
   
 

Nejednejte o nás bez nás, vyzývají vládu zemědělské organizace 

Tisková zpráva 5. 1. 2022 - Nastupující vláda chce měnit pravidla pro zemědělské 

hospodaření během několika dní a postavila mimo hru zemědělskou veřejnost. To může 

ohrozit budoucí vývoj českého zemědělství a dodávky českých kvalitních potravin pro 

obyvatele za dostupné ceny. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, které zastupují 

podniky všech velikostí a různého výrobního zaměření, proto po společném mimořádném 

jednání představenstev obou organizací vyzývají vládu, aby je přizvala k jednáním o 

plánovaných změnách. 

 

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027, který určuje 

pravidla zemědělského hospodaření a jejich dodržování podmiňuje peněžními kompenzacemi 

pro zemědělce, byl projednáván více než rok se zástupci odborné i neodborné zemědělské 

veřejnosti a následně jej schválila předešlá vláda. Nová vládní koalice mluví o zásadních 

změnách ve Strategickém plánu SZP, na něž má čas pouhých několik dní do poloviny ledna, 

aby dokument stihla poslat ke schválení Evropské komisi. Nejzazší termín je do konce měsíce.   

 

“Strategický plán SZP, který schválila předešlá vláda, vnímáme jako kompromis mezi 

požadavky všech oprávněných stran. Ze svých požadavků musel slevit každý včetně Agrární 

komory ČR, jež zastupuje většinu českých pěstitelů a chovatelů. Jakékoliv změny Strategického 

plánu SZP povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy. Požadavky na zemědělskou praxi se 

neustále zvyšují a příští Společná zemědělská politika a cíle Zelené dohody pro Evropu toho po 

zemědělcích budou chtít do budoucna více za méně peněz,” říká prezident Agrární komory ČR 

Jan Doležal.   

 

“Už podle dosud platných pravidel jsou drobní zemědělci ve srovnání se středními a velkými 

zvýhodněni, o čemž svědčí narůstání výměr podniků do 500 hektarů a zvyšující se počet 

především nejmenších žadatelů o dotace. A to na úkor hlavně středních a větších zemědělských 

podniků. Při desetiprocentním podílu platby na první hektary získají nejmenší zemědělci 

dvojnásobnou sazbu přímých plateb, která kompenzuje jejich sociální potřebnost. Vyšší podíl 

těchto plateb povede k výrazné nerovnováze. To vše bez účasti většiny českých zemědělců, kteří 

zajišťují výživu tohoto národa,“ sděluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha 

 

Za zásadní považují zmíněné hlavní zemědělské organizace minimální udržení navržené míry 

kofinancování Programu rozvoje venkova ve výši 65 procent, kterou obsahuje již schválený 

Strategický plán SZP. Současně souhlasí s původně navrženou výší redistributivní platby na 

úrovni 10 procent. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR rovněž dlouhodobě varují před 

zavedením zastropování přímých plateb, které považují za diskriminační.  

 



   
Obě organizace vyzývají vládu k jednání o změnách Strategického plánu SZP. V opačném 

případě se obrátí na Evropskou komisi, která spolupráci na Strategickém plánu SZP s 

relevantními partnery ukládá každému členskému státu. Současně se zvýší napětí v členských 

základnách obou organizací, které se už nyní bouří vzhledem k rostoucím vstupním nákladům 

o desítky až stovky procent. To ale nemohou promítnout do cen, za než prodávají své zboží, a 

dlouhodobě prodělávají.  

 

“Nespokojenost našich členů se současnou situací se stupňuje. Někteří mluví o tom, že vyjedou 

s traktory do ulic. Zásadní změny Strategického plánu SZP mohou být spouštěčem protestních 

akcí napříč republikou. Oslabí ekonomickou udržitelnost dobré zemědělské praxe v České 

republice a zvýší míru nejistoty ohledně budoucnosti českého zemědělství, kterou nyní 

zažíváme. Na to mohou doplatit i zákazníci, kteří pak na pultech obchodů budou nacházet stále 

méně domácích potravin. Zvýšení dovozů potravin povede k cenové nestabilitě potravin a 

potenciálnímu zdražování,” dodává prezident Agrární komory ČR Doležal.  

 

“Koaliční návrhy na zvýšení míry redistribuce a zastropování přímých plateb považujeme za 

diskriminační a poškozující především drobné vlastníky, kteří se rozhodli nevýhodným 

podmínkám čelit sdružením majetku a za neúměrné zvýhodnění minoritní části zemědělců bez 

jakýchkoli požadavků na plnění ekologických či produkčních požadavků společnosti,“ 

poznamenává předseda Zemědělského svazu ČR Pýcha. 

 

„Kvůli historickému vývoji máme největší průměrnou velikost farem v Evropě. Není však 

pravdou, že velký zemědělec je špatný zemědělec. Ano, Green Deal na ně bude klást daleko 

větší požadavky než dnes a bude na nich, jak se s tím vyrovnají. Je krásné mít regionální 

potraviny z malých farem, ale je třeba zajistit zásobování pro 10 milionů obyvatel v celém 

Česku. A to bez širokého portfolia podniků neuděláme,“ doplňuje prezidentka Potravinářské 

komory ČR Dana Večeřová. 

Kontakty pro média: 

Agrární komora ČR 

tisková mluvčí Barbora Pánková 

tiskove@akcr.cz, pankova@akcr.cz  

tel. 721 306 431 

 

Zemědělský svaz ČR 

tiskový mluvčí Vladimír Pícha  

picha@zscr.cz 

tel. 603 532 136 
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