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Pět minut po dvanácté
Tak organizátoøi z Agrární komory ÈR, Zemìdìlského svazu ÈR a dalších stavovských a profesních organizací nazvali pokraèo-
vání protestù proti nové vládì, která chce od základù zmìnit zásady národního strategického plánu SZP, které vypracovalo 
pøedchozí ministerstvo zemìdìlství. Odùvodòuje se to tím, že až dosud byly zvýhodòovány zejména velké podniky.

Publicistika

K hromadám slámy 
zemìdìlci 
pøiložili potraviny, 
kterých se zmìny ve 
strategickém plánu 
podle nich nejvíce 
dotknou. 

Protesty se ve ètvrtek minulý tý-

den uskuteènily ve všech krajích, 

když na silnice vyjelo dohromady 

nìkolik stovek, možná tisícovek 

traktorù a dalších zemìdìlských 

strojù. Poøadatelé pøitom nechtìli 

pøíliš narušit provoz, protest pro-

to trval jen nìkolik málo desítek 

minut. Pøesto, jako napøíklad na 

Znojemsku informoval tamní tisk, 

se to nìkterým øidièùm nelíbilo. 

Zapálená hromada 
slámy

Zemìdìlci nejen nedaleko Je-

senice u Prahy, ale i na nìkte-

rých jiných místech zemì zapálili 

hromady se slámou. Pøedseda Ze-

mìdìlského svazu Martin Pýcha 

uvedl, že podle jejich názoru stá-

le není pozdì a vyzývají vládu, aby 

s produkèními zemìdìlci, kteøí 

z drtivé vìtšiny zajišťují výživu ná-

roda, jednala.

Úèastníci se shodli, že je nejvyšší 

èas zapojit do diskusí o zmìnách 

agrární politiky hlavnì zástupce 

odborné zemìdìlské veøejnosti. 

Pálení slámy, které zaèalo právì 

pìt minut po dvanácté, mìlo sym-

bolizovat rychlost, s níž vláda nyní 

mùže ovlivnit èeské zemìdìlství 

na mnoho let. Neuváženými kroky 

mùže vše spálit doslova na popel. 

Zemìdìlci na kupu umístili trans-

parent s nápisem »Chceme férové 

podmínky, jednejte s námi!«, pod 

nìj položili jablka, vejce a další po-

traviny, zejména tedy ty, jejichž 

produkce pøekotnou zmìnou, kte-

rou schválila pìtikoalice, utrpí nej-

více. Akci pøitom úèastníkùm zne-

pøíjemòovaly vítr a zima.

»Poèasí nám nepøeje a dá se øíct, 

že nám nepøeje ani souèasná vlá-

da,« øekl k tomu Doležal.

Poškodí to malé 
i velké

Viceprezident Agrární komory ÈR 

Václav Hlaváèek pøipomnìl, že se 

v historii zapalovaly ohnì, když 

hrozilo nìjaké nebezpeèí. Podle 

nìj nyní nebezpeèí hrozí nejen ze-

mìdìlcùm, ale všem lidem v zemi.

»Nìco jsem v zemìdìlství zažil 

a pokud vládì projde to, co navr-

huje, dojde podle mì ke skoko-

zdravìjší potraviny, lépe chceme 

peèovat o pùdu a celkovì se cho-

vat šetrnìji ke krajinì. To je hlav-

ní smysl zmìn,« øekl ministr zemì-

dìlství Zdenìk Nekula.

»Pøípravu strategického plánu 

jsem také probíral s eurokomisa-

øem Januszem Wojciechowským. 

Jasnì podpoøil zmìny, které navr-

hujeme, a také mì požádal, aby-

chom dokument Evropské komisi 

zaslali co nejdøíve. Trpìlivì jsme 

s kolegy vysvìtlovali všem zúèast-

nìným klíèové parametry a sou-

vislosti. Pokud chceme umožnit 

vèasné nastavení podmínek pro 

zemìdìlce pro rok 2023, nemù-

žeme už donekoneèna odeslání 

Strategického plánu odkládat,« 

dodal ministr Nekula.

Reakce Agrární komory ÈR netr-

vala dlouho, takøka vzápìtí jsme 

obdrželi její stanovisko. 

