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Zemědělci protestovali proti změnám podmínek
Demonstrací pøed úøadem vlády vyjádøili svùj odmítavý postoj ke zmìnì Strategického plánu SZP nìkteøí èeští zemìdìlci. Svolala je 
Agrární komora ÈR a Zemìdìlských svaz ÈR a do Prahy jich minulé úterý pøijelo kolem ètyø tisíc. Nelíbil se jim pøedevším zámìr nové 
vládní koalice zásadnì zmìnit tento dokument, což se nakonec ukázalo jako pravdivá informace.

Publicistika

Protestní akci zahájil 
prezident AK ÈR 
Jan Doležal. 

Pùvodní plán byl vypracován bì-
hem asi jednoho a pùl roku pra-
covní skupinou, kterou zøídilo 
minulé vedení ministerstva zemì-
dìlství. Podle zástupcù obou or-
ganizací šlo o kompromisní øešení. 
To by zajistilo zejména pro pro-
dukèní zemìdìlce, které pøede-
vším zastupují a kteøí se na celko-
vé výrobì potravin u nás podílejí 
zhruba z 80 procent, konkurence-
schopnost, hlavnì vùèi producen-
tùm z ostatních zemí unie. 
Podle slov nìkterých úèastníkù, 
postoj nové vlády je pøekvapil. Nic 
totiž pøed volbami nenaznaèova-
lo, že by chtìli nìjak zásadnì vy-
pracovaný materiál zmìnit. Jak 
nám øekl jeden z nich, on sám volil 
jednu z vládních koalic, teï to od 
nich vnímá jako podvod a cítí vel-
ké zklamání. 

Odmítají 
očerňování

Projevy zemìdìlcù z praxe i pøed-
stavitelù zemìdìlských svazù pro-
vázeli lidé skandováním hesel 
»Nejsme ovèani!«, »Chceme rov-
né podmínky«, »O nás bez nás« 
A takto se akce jmenovala. Byla 
to reakce na nìkteré názory poli-
tikù vládní koalice, které se ještì 
pøed akcí objevily zpravodajských 
webech a sociálních sítích. 
Napøíklad europoslankynì a pøed-
sedkynì Spolku pro obnovu ven-
kova Veronika Vracionová napsa-
la, že na demonstraci nepùjde ani 
tak o dobrý stav našeho zemìdìl-
ství a venkova, ale za jejich nátla-
kem je tøeba vidìt nìkolik desítek 
nejvìtších agrokoncernù, které 
mají zájem na privatizaci co nej-
vìtšího množství dotací. 
Vláda Andreje Babiše podle ní ješ-
tì na poslední chvíli zmìnila nová 
dotaèní pravidla tak, aby z nich co 
nejvíce mohly èerpat nejvìtší ze-
mìdìlské podniky na úkor malých 
a støedních. 
»S tím nemùžeme souhlasit,« do-
dala. 
Tato a podobná vyjádøení od-
mítl ve svém vystoupení prezi-
dent Agrární komory Jan Doležal 
a oznaèil je za nehorázná. 
»Že nás nìkdo zmanipuloval, není 
pravda! Chci vládì vzkázat, že 

z øeèí na sociálních sítích se ten-
hle národ nikdy nenají, tento ná-
rod živíme my!« zvolal z tribuny 
pøed úøadem vlády s tím, že pro-
testující zemìdìlci pøedstavují dr-
tivou vìtšinu zemìdìlských pod-
nikù v zemi. 

Asociace 
je proti protestům

Vyzval také Asociaci soukromé-
ho zemìdìlství, která stojí mimo, 
proti které se ale komora nechce 
vymezovat, aby pøijala nabídku na 
spolupráci podle hesla »každý ze-
mìdìlec, který pracuje, si zaslou-
ží úctu«. 
Asociace si ale naopak zmì-
ny ve strategii dotací pøála 
a v otevøeném dopise pøedsedovi 
vlády protest oznaèila za politic-
kou demonstraci síly agrobaronù. 
Jak potom uvedli její zástupci dru-
hý den po demonstraci na tiskové 
konferenci, údajnì jim v souvislos-
ti s jejich stanoviskem bylo dokon-
ce vyhrožováno. 
»Dostalo se nám i nìkolika výhrù-
žek od velkých spoleèností, a to 
zejména proto, že jsme zveøejnili 
jejich materiály, jak se mají úèast-
níci na protestu chovat, které nám 
však poslali samotní èlenové orga-
nizací, které demonstraci organi-
zovaly,« uvedl pøedseda asociace 
Jaroslav Šebek.
»Autorem instrukcí byla dokonce 
jedna vysoce postavená osoba za-
mìstnaná na ministerstvu zemì-
dìlství,« dodal. 
Ministerstvo reagovalo, že minis-
tr Zdenìk Nekula Šebkovo tvrze-
ní zaznamenal a èeká, až dostane 
podrobnìjší informace. Prezident 
Agrární komory Jan Doležal ná-
slednì sdìlil, že kvùli zveøejnìným 
tvrzením komora zaslala Asociaci 
soukromého zemìdìlství pøedža-
lobní výzvu.

