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Zemědělci protestují proti nové vládě
To, v co jen málokdo vìøil, se stalo minulý týden skuteèností. Více než roèní práci zástupcù všech zainteresovaných organizací 
na kompromisním Strategickém plánu SZP nová vláda shodila bez zardìní za nìkolik málo dnù se stolu a rozhodla se ho bez 
konzultací s tìmi, kterých se to týká, pøepracovat. 

Publicistika

Úèastníci tiskové 
konference, na 
které vyjádøili 
nespokojenost 
s pøístupem nové 
vlády zejména 
k Strategickému 
plánu SZP 
v budoucím období. 

To se samozøejmì nelíbí vìtšinì 
stavovských a profesních zemìdìl-
ských organizací, zejména Agrární 
komoøe ÈR a Zemìdìlskému sva-
zu ÈR, které sdružují zemìdìlské 
podniky obhospodaøující více než 
60 procent zemìdìlské pùdy, tedy 
více než 1,6 milionu hektarù. Ko-
mora má témìø 3000 èlenù, kteøí 
se na produkci zemìdìlských ko-
modit u nás podílejí pøibližnì z 80 
procent. Z celkového poètu èlenù 
je zhruba 1200 soukromì hospo-
daøících rolníkù a zbytek tvoøí ze-
mìdìlské organizace. 
Na minulý týden svolaly spoleèné 
zasedání svých pøedstavenstev, na 
kterém jejich zástupci projedna-
li kroky pro spoleèný postup. Vý-
sledkem byl mj. dopis pøedsedo-
vi vlády ÈR, který podepsali navíc 
rovnìž pøedstavitelé napøíklad Po-
travináøské komory ÈR, øady cho-
vatelských a pìstitelských svazù, 
ale také lesnických organizací. 
Následující den se potom usku-
teènilo jednání s ministrem zemì-
dìlství, které ovšem nevedlo ke 
zdárnému konci. Proto se zemì-
dìlci rozhodli, že na úterý 11. ledna 
v podveèer zorganizují pøed budo-
vou úøadu èeské vlády demonstra-
ci, aby vyjádøili svou nespokojenost 
s kroky nové exekutivy.

Nelegální postup

Na tiskové konferenci, která ná-
sledovala po jednání pøedstaven-
stev, zástupci tìchto organizací in-

formovali, že vyzývají vládu, aby je 
pøizvala k jednáním o plánovaných 
zmìnách. Nová vládní koalice mlu-
ví o zásadním pøepracování Strate-
gického plánu SZP, na které má èas 
pouhých nìkolik dnù do poloviny 
ledna, aby dokument stihla poslat 
ke schválení Evropské komisi. Nej-
zazší termín je konec mìsíce. 
»Strategický plán, který schváli-
la pøedešlá vláda, vnímáme jako 
kompromis mezi požadavky všech 
oprávnìných stran, ze svých po-
žadavkù musel slevit každý vèet-
nì Agrární komory ÈR, která za-
stupuje vìtšinu èeských pìstitelù 
a chovatelù,« øekl prezident AK 
ÈR Jan Doležal.

