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AKO SA MÔŽE OZDRAVIŤ POĽNOHOSPODÁRSTVO?  

 

EU MUSÍ: 
1. NASTAVIŤ SPRAVODLIVÚ 

POĽNOHOSPODÁRSKU  POLITIKU  

      a   

2.  JEDNOTNÝ TRH. 
 

 



 

 

Potrebné prestať hovoriť o malých a veľkých 
poľnohospodároch, ale o tých, ktorí hospodária 
dobre a o tých, ktorí nehospodária, len poberajú 

dotácie a využívajú systém.   
 

 

 

AKO SA MÔŽE OZDRAVIŤ POĽNOHOSPODÁRSTVO?  



 

Do podmienok hospodárenia v poľnohospodárstve 
nemôže hovoriť každý, kto má občiansky preukaz: 

- dobrý hospodár vie, ako sa starať o krajinu a ako 
obhospodarovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť, 

- EU musí vo svojej poľnohospodárskej politike jasne 
uviesť, či budú mať všetky štáty a ich 
poľnohospodári rovnaké podmienky a možnosti 
alebo len niektoré „vyvolené“ štáty EÚ. 

 

AKO SA MÔŽE OZDRAVIŤ POĽNOHOSPODÁRSTVO?  



PRÍPRAVA SPP V EÚ PRE ĎALŠIE OBDOBIE  NEMÔŽE 
PREBIEHAŤ TAK, AKO DOTERAZ 

- 28 štátov a v každom z nich je 3-6 nevládnych organizácií, 
ktoré sa snažia presadiť svoje záujmy.  

  AKO TOTO MÔŽE  DOPADNÚŤ? 
= veľké štáty (väčšina EÚ 15) majú najviac hlasov resp.   
   obyvateľov, okrem rozpočtu sú schopné prehlasovať 
   všetko, čo je pre nich najvýhodnejšie, 
= potom využijú silu svojich národných  rozpočtov a budú 
   pokračovať v likvidácii poľnohospodárstva v štátoch,  
   ktoré pristúpili od roku 2004. 
 



V ČOM SÚ NAJVÄČŠIE DISPROPORCIE? 

 

Podpory na plochu – I. pilier: 

- 400 EUR/ha Belgicko,  

- 393 EUR/ha Holandsko,  

- 95 EUR/ha Lotyšsko,  

- 95 EUR/ha Chorvátsko. 
 

 

 



V ČOM SÚ NAJVÄČŠIE DISPROPORCIE- RIEŠENIE  

= I. pilier – rovnaký príspevok tým štátom, ktoré majú priame platby pod  90%   
   štátmi, ktoré majú priame platby nad 90% priemeru, teda aj tie štáty, ktoré majú   
   170 % priemeru – nelogický návrh. Prispievať by mali len tí, ktorých priame  
   platby sú nad priemerom (teda nad 100 %), pričom pomerne by mali viac prispievať tí,  
   ktorí získavajú najviac.  
= II. pilier = PRV  * kohézia 15% - 100% 
                               * Slovensko 25%, ČR 35%, SRN a NL 59%, Rakúsko 100% 
  = národné dotácie: 
      - staré členské krajiny majú 4x – 5x vyššie ako nové, ktoré pristúpili po roku 2004, 
      - náklady vo väčšine starých a nových členských štátoch sú takmer rovnaké, avšak 
        dovážané potraviny sú  o 30 – 40% lacnejšie (pravdaže pri nadprodukcii). 
= Uhlíková stopa pri preprave  nikomu nevadí. 

 

 



V ČOM SÚ NAJVÄČŠIE DISPROPORCIE? 
Obchodné reťazce 

= nákup za nižšie ceny, ako sú náklady (zákon o cenách), 

= predaj pod nákupnú cenu (daň z príjmu, DPH), 

= obchodné marže podľa situácie na EURÓPSKOM TRHU: 

  - Prebytky – nižšie marže pre dovážané tovary, 

  - Dopyt prevyšuje ponuku (naopak). 

Jednotný trh neexistuje   

= silné národné rozpočty dôsledkom nejednotných národných 

   podpôr vytlačia potraviny z trhu a likvidujú prvovýrobcov. 

 
 



RIEŠENIE DISPROPORCIÍ 
Poľnohospodárstvo v krajinách mimo EÚ, ktoré sú úspešné (USA, Izrael, 
Brazília, Argentína, Austrália, Nový Zéland a iné) 

 

Všetky vyspelé krajiny rozmýšľajú reálne a ich stratégie a trendy 
rešpektujú základné ekonomické kategórie: 

= deľba práce – žiadny hospodár nebude v budúcnosti  pracovať 365 dní 

   v roku (rodinné  farmy 30 -50 ha z veľkej časti postupne zaniknú). 