»Ofi ciální zmìny strategického 

plánu SZP jsme se dozvìdìli tepr-

ve ve ètvrtek z pìtisetstránkové-

ho dokumentu a ministerstvo ze-

mìdìlství je pøedstavilo v pátek 

na více než tøíhodinovém jedná-

ní, jehož souèástí byla také disku-

ze s témìø osmi desítkami organi-

zací,« sdìlil prezident AK ÈR Jan 

Doležal. . 

»Souèasnì nám ministerstvo 

oznámilo, že plánuje odeslat do-

kument ke schválení Evropské ko-

misi do 31. ledna. 2022. Vzhledem 

k èasové tísni a zásadním zmìnám 

s nemalým dopadem na produkè-

ní zemìdìlství to nepovažujeme 

za adekvátní zpùsob projednání 

klíèového dokumentu, který má 

stanovit pøerozdìlení dotaèních 

podpor na nìkolik dalších let. Zva-

žujeme proto další kroky vèetnì 

možnosti obrátit se na Evropskou 

komisi. Souèasnì hrozí hromad-

né žaloby na ministerstvo zemì-

dìlství, pøípadnì Úøad vlády Èes-

ké republiky,« doplnil Jan Doležal.  

Text a foto Zdenìk MAKOVIÈKA

Publicistika

Zástupci 
protestucících 

zemìdìcù 
seznámili s dùvody 

svého postoje. 
Zleva pøedseda ZS 
ÈR Martin Pýcha, 

prezident AK ÈR Jan 
Doležal a pøedseda 

Ovocnáøské unie ÈR 
Martin Ludvík.  

je graf, který dokládá, že poèet vý-

skytu škodlivých látek za prvních 

devìt mìsícù pøedloòského roku 

podle systému rychlého varování 

pro potraviny a krmiva RASFF do-

sáhl u našich severních soudù 273 

pøípadù, zatímco ve Francii, kte-

rá byla druhá, to bylo 152. Èesko 

s 18 pøípady bylo v poslední tøeti-

nì všech èlenských zemí. 

Úøad pøijal závìr, že v Polsku sys-

tém kontroly potravin již léta ne-

funguje, je složitý, úøady spo-

lu nespolupracují, zasahují si do 

kompetencí. Dvaadvacet zemí EU 

má jiný model než Polsko, uvá-

dí NIK, chybìjí veterináøi, kteøí 

by kontrolovali porážky, na jejich 

místa jsou pøijímáni lidé s jiným, 

nìkdy i zcela odlišným vzdìlá-

ním. Kontroly ukázaly, že mimo 

jiné neznají ani zákony na ochra-

nu zvíøat.

»Tento pøíklad ukazuje na to, že 

nás neèeká v pøípadì pøipravova-

ných zmìn jen snížení domácí pro-

dukce, ale i to, že se k nám budou 

dovážet potraviny pochybné jakos-

ti,« uzavøel Martin Ludvík.

Ministerstvo nechce 
změnu

Minulý pátek ministerstvo sezná-

milo zainteresované organizace. 

s koneèným znìním národní-

ho strategického plánu SZP. Po 

schùzce nám tiskový mluvèí za-

slal stanovisko, ve kterém ministr 

zemìdìlství uvedl, že na jednání 

s kolegy pøedstavil hlavní zmìny 

pøipravovaného strategického plá-

nu, které prý vycházejí z døívìjších 

pøipomínek nevládních organiza-

cí, ekologù, ministerstva životního 

prostøedí èi Evropské komise. 

»Trvám na tom, že námi pøedlo-

žený kompromis respektuje reál-

nou situaci v našem zemìdìlství 

a zmìní jej správným smìrem. Na-

ším cílem je mít zdravìjší vodu, 

vému zdražení potravin a vyústí 

to v potravinovou chudobu. Zne-

užila se situace a postavili se proti 

sobì malí a velcí. Je ale tøeba po-

ctivì øíct, že to bude mít dopad na 

všechny zemìdìlce vyjma pár jed-

notlivcù,« dodal V. Hlaváèek.

»Je to špatné, je to špatné,« opa-

koval soukromý zemìdìlec Karel 

Horák z Žehunì, který na akci re-

prezentoval Svaz chovatelù hol-

štýnského skotu ÈR, jehož je pøed-

sedou.