Vláda 
rozděluje zemědělce

Na pódiu se postupnì vystøída-
la øada øeèníkù, všichni navázali 
na slova J. Doležala. Podle pøedse-
dy Zemìdìlského svazu ÈR Marti-
na Pýchy, pokud vláda chystanými 
zmìnami zahubí èeské zemìdìlství, 

morou ÈR a Zemìdìlským svazem 
ÈR jako hlavními zástupci vìtšiny 
èeských zemìdìlských podnikù 
všech velikostí a rùzného výrob-
ního zamìøení. Podle nich hrozí 
další protesty zemìdìlcù napøíè 
republikou, pokud vláda nezmìní 
svùj pøístup.
Proti pùvodnímu dokumentu plá-
nuje zvýšit úroveò redistributivní 
platby z navržených deseti pro-
cent na 23 procent, to znamená 
nejvyšší úroveò ze všech èlenských 
státu Evropské unie. Poškodí tím 
budoucí vývoj èeského zemìdìl-
ství a produkci kvalitních levných 
potravin pro obyvatele za dostup-
né ceny. 
»Nová vláda rozhodla na základì 
dojmù èi kusých a zkreslených in-
formací, a pøedevším po tlaku or-
ganizací, kteøí zastupují marginál-
ní èást zemìdìlské veøejnosti. Bez 
nadsázky lze øíct, že prohráli ze-
mìdìlci, které skuteènì živí péèe 
o krajinu, pùdu a zvíøata, a naopak 
vyhráli velcí vlastníci pùdy. Na roz-
hodnutí vlády nejvíce doplatí ro-
dinné podniky, které už nyní bojují 
o pøežití a patøí k tomu nejcennìj-
šímu, co v èeském zemìdìlství 
je,« øekl ke zprávì rady prezident 
Agrární komory ÈR Jan Doležal. 
»Navrženou zmìnu považujeme 
za výsmìch všem zemìdìlcùm. 
Takzvanì kompromisní návrh re-
distributivní platby a zastropování 
je kompromis z kompromisu, kte-
rý znevýhodní všechny zemìdìl-
ce nad 150 hektarù. Vysoká míra 
podpory ekologického zemìdìl-
ství poškodí produkèní zemìdìlce 
všech velikostí, bez reálného do-
padu na nabídku potravin v reži-
mu bio. Naopak povede k výrazné 
ztrátì produkce potravin,« uvedl 
pøedseda Zemìdìlského svazu ÈR 
Martin Pýcha. 
Napìtí v èlenských základnách 
Agrární komory ÈR a Zemìdìl-
ského svazu ÈR stoupá a jak uvádí 
tato zpráva, zemìdìlci jsou pøipra-
veni znovu vyjít do ulic a protes-
tovat tentokrát napøíè Èeskou re-
publikou. 
Obì organizace svolají další mi-
moøádné jednání pøedstavenstev 
a pokud vláda nezmìní svùj pøí-
stup a nepøizve k rozhodování 
o zásadních zmìnách Strategic-
kého plánu SZP hlavní zemìdìl-
ské organizace, ty se obrátí na Ev-
ropskou komisi. Podle ní totiž mají 
vlády èlenských státù povinnost 
projednat Strategické plány SZP 
s relevantními zástupci odborné 
a neodborné veøejnosti, a nikoli je 
nadiktovat.
Text a foto Zdenìk MAKOVIÈKA
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Pøedseda pøedseda 
Svazu chovatelù 
prasat Jan Stibal  
pøivezl pohøební 

vìnec na hrob 
chovu prasat u nás.