= produktivita práce – nízku produktivitu vyrovnávame vysokými 

  dotáciami, neriešime náklady na jednotku, potom nízku  nákupnú cenu  

  ovplyvňujú  30 – 40% podpory. 
 

 



RIEŠENIE DISPROPORCIÍ 

 

Všetky vyspelé krajiny rozmýšľajú reálne a ich stratégie a trendy 
rešpektujú základné ekonomické kategórie: 

 

= koncentrácia výroby – pri koncentrácii výroby je možné znižovať 

   náklady    a najmä najlepšie využiť drahé stroje – precízne  

   (presné) poľnohospodárstvo. 

= konkurencieschopnosť – vymyslíme zastropovanie, ktoré je proti 

   týmto základným kategóriám (ako je to v ostatných odvetviach –  

   napr. automobilový priemysel). 

 

 



AKO POSTUPOVAŤ 
 

- Niekoľko odborníkov z praxe, ktorí poznajú svetové poľnohospodárstvo a 
boli v podnikaní v poľnohospodárstve  dlhodobo úspešní. 

- Niekoľko ekonómov, ktorí sa orientujú pri vstupných nákladoch v 
najmodernejšej rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

- Niekoľko prognostikov, ktorí poznajú trendy vo vývoji populácie, ktorí  

  poznajú problémy a reálne požiadavky na udržiavanie životného 

  prostredia (nie „zelených teroristov“ ani bezohľadných producentov  - 

  klčovanie a vypaľovanie pralesov, chémia, hormóny, antibiotiká…). 

 

 



AKO POSTUPOVAŤ 

 

Navrhnúť trendy, tie najlepšie pre ľudstvo: 

= budú rešpektovať rast populácie, v roku 2050 (len 32 rokov)  

   cca 9,5 – 10 mld. obyvateľov na našej planéte,  

= v Ázii postupne rastie stredná trieda zo súčasných  28% na 70% 

   (Čína, India a ostatné štáty Ázie), bude rásť spotreba potravín  

   nárast sa odhaduje minimálne o  70%. 

 

 

 



PODPORY NA PLOCHU I. PILIER A PRV MUSIA  
VYCHÁDZAŤ Z DIFERENCIÁLNEJ  RENTY I 

Nie Holandsko, kde je najúrodnejšia pôda a jedny z najvyšších 
podpôr, a to 393 EUR/ha a Lotyšsko jedny z najhorších podmienok 
a na plochu platba 95 EUR/ha. Odstupňovať podľa stupňa vývoja  
(štáty na nižšej  úrovni – poskytovať vyššie podpory). 

Riešiť v PRV: 

= Agroenviroment, LFA,  

= ekologické poľnohospodárstvo s produkciou minimálne na úrovni  

  50% z konvenčného hospodárenia,  

= mladý poľnohospodár. 

Zrušiť kohéziu. 

 



OSTATNÉ PODPORY 

 

Zrušiť všetky podpory na národnej úrovni (od obcí až po 
ministerstvo poľnohospodárstva). 

 

Investície riešiť bankovými úvermi s podporou úhrady 
úrokov podľa dosahovanej úrovni priamych platieb. 

 

 

 



EU – NAJKVALITNEJŠIE  POTRAVINY  

 

•Ochranné chemické prostriedky  ↧ 

•Antibiotiká ↧ 

•Hormóny  ∅ 

 

Najviac kontrol  – od osív – až po obchodnú inšpekciu (na 

pultoch v obchodoch). 

 

 



PROGRAM 

•Vyvážené poľnohospodárstvo RV x ŽV. 

•Využívanie úrodnej pôdy  – zvyšovanie jej úrodnosti. 

•Starostlivosť  o životné prostredie – nielen 
zatrávňovanie úrodnej pôdy. 

•Zavlažovanie úrodnej pôdy (zelenina). 

•Vývoz potravín do celého sveta. 

 

 

 



PROGRAM 

• Spoločný a silný zahraničný obchod. 

•Každý štát by mal ochraňovať svoju poľnohospodársku pôdu: 

= aby nedochádzalo ku špekuláciám  (pôda poľnohospodárom), 

= potrebné mať zákon o poľnohospodárskej pôde:  

 - nájom aspoň na 7 rokov,  

 - pôda nepredajná pre nepoľnohospodárov, špekulantov,  

 - nákupná cena stanovená na základe BPEJ,  

 - stanovenie maximálnej ceny (napr. 4 násobok BPEJ). 

 

 



 

Spolu dokážeme viac.  

Ďakujem Vám  za pozornosť! 

Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc.,  
prezident  AK ČR 


