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Vážená paní ředitelko,
rád bych reagoval otevřený dopis, ve kterém zástupci ekologických organizací Hnutí DUHA,
Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství, Zelený Kruh a Juniperia vyjadřují obavy

o transparentnost přípravy Strategického plánu Společné zemědělské politiky (dále jen
„Strategického plánu“) a upozorňují na nedostatky v procesu jeho přípravy.

Rád bych předeslal, že příprava Strategického plánu je z mého pohledu konzistentní,
organizovaná a s připraveným harmonogramem. Nicméně do značné míry je odvislá
na projednávání právních předpisů EU, které trvá více než dva roky a jeho dokončení
očekáváme až ve druhém pololetí příštího roku, a tak se nastavený harmonogram prací
do jisté míry z objektivních důvodů posouvá. Strategický plán stále má svá bílá místa
i z hlediska vazby na Víceletý finanční rámec. Ministerstvo zemědělství se právě z důvodu
transparentnosti a informovanosti veřejnosti rozhodlo publikovat ještě nehotové verze včetně
kompletních SWOT analýz široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek, kde jsou
zveřejněny i prezentace aktuálního stavu příprav. Do budoucna se budeme ještě více věnovat
zpřehlednění stránek věnovaných novému programovému období a pravidelně zveřejňovat
aktuální dokumenty.
V rámci počáteční přípravy pro tvorbu Strategického plánu bylo nutné v prvním kroku provést
důkladnou analýzu současného stavu ve všech posuzovaných oblastech. K tomuto účelu byly
sestaveny jednotlivé pracovní skupiny sestávající z pracovníků Ministerstva zemědělství, ÚZEI

a řady externích odborníků pro danou oblast. Již v této počáteční fázi byli osloveni zástupci
nevládních organizací a orgánů ochrany přírody. Jmenovitě jsou experti i instituce, které
zastupují, uvedeni na titulní straně publikovaných analýz pro specifické cíle zaměřené
na klima, biodiverzitu a přírodní zdroje. Bez jejich účasti a bez informací, které v rámci skupin
poskytli, by nebylo možné popsat a spojit kladné a záporné prvky v jednotlivých oblastech tak,
aby k nim v druhé fázi mohla být navržena možná řešení, která lze uplatnit v rámci zemědělské
politiky.
Co se týká zapojení orgánů ochrany přírody pak našim stěžejním partnerem i při vyjednávání
doplňkovosti podpor z EU fondů je Ministerstvo životního prostředí, jehož zástupce je

pravidelné zván na pracovní skupiny. Jako člen Monitorovacího výboru je pravidelné
oslovován i Český svaz ochránců přírody. Jak jsem uvedl, v rámci pracovních skupin byla

zapojena řada expertů z různých výzkumných ústavů, univerzit, v neposlední řadé i Agentura
ochrany přírody a krajiny a Česká společnost ornitologická Do řady jednání bylo zapojeno
i Hnutí Duha.
Z Vašeho dopisu vyplývá, že Vám není jasné, jak se výsledné SWOT promítly do intervenční
strategie. Jsem toho názoru, že máte možnost tuto vazbu sledovat v kapitole 2 aktuálně
publikovaného Strategického plánu, kde je uveden souhrn SWOT, identifikovaných potřeb
a výčet intervencí navržených v daném specifickém cíli. Konkrétní detailní podmínky intervencí
i jejich finální výčet však ješté budou předmětem diskusi. K těmto diskusím bude Ministerstvo
zemědělství organizovat pracovní skupiny v prvním čtvrtletí příštího roku. O jejich organizaci
jste byli nedávno po pracovní úrovni informování e-mailem. Souhlasím s Vámi, že díky
přechodnému období bude ješté dostatek času na spolupráci a diskusi s nevládními
organizacemi. Vaše zaslané připomínky nyní procházíme a s jejich vypořádáním (včetně
připomínek dalších subjektů) budete seznámeni do konce tohoto roku. Vaši další účast
na diskusi a konstruktivní pňpomínky uvítám. Informace Zemědělskému výboru Poslanecké
sněmovny o postupu a organizaci prací na Strategickém plánu proběhne na začátku prosince

Dále bych se chtěl vyjádřit k systému předběžného hodnocení Strategického plánu. Oba
subjekty, jak ex ante hodnotitel, tak zpracovatel SEA (Integra Consulting s.r.o), byly vybrány
na základě transparentního výběrového řízení a oba byly zapojeny do procesu příprav
co nejdříve. Obé dvě hodnocení tvoří nedílnou součást Strategického plánu a budou
předložena Evropské komisi. Za zajištění vyhodnocení vlivu Strategického plánu na životní
prostředí (SEA) je zodpovědné Ministerstvo zemědělství jako předkladatel koncepce. Nicméně
plnohodnotné posouzení může být provedeno až poté, co bude Strategický plán konsolidován
a budou zde doplněny informace o konečné podobě zelené architektury včetně cílů v oblasti
životního prostředí. Těžiště práce hodnotitele tedy bude až v polovině roku 2021, do které
připadne i veřejné projednávání. Nad rámec smlouvy a zákonných předpisů byly zpracovány
a projednány úvodní připomínky zpracovatele SEA k Strategickému plánu s doporučeními,
jakým směrem by se měl orientovat vzhledem k dopadům na životní prostředí.

Závěrem mi dovolte, abych Vás ujistil, že klíčové problémy českého zemědělství a české
krajiny máme při přípravě tohoto strategického dokumentu na zřeteli po celou dobu. Jsme si
vědomi toho, že je naší povinností zajistit, aby se z veřejných prostředků nepodporovaly
intervence s negativními vedlejšími důsledky na životní prostředí. Vynakládáme velké úsilí,
aby návrh Strategického plánu zajistil udržitelné hospodaření v krajině, nakládání s vodou
a půdou. Zároveň však musí zemědělci a potravináři mít motivaci své podnikání dělat,
i udržitelnost ekonomické stránky je důležitým faktorem, a společnost musí takové snažení
řádné ocenit. Věřím, že nalezneme společný kompromis.
S pozdravem
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední
Typ konverze: z listinné do elektronické
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřuji pod pořadovým číslem 134289953-230951-201211141118, že tento dokument v elektronické
podobě, vzniklý převedením z dokumentu v listinné podobě, sepsaného 11.12.2020, skládajícího se z 2
listů, se doslovně shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.
Subjekt, který autorizovanou konverzi provedl: Ministerstvo zemědělství
Místo a datum vyhotovení ověřovací doložky: v Praze dne 11.12.2020
Jméno a příjmení ověřující osoby: Ing. Karol Peša
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Poznámka: Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními
předpisy. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem
umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

