V ČESKÉ REPUBLICE TEČOU DOTACE ZE SPOLEČNÉ
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY PŘEDEVŠÍM DO VELKÝCH
ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Zemědělských podniků s rozlohou obhospodařované půdy
, v EU
.
vyšší než 100 ha je v ČR

19,3 %

2,7 %

Průměrná rozloha farmy v ČR je
.
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15 ha

7 % zemědělských podniků v ČR hospodaří
na 65 % půdy,
7,3 % českých

příjemců obdrželo platby
vyšší než 100 000 eur,

93 %

133 ha,

oproti tomu
menších podniků
a farem hospodaří na

35 % půdy.

přičemž průměr EU-28 činí

Půda v ČR obhospodařovaná právnickými osobami (nejvíce s. r. o. a a. s.)
,
tvoří

0,45 %.

podíl pronajímané
.
půdy je

74 %

70 %

DOTACE BY MĚLY PODPOROVAT PŘEDEVŠÍM MENŠÍ A STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PODNIKY, KTERÉ DOBŘE PEČUJÍ O PŮDU A KRAJINU. JE NUTNÉ:
ABY NA EVROPSKÉ ÚROVNI:

• 50 % prostředků z I. i II. pilíře Společné zemědělské politiky směřovalo na ochranu přírody
a klimatu,
• 15 miliard € ročně bylo určeno výhradně
na ochranu živé přírody, tj. na hospodaření
podporující ohrožené druhy organismů
a cenné biotopy,
• každý, kdo čerpá prostředky ze Společné
zemědělské politiky, důsledně dodržoval environmentální legislativu a aby v tomto směru
existovala odpovídající kontrola s jasnými
a důraznými sankcemi

A ABY NASTAVENÍ DOTACÍ V ČR VEDLO:

• k vytvoření přírodních prvků na alespoň 10 %
zemědělských ploch ve všech typech krajiny,
• k cílenému zlepšení podmínek pro vzácné a mizející druhy organismů zemědělské krajiny,
• k dlouhodobému zachování kvality zemědělské půdy, se zvláštním zřetelem na zvýšení
množství vody zadržované v půdě,
• ke zmenšení souvislých ploch jedné plodiny
na nejvýše 20 ha a k rozčlenění větších lánů
cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími
prvky rozptýlené zeleně, včetně účinných protierozních opatření.

Tato opatření podporuje už téměř 30 tisíc lidí na
www.birdlife.cz/petice-za-krajinu
www.birdlife.cz/petice-za-krajinu. Přidejte se i Vy!
Tato infografika vznikla za finanční podpory Evropské unie. Za obsah infografiky
odpovídá výlučně autor. Infografika nereprezentuje názory Evropské komise a ta
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
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