s odkazem na souèasnou energe-
tickou krizi.
Diskuse o novém zemìdìlském 
plánu byla podle zástupcù komor 
a svazu dlouhodobá a otevøená, 
pracovní skupiny zasedaly sko-
ro rok a pùl. Bylo v nich podle vi-
ceprezidenta Agrární komory ÈR 
Václava Hlaváèka až 180 lidí vèetnì 
zástupcù ekologických organizací. 
»Žádná nevládní organizace ne-
uspìla stoprocentnì se svými po-
žadavky a komora není výjimkou. 
Kompromis, který pøedložilo mini-
sterstvo zemìdìlství za bývalého 
vedení Miroslava Tomana, mìl být 
teï odeslán beze zmìn,« dodal.
Zástupce zemìdìlcù na tiskové 
konferenci podpoøila i prezidenta 
Potravináøské komory ÈR Dana Ve-
èeøová, když øekla, že kvùli histo-
rickému vývoji máme nejvìtší prù-
mìrnou velikost farem v Evropì. 
»Není však pravdou, že velký ze-
mìdìlec je špatný zemìdìlec. 
Ano, Green Deal na nì bude klást 
daleko vìtší požadavky než dnes 
a bude na nich, jak se s tím vy-
rovnají. Je krásné mít regionální 
potraviny z malých farem, ale je 
tøeba zajistit zásobování pro 10 
milionù obyvatel v celém Èesku. 
A to bez širokého portfolia zemì-
dìlských podnikù neudìláme,« 
vyzdvihla.
Ještì dodejme, že své negativ-
ní stanovisko k pøístupu minister-
stva zemìdìlství vyjádøilo v tisko-
vé zprávì také Hnutí Duha, podle 
kterého je postup úøadu pøekot-
ný. Tato organizace navíc tvrdí, že 
také její zástupci nebyli pøizvání 
k jednání o pøípadných zmìnách 
ve Strategickém plánu SZP. 
Text a foto Zdenìk MAKOVIÈKA
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Snímek 
z demonstrace 

zemìdìlcù 
z roku 2009. 
Èeské pøijeli 

podpoøit i kolegové 
z dalších zemí unie.

Foto Zuzana Fialová  

leènosti KLAS Nekoø,  a.s., se ze-
mìdìlci o praktických otázkách 
nebaví. Nestátní komory, vèet-
nì Potravináøské, dostaly pouze 
možnost vyjádøit se k návrhu pro-
gramového prohlášení vlády. Ten 
jim úøady zaslaly 29. prosince ve 
14.00 hodin s možností vyjádøit se 
do konce roku.
Pøíliš vysokou platbou ohrozí pod-
le Øíhy ministerstvo paradoxnì 
malé a støední podniky, a to proto, 
že vlastníci pùdy zvýší pachtovné 
èi nájemné, což dostane produ-
centy do problémù. Dotkne se to 
pøedevším živoèišné výroby, kte-
rá je z velké èásti dotována z pro-
støedkù, které zemìdìlci dostávají 
za pøímé platby na jednotku plo-
chy. Vzhledem k tomu se zvýší zá-
vislost na dovozech a klesne po-
travinová sobìstaènost ÈR, hrozí 
podle nìj potravinová chudoba. 
»Chcete mít za rok ètvrtku másla 
za 80 nebo 90 Kè? Nám se taky 
nezdálo, že energie mùže být tak 
drahá, jako je tomu nyní,« dodal 

Zvýšení dovozù potravin pove-
de k cenové nestabilitì potravin 
a potenciálnímu zdražování, jak to 
ostatnì už vidíme nyní, kdy ros-
tou ceny øady potravin, zejména 
s ohledem na zvyšování cen ener-
gií a dalších nákladù.

Podpora malých 
už nyní

Podle zástupcù obou organizací 
není pravda, že by dosavadní po-
litiky nepøála malým podnikùm, 
jak tvrdí zejména zástupci Asocia-
ce soukromého zemìdìlství. Také 
nový ministr zemìdìlství Zde-
nìk Nekula pøi svém uvedení do 
funkce øekl, že dotaèní kyvadlo se 
v posledních letech vychýlilo k vel-
kým podnikùm, a nyní se musí 
vrátit do rovnovážné polohy. 
Martin Pýcha, pøedseda Zemìdìl-
ského svazu ÈR, to kritizoval, mi-
nistr se podle nìj snaží rozdìlovat 
zemìdìlskou veøejnost. Už podle 
dosud platných pravidel jsou pod-
le nìj menší zemìdìlci ve srovnání 
se støedními a velkými zvýhodnìni, 
o èemž svìdèí narùstání výmìr pod-
nikù do 500 hektarù a zvyšující se 
poèet pøedevším nejmenších žada-
telù o dotace. A to na úkor hlavnì 
støedních a vìtších zemìdìlských 
podnikù. Jak sdìlil, už pøi deseti-
procentním podílu platby na první 
hektary získají nejmenší zemìdìlci 
dvojnásobnou sazbu pøímých pla-
teb, která kompenzuje jejich so-
ciální potøebnost. Pochopili to 
i napøíklad Nìmci, kteøí plánují ten-
to podíl ve výši 12 procent, pøièemž 
u našich sousedù malé podniky na 
celkové výrobì potravin participují 
mnohem vyšším dílem než je tomu 
v Èesku.  
»Vyšší podíl tìchto plateb povede 
k výrazné nerovnováze, to vše bez 
úèasti vìtšiny èeských zemìdìlcù, 
kteøí zajišťují výživu tohoto náro-
da,« zdùraznil pøedseda.

