
 

 

 

         V Šumperku dne 21. 4. 2020 

 

Výzva ministrovi zemědělství ČR – dotace na zelenou infrastrukturu – řešení sucha a 

zároveň zaměstnanosti 

Vážený pane ministře, 

jako nevládní organizace sdružující ekologické zemědělce různých forem, velikostí a s 

různorodou strukturou zemědělské půdy napříč ČR, kteří ale mají společný cíl – lepší 

hospodaření v naší krajině, bychom Vás rádi vyzvali k uvážení našeho návrhu ve věci 

zavedení nového dotačního programu, který by v rámci stávající „COVID krize“ pomohl řešit 

krizi budoucí – krizi se suchem. 

Problémy s koronavirem snad společně překonáme a zemědělci je zvládnou, problém se 

suchem je však před námi a zdá se, že bude fatálním „evergreenem“ našeho hospodaření. 

Proto využijme současné situace, propojme hledání řešení s aktuálním stavem