Foto ZS ÈR

ASZ a nìkteøí politici vládnoucích 
stran však prosazovali strop, tedy 
30 procent. 
V režimu ekologického zemì-
dìlství by podpora mohla být až 
20 000 korun na jeden hektar. 
Horní limit pro investièní dotaci na 
jeden projekt bude 30 milionù ko-
run, v minulosti to pøitom bylo až 
150 milionù.
Nový návrh podle ministerstva ze-
mìdìlství umožní výraznì vyšší 
podporu malých a støedních ze-
mìdìlcù. 
»Jsem rád, že se nám podaøilo na-
jít kompromis, který respektuje re-
álnou situaci v našem zemìdìlství. 
Výraznì podpoøíme menší zemì-
dìlce a ty, kteøí chtìjí dìlat nìco 
navíc pro naši krajinu, souèasnì 
ale bude zajištìna i dostateèná 
podpora pro vìtší podniky, které 
budou hospodaøit v souladu s do-
taèními pravidly,« uvedl po jedná-
ní ministr zemìdìlství Z. Nekula.
Míra spolufi nancování Programu 
rozvoje venkova v pøíštím dotaè-
ním období bude podle návrhu 
rady 65 procent, což požadovaly 
témìø všechny zemìdìlské organi-
zace, uvedlo také ministerstvo, pøi-
èemž v konèícím programovém ob-
dobí to bylo 35 procent. Podpora 
tak bude podle ministerstva srov-
natelná s dalšími státy Evropské 
unie a umožní èeským zemìdìl-
cùm zùstat konkurenceschopnými.

Výsměch 
požadavkům

Se závìry koalièní rady a se slovy 
ministra však nesouhlasili zástup-
ci poøadatelù protestní demonst-
race. V tiskové zprávì, kterou nám 
ještì ve støedu zaslali, uvedli, že 
vláda diktuje zásadní zmìny pravi-
del pro zemìdìlské hospodaøení, 
které neprojednala s Agrární ko-

je souèasné zdražování potravin jen 
zaèátkem mnohem smutnìjšího 
pøíbìhu, øekl pøedseda Zemìdìlské-
ho svazu ÈR Martin Pýcha. 
»My, zemìdìlci, nebudeme to-
lerovat, že nìkdo bude jednat 
o nás, bez nás,« zvolal. 
»Chováme zvíøata, peèujeme 
o krajinu, a za to nám nová vlá-
da dává chce odmìnit tím, že nás 
hodlá okrást o peníze! Chceme 
dìlat co nejlépe svou práci. Pl-
níme podmínky, které jsou nám 
dány, dodržujeme všechny pøed-
pisy, v nìkterých ohledech jsme 
lepší než prùmìr EU, a pøesto jsme 
terèem, že jsme údajní agrobaro-
ni? To není pravda!« dodal.
Vláda podle Pýchy udìlala za ne-
celých ètrnáct dnù to, co žádná 
jiná pøedtím. Zaèala rozdìlovat 
zemìdìlce na »ty lepší« a na »ty 
horší«. 
»Všichni živíme tento národ, bez 
ohledu na to, zdali jsme malí, 
nebo velcí,« poznamenal. 

Zemědělství 
je jeden celek

Protest podpoøila také prezident-
ka Potravináøské komory ÈR Dana 
Veèeøová. 
»Co pro nás znamená snižování 
produkce èeského zemìdìlství? 
Jedinì nedostatek èeské suroviny, 
masa, mléka, ze kterých vyrábíme 
èeské potraviny pro naše spotøebi-
tele,« øekla. 
Jak uvedla, potraviny èeských pro-
ducentù jsou bezpeèné a chut-
né, a i v dobì vrcholící pandemie 
covidu èeští zemìdìlci a potravi-
náøi zajišťovali pro obèany kvalit-
ní potraviny. Na její slova navázal 

místopøedseda Svazu chovatelù 
drùbeže Zdenìk Mlázovský, když 
poznamenal, že za to zemìdìl-
cùm a potravináøùm nebylo ani 
podìkováno. V nìkterých jiných 
státech toto nebylo samozøejmos-
tí, zabezpeèení potravinami bylo 
kolísavé.
»Nikdo naše zemìdìlce ale nepo-
chválí, všichni to vidí jako automa-
tickou vìc,« doplnil.
»Kde zaèíná potravní øetìzec? 
Mnoho obèanù, když se jich ze-
ptáte, si myslí, že na regálu v ob-
chodì. Ne, ono je to na poli a ve 
stáji!« zdùraznil Mlázovský.
Upozornil také na jeden z mnoha 
ekologických nonsensù, které jsou 
nyní bìžné v unii.
»Pokud by chybìla tøeba vejce, 
dovážela by se, jak se to i nìkdy 
už dìje, tøeba ze Španìlska nebo 
z Litvy. Kde je uhlíková stopa? Kde 
jsou ekologiètí aktivisti?«
Na problémy, které by uvažova-
ná zmìna strategického plánu SZP 
mìla na živoèišnou výrobu, pou-
kázali další dva vystupující. 
Pøedseda Komoditní rady pro 
maso a mléko Leoš Øíha sdìlil že 
naše vláda chce, aby živoèišná vý-
roba byla ještì ménì konkurence-
schopná. 
»Nemùžeme si proto nechat dál 
rozkrádat živoèišnou výrobu,« do-
dal.
»Chovatelé prodìlávají už teï na 
každém praseti 700 až 800 ko-
run, spousta chovù se proto zaví-
rá,« navázal na slova pøedøeèníka 
pøedseda Svazu chovatelù prasat 
Jan Stibal a ocenil, že zemìdìlci 
drží spolu. 
Podle nìj nelze dovolit, aby chov 
prasat u nás v dùsledku opatøe-