»Pokud se nepodaøí zvrátit roz-

hodnutí o zvýšeném podílu redis-

tribuce pøímých plateb na první 

hektary, budeme muset zlikvido-

vat èást chovu nejen krav, ale také 

prasat, protože i nás to zasáhne. 

Patøíme pøitom ke støedním pod-

nikùm, na trh dodáváme kvalitní 

mléko i vepøové maso, takto by-

chom ale museli produkci, když 

ne zrušit, tak alespoò významnì 

omezit. Budeme bohužel muset 

propustit také nìkteré ošetøovate-

le, které až dosud zamìstnáváme. 

Jak mám zprávy, tak takto uvažuje 

vìtšina støedních a vìtších chova-

telù zvíøat,« øekl.

Omezení produkce

Den pøed konáním protestních 

akcí se uskuteènila tisková konfe-

rence, na které pøedstavitelé obou 

hlavních organizací, tedy komory 

a svazu, odùvodnili, proè se roz-

hodli v demonstracích pokraèovat.

»Podle nás rychlé a nepromyš-

lené zmìny strategického plánu 

SZP, které oznámila vláda, pove-

de ke konci èeského ovoce, zeleni-

ny, brambor nebo chmele a bude 

ménì èeského masa a uzenin, 

mléka i tøeba másla, èi jogurtù, za 

které si zákazníci patrnì masivnì 

pøiplatí,« øekl prezident Agrární 

komory ÈR Jan Doležal.

»Samozøejmì, nebude to hned, 

ze dne na den, pùjde o postupný 

proces. Zmìny strategického plá-

nu ale podle nás ovlivní zemìdìl-

ské podniky všech velikostí,« do-

dal. 

Vláda chce zvýšit redistributivní 

platbu neboli platbu na první hek-

tary podniku z pùvodnì plánova-

ných 10 procent na 23 procent. 

To znamená, že podniky nad 150 

hektarù pøijdou o èást podpor, je-

jichž sazba bude klesat s rostoucí 

velikostí. Nejvíce to ovlivní podniky, 

které provozují nároènìjší èinnosti, 

jako je produkce masa, masných 

výrobkù, mléka nebo pìstování 

ovoce, zeleniny, brambor èi chme-

le. Na druhé stranì vyšší platba na 

první hektary není podmínìna ja-

kýmikoli podmínkami.

»Menší podniky se vzhledem 

k nízké rentabilitì zpùsobené 

dlouhodobì nízkými výkupními 

cenami vìnují živoèišné výrobì 

a speciální rostlinné výrobì pouze 

v omezené míøe,« pokraèoval Jan 

Doležal.

»Vìtším podnikùm, které se tì-

mito èinnostmi skuteènì zabýva-

jí, pokrývají v souèasné dobì do-

taèní podpory pouze tržní ztráty. 

Jakmile jim podporu snížíme, pøi-

zpùsobí se novým podmínkám 

a pøestanou se tìmto èinnostem 

vìnovat. Místo toho zvolí rentabil-

nìjší plodiny, jako je pšenice nebo 

øepka. Každý podnik v jakémko-

li oboru podnikání – a zemìdìl-

ství není výjimkou – musí hospo-

daøit s péèí øádného hospodáøe, 

a tedy generovat zisk,« zdùraznil 

prezident Agrární komory ÈR Jan 

Doležal.

Souèasnì se zmìny projeví také 

v èeské krajinì, která ztratí svou 

pestrost. Pokud totiž nebudou do-

taèní podpory podmínìny jakou-

koli produkcí a budou pouze plat-

bou takzvanì na hektary, nebude 

v zájmu velkých vlastníkù pùdy vì-

novat se klasické zemìdìlské pr-

vovýrobì. 

Kvùli omezení živoèišné výroby 

ubude organické hmoty do pùdy, 

kterou budou muset nahradit mi-

nerální hnojiva, jejichž spotøebu 

èeští zemìdìlci dlouhodobì sni-

žují v souladu se spoleèenskou 

poptávkou, a také s cíli Evropské 

unie.

Hrozí soudy

Øada zemìdìlcù podle informací 

obou organizací souèasnì zvažuje 

soudní spory èi arbitráže za zma-

øené investice a ušlý zisk. 

