Budeme pokračovat v odstraňování zbytečné administrativní zátěže v oblasti legislativy 
životního prostředí prostřednictvím provádění tzv. ekoauditu. 
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 Zajistíme lepší koherenci všech národních politik směrem k plnění národních závazků a Cílů 
udržitelného rozvoje z Agendy 2030 OSN. 

 

  