ní Fialovy vlády skonèil, protože 
zemìdìlství musí fungovat jako 
jeden celek. Jak dodal sobìstaè-
ní v chovu prasat už dávno ne-
jsme, protože národ, který má 
rád knedlo-vepøo-zelo, dováží 
každé druhé kilo vepøového masa 
ze zahranièní za neuvìøitelnì níz-
ké ceny! 
»Jen doufáme, že nebudeme mu-
set za nìkolik málo let s ohledem 
na pøístup této vlády položit na 
hrob chovu prasat pohøební vì-
nec, který jsme sem pøinesli,« za-
konèil. 

Výroba 
potravin se nevyplácí

Lidi z praxe zastupoval napøíklad 
pøedseda ZD Sloupnice Jaroslav 
Vaòous. Podnik má 370 èlenù, 
podle nìj už pøestává být smyslem 
zemìdìlce produkovat potraviny. 
Pøipomnìl, že v roce 2016 tehdej-
ší vláda schválila Strategii zemì-
dìlství do roku 2030 a souèasný 
vicepremiér Marián Jureèka byl 
u toho, dnes mlèí. 
Pøedseda zná pøíklady zemìdìl-
ských spekulantù, kteøí zaèali pod-
nikat jen kvùli dotacím. Zato pod-
niky jako ZD Sloupnice hospodaøí 
s pùdou dlouhodobì, mají živoèiš-
nou výrobu, ve Sloupnici dokonèi-
li rekonstrukci mléèné farmy, což 
mohou považovat za zmaøenou 
investici, pokud dojde na plány Fi-
alovy vlády.
Josef Vinduška ze Zemìdìlského 
obchodního družstva Žichlínek se 
ohradil, že není agrobaron, jak zní 
z øad vládní pravice. ZOD obhos-
podaøuje 6000 ha, má 200 èle-
nù, kteøí celý život pracovali v ze-
mìdìlství, peèují o 1600 prasnic, 
1750 krav a dokonèili robotizova-
nou stáj a další moderní provozy. 
»A to máme konèit?« zeptal se 
øeènicky Vinduška, který vyzval 
vládu a premiéra, aby je nechali 
podnikat tak, jak to zemìdìlci cítí, 
což je vyvážená rostlinná a živoèiš-
ná výroba.

»Pokud nìkdo tvrdí, že èinnost 
tìchto zemìdìlských podnikù je 
neekologická, pak opak je prav-
dou,« uvedl jako dùkaz Jaroslav 
Lád, pøedseda ZD Ostaš, hospo-
daøícího na 1900 ha a disponující-
ho napø. robotickou stájí. Vysázeli 
14 km vìtrolamù, jež brání vìtrné 
erozi, dále vytvoøili 18 ha rybníkù. 
»Zemìdìlci nejsou škùdci èes-
ké krajiny, ani tohoto národa, jen 
chceme rovné podmínky,« øekl 
s tím, že »to, co se dìje dnes, 
nemá precedent«, a to pracuje 
v zemìdìlství více než 40 let.

Protest 
přinesl ovoce, ale…

Po demonstraci bylo oznámeno, 
že koalièní rada vládnoucích stran, 
která soubìžnì zasedala, rozhod-
la, že pøímé platby zemìdìlcùm 
nebudou mít omezení pro velké 
podniky, menší farmáøi z nich ale 
dostanou vìtší podíl. Klesne také 
maximální výše investièní dotace.
Jak uvedla ÈTK, na takzvanou re-
distributivní platbu, tedy dotaci 
na podporu prvních 150 hektarù 
u každé fi rmy, má jít podle nové-
ho návrhu 23 procent z celkové 
èástky na pøímé platby. V pùvod-
ním návrhu to bylo deset procent, 

Pøed úøad vlády  
v Praze pøijelo kolem 

4000 zemìdìlcù. 


