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Ministr zemědělství: Vyjednali jsme miliardu navíc v rozpočtu,
pomůže v lesích i v boji proti suchu
Rozpočet Ministerstva zemědělství (MZe) z národních zdrojů bude v příštím roce
24 miliard korun. Dohodl se na tom dnes ministr zemědělství Miroslav Toman
s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou. Oproti původnímu
návrhu rozpočtu získá resort zemědělství navíc 1 miliardu korun. Peníze použije na
obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a projekty ve vodním hospodářství, které mají
zmírnit dopady sucha.
„S paní ministryní financí jsme se dnes dohodli na posílení plánovaného rozpočtu na příští rok
o jednu miliardu korun. Tím se dostáváme na úroveň rozpočtu pro letošní rok. Také jsme se
dohodli, že v případě mimořádných událostí v zemědělství požádáme v průběhu roku o další
peníze, pokud to stav státního rozpočtu dovolí,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Ministerstvo zemědělství by tak v příštím roce mělo hospodařit s rozpočtem z národních zdrojů
ve výši 24 miliard korun. Kromě toho MZe hledá další vnitřní úspory. Díky nim mohlo v letošním
roce například spustit pilotní projekt šetrného hospodaření v okolí vodní nádrže Švihov
(Želivka) za 60 milionů korun nebo nový program na mechanickou likvidaci plevele v cukrové
řepě za 200 milionů korun.
„Peníze, které jsme dnes vyjednali, chceme použít zejména na boj s kůrovcem a obnovu lesů
po kalamitě. Část peněz také půjde do projektů, které mají zmírnit dopady sucha. Prioritou pro
nás zůstává zajištění pitné vody pro obyvatele a bezpečnost potravin. I proto nadále odmítám
snižovat výdaje pro naše dozorové orgány, ať už je to Státní zemědělská a potravinářská
inspekce nebo Státní veterinární správa,“ uvedl ministr Toman.
„Naši krajinu dlouhodobě trápí kůrovcová kalamita a nedostatek vody. S ministrem Tomanem
jsme se proto dohodli, že v rozpočtu na příští rok dáme více peněz na řešení těchto palčivých
problémů,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Více peněz půjde na obnovu lesů po
kůrovcové kalamitě a na opatření k zadržování vody v krajině. Zejména se jedná o výstavbu
malých rybníčků a vodních nádrží,“ doplnila ministryně financí.
Na národní zemědělské dotační tituly plánuje MZe stejný rozpočet jako v letošním roce, tedy
3,8 miliardy korun. Mimo řešení sucha, vodohospodářských projektů či situace v lesích půjdou
peníze také do dohledu nad kvalitou potravin či na spolufinancování evropských projektů.
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