
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

150. 

USNESENÍ SENÁTU 

ze 7. schůze, konané dne 18. března 2021 

 

k pracovnímu dokumentu útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický 

plán Společné zemědělské politiky /senátní tisk č. J 17/13/ 

 

Senát  

 

I.  

1. seznámil se s doporučeními Komise k českému strategickému plánu společné 

zemědělské politiky (SZP), které nastiňují možnosti, jak by český strategický plán 

mohl lépe přispět k cílům budoucí SZP a cílům Zelené dohody pro Evropu 

a navazujících strategií;  

2. vyzývá Komisi, aby při schvalování finálních strategických plánů SZP posuzovala 

pouze naplnění požadavků vyplývajících ze závazných právních předpisů a nikoliv 

požadavků stanovených v doporučeních či jiných nezávazných aktech;  

3. souhlasí však s Komisí, že by se při přípravě českého strategického plánu SZP měla 

pozornost soustředit mimo jiné na posílení ochrany biologické rozmanitosti v ČR 

a zlepšení stavu zemědělských a lesních stanovišť, podporu udržitelnějších 

zemědělských postupů, šetrné nakládání s dusíkatými hnojivy a pesticidy v návaznosti 

na potřebné zlepšení kvality podzemních a povrchových vod, na zlepšení 

poradenských služeb či snížení rozdílů ve výši dotací mezi zemědělskými podniky 

různých velikostí;  

4. připomíná v této souvislosti své usnesení č. 499 z října 2020 ke strategii EU v oblasti 

biodiverzity do roku 2030, ve kterém Senát požádal vládu, aby při nastavování 

vnitrostátních pravidel pro provádění nové SZP vytvořila vhodné nástroje, které reálně 

přispějí k zastavení úbytku biologické rozmanitosti na území ČR, a usnesení č. 47 

z listopadu 2020 ke Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, ve kterém Senát požádal 

vládu, aby v připravovaném českém strategickém plánu SZP byla vytvořena taková 

dotační pravidla, která budou respektovat cíle nové SZP a přispějí tak k udržitelnému 

zemědělskému hospodaření;  



5. žádá vládu, aby Senát informovala o finální podobě českého strategického plánu SZP 

a způsobu, jakým zohlednila navržená doporučení;  

 

II.  

1. žádá vládu, aby Senát do 30. září 2021 informovala o tom, jakým způsobem 

zohlednila toto usnesení;  

2. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil  v. r. 

předseda Senátu 

 

 

 

 

Josef Bazala  v. r. 

ověřovatel Senátu 
 
 


