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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si tímto reagovat na Váš otevřený dopis ze dne 30. června 2021, ve věci přípravy 

nové Společné zemědělské politiky, adresovaný mně a ministru zemědělství, Miroslavu 

Tomanovi.

Ve svém dopise uvádíte, že daňoví poplatníci jsou oprávněni požadovat za své peníze zajištění 
trvale udržitelného hospodaření. V kontextu dopadů na biodiverzitu či kvalitu vodních zdrojů 

zdůrazňujete potřebu výraznějšího zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí ve 

Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. Vyzýváte mne, abych se společně 

s ministrem zemědělství zasadil o podporu udržitelného hospodaření a přechod k němu 

prostřednictvím zemědělských dotací. Uvádíte návrhy konkrétních úprav ve vybraných prvcích 

Společné zemědělské politiky na národní úrovni.

Jak zástupci Vámi řízených organizací, tak zástupci resortu životního prostředí se pravidelně 

účastní pracovních skupin organizovaných Ministerstvem zemědělství k přípravě 

Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Postoje a 

připomínky Ministerstva životního prostředí k nastavení pravidel zemědělských podpor 

v tomto programovém dokumentu jsou Vám tedy známé, a korespondují s Vašimi návrhy, ať 

už se jedná o maximální souvislé výměry monokultur, ochranu krajinných prvků a vodních 

toků nebo zemědělské poradenství. Strategický plán Společné zemědělské politiky by měl 

také reagovat na doporučení plynoucí ze strategického rámce stanoveného Zelenou dohodou 

pro Evropu, resp. Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a Strategií „od 

zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, kde 

jsou kladeny zvýšené nároky na environmentální aspekty zemědělství, mj. na rozšíření 

ekologického zemědělství či vyčlenění neprodukčních ploch.

K Vaší připomínce, že protierozní vyhláška neobsahuje žádná preventivní opatření, sděluji 

následující. Cílem protierozní vyhlášky je primárně prevence vzniku erozní události 

zemědělské půdy, z toho důvodu je limitní hodnota přípustné míry erozního ohrožení 

stanovena plošně, přičemž každý subjekt má možnost využívat veřejně dostupnou aplikaci 

protierozní kalkulačka k ověření svého hospodaření, aby předešel erozní události, jež by



následně byla zaznamenána v Monitoringu eroze zemědělské půdy. Zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu stanoví, že je zakázáno způsobovat ohrožení zemědělské půdy 

erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení. Prováděcí právní předpis tuto 

míru stanovil na 9 tun z hektaru za rok pro hluboké a středně hluboké půdy a 2 tuny z hektaru 

za rok pro mělké půdy.

Smyslem zahrnutí hospodařícího subjektu pod působnost protierozní vyhlášky (ve smyslu 

plánování hospodaření v protierozní kalkulačce) je snížení erozního ohrožení zemědělské půdy 

problematických ploch s opakovaným záznamem erozní události. S pomocí dat z Monitoringu 

eroze bude docházet k průběžnému vyhodnocování účinnosti protierozní vyhlášky, na základě 

kterých mohou být v budoucnu přijata opatření k úpravě vyhlášky, např. formou zpřísnění 
přípustné ztráty půdy erozí.

Děkuji Vám za vyjádřenou podporu připomínkám Ministerstva životního prostředí k návrhům 

intervencí Strategického plánu Společné zemědělské politiky. O našich připomínkách jsou 

kromě platformy pracovních skupin vedena meziresortní jednání, ve snaze skloubit potřeby 

ochrany životního prostředí s požadavky zemědělské praxe.

S pozdravem /
/

Mgr. Riqhard Brabec

Vážená paní 
Anna Kárníková
ředitelka Hnutí DUHA 
Údolní 33 
602 00 Brno

Vážený pan 
Zdeněk Vermouzek
ředitel České společnosti ornitologické
Na Bělidle 34
150 00 Praha - Smíchov

Vážený pan
Petr Kazda
ředitel Nadace Partnerství 
Údolní 33 
602 00 Brno

2/2



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 140342264-257981-210726141946, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 26.07.2021


		2021-07-26T12:20:01+0000
	Not specified