»Koalièní návrhy na zvýšení míry 
redistribuce a zastropování pøí-
mých plateb považujeme pro-
to za diskriminaèní a poškozující 
pøedevším drobné vlastníky, kte-
øí se rozhodli nevýhodným pod-
mínkám èelit sdružením majetku 
a za neúmìrné zvýhodnìní mi-
noritní èásti zemìdìlcù bez ja-
kýchkoli požadavkù na plnìní 
ekologických èi produkèních po-
žadavkù spoleènosti,« pozname-
nal M. Pýcha.
Za zásadní považují zmínìné hlav-
ní zemìdìlské organizace rovnìž 
minimální udržení navržené míry 
kofi nancování Programu rozvoje 
venkova ve výši 65 procent, kte-
rou obsahuje již schválený Strate-
gický plán SZP. 

Ohrožená hlavně 
živočišná výroba

Nové vedení ministerstva se podle 
viceprezidenta AK ÈR Leoše Øíhy, 
který je zároveò øeditelem spo-

Chov prasat trpí 
zvláštì 

dumpingovými 
dovozy levného 
masa z nìkolika 

zemí unie. 

Její pøístup 
podle zemìdìlcù 
výraznì
poškodí hlavnì 
chovatele 
hospodáøských 
zvíøat. 

»Jakékoli zmìny Strategické-
ho plánu SZP povedou podle nás 
k vychýlení zmínìné rovnováhy. 
Požadavky na zemìdìlskou praxi 
se neustále zvyšují a pøíští Spoleè-
ná zemìdìlská politika a cíle Ze-
lené dohody pro Evropu toho po 
zemìdìlcích budou chtít do bu-
doucna více za ménì penìz,« do-
dal Jan Doležal.
Pokud zmìny, jako je napøíklad 
tzv. zastropování plateb, tedy ma-
ximální hodnota dotace na jednu 
farmu, èi tøicetiprocentní na rozdíl 
do pùvodní desetiprocentní redis-
tribuce pøímých plateb, projdou, 
Agrární komora plánuje i ústavní 
žalobu kvùli zpùsobu projednává-

ní. Podle Doležala není schválení 
zmìn bez diskuse se zemìdìlskou 
veøejností legální.
Uvažují také o tom, že se ob-
rátí na Evropskou komisi, která 
spolupráci na plánu s relevant-
ními partnery ukládá každému 
èlenskému státu. Podle nich se 
také zvýší napìtí v èlenských zá-
kladnách obou organizací, kte-
ré se už nyní bouøí vzhledem 
k rostoucím vstupním nákladùm 
o desítky až stovky procent. To ale 
nemohou promítnout do cen, za 
které prodávají své zboží, a dlou-
hodobì prodìlávají. 

Nespokojenost se 
stupňuje

»Nespokojenost èlenù se situací se 
stupòuje. V pøípadì, že pøipravova-
ná demonstrace nepøinese výsled-
ky, nìkteøí mluví i o tom, že vyjedou 
s traktory do ulic. Zásadní zmìny 
Strategického plánu SZP tak mohou 
být spouštìèem protestních akcí 
napøíè republikou,« dodal prezident 
J. Doležal. 
Oslabení ekonomické udržitelnos-
ti dobré zemìdìlské praxe v Èeské 
republice zvýší podle komory míru 
nejistoty ohlednì budoucnosti 
èeského zemìdìlství, kterou nyní 
zažíváme. Na to mohou doplatit 
i zákazníci, kteøí pak na pultech 
obchodù budou nacházet stále 
ménì domácích potravin. 