»Chovatelé zvíøat investovali do 

výstavby stájí, aby zlepšili poho-

du zvíøat. Øada zemìdìlcù inves-

tovala do moderních technologií 

pøi produkci nároèných plodin. 

Všechny tyto investice, mnoh-

dy podporované z prostøedkù 

programu rozvoje venkova pøi-

jdou vniveè. Je pochopitelné, že 

budou žádat náhradu za zma-

øené investice i ušlý zisk. A tuto 

náhradu zaplatí všichni obèané 

ze svých daní. Ztrátovou výro-

bu už nebude z èeho fi nancovat, 

a i takzvanì minimální snížení 

rozhoduje o ziskovosti nebo ztrá-

tovosti produkce,« uvedl pøedse-

da Zemìdìlského svazu ÈR Mar-

tin Pýcha.

»Smutné je, že vláda veøejnì pøi-

znává, že neví, jaký bude mít chys-

taná zmìna dopad na zemìdìlce 

a na produkci potravin, a chce její 

úèinnost teprve vyhodnocovat. 

Tak nerozhoduje žádný odpovìd-

ný hospodáø,« upozornil Martin 

Pýcha.

Na dotaz, zda mùže kvantifi kovat 

dopady zmìn, odpovìdìl, že je to 

obtížné, protože nemají potøebné 

informace.

»Vláda s námi nemluví, takže chy-

bìjí pøesná data. Pøesto jsme vy-

poèítali z údajù, které známe, 

první pøedbìžné dopady. Vychá-

zí nám, že podniky do 150 hek-

tarù by mìly dostat v prùmìru 

na jeden hektar kolem 6000 ko-

run, ètyøsethektarové už jen zhru-

ba 3500 korun, tisícihektarové 

o další tisícovku ménì a tøitisíce-

hektarové už jen asi 2000 korun na 

hektar. A protože právì vìtší pod-

niky se kromì rostlinné výroby za-

bývají hlavnì živoèišnou výrobou, 

když se na produkci jednotlivých 

živoèišných produktù podílejí z 85 

až 95 procenty, hrozí, že od cho-

vù odstoupí a k nám budou prou-

dit potraviny ze zahranièí,« dodal 

M. Pýcha. 

Doplnil, že zemìdìlci až dosud 

postupovali podle strategie, kte-

rou vypracoval ještì bývalý minis-

tr zemìdìlství M. Jureèka pøed nì-

kolika lety. 

»Aktuální zmìna strategického 

plánu zpùsobí to, že se z tohoto 

dokumentu stane doslova jen cár 

papíru,« zdùraznil.

Pochybná kvalita

Sobìstaènost Èeska už nyní do-

sahuje podle dat ministerstva ze-

mìdìlství u zeleniny pouze 36 

procent, u ovoce 39 procent, 

u brambor 73 procent, u vepøové-

ho masa 52 procent, u drùbežího 

65 procent a u vajec 86 procent. 

Zbytek je nezbytné dovážet ze za-

hranièí a po oznámených zmìnách 

strategického plánu SZP se importy 

potravin z ciziny ještì zvýší. 

Na nebezpeèí dalšího otevøení 

trhu potravinám z dovozu, a to 

nejen živoèišného, ale i rostlinné-

ho pùvodu, hlavnì ovoce a zeleni-

ny, na tiskové konferenci upozor-

nil pøedseda Ovocnáøské unie  ÈR 

Martin Ludvík. Poukázal pøitom 

na èlánek na webu gazeta.pl, kde 

autoøi upozornili na katastrofál-

ní stav kontroly potravin v Polsku, 

odkud k nám proudí velké množ-

ství potravin. 

My jsme si èlánek vyhledali, jeho 

tvùrci vycházeli z údajù tamního 

nejvyššího kontrolního úøadu NIK, 

který tvrdí, že zjištìné výsledky 

ukazují na to, že Polsko je daleko 

nejhorší ve výskytu škodlivých èini-

telù ze všech státù unie. U èlánku 

Po celé republice ve 
ètvrtek minulý týden 
vyjely na silnice 
stovky zemìdìlské 
techniky, aby 
tím protestující 
upozornili na 
pøekotný postup 
èeské vlády.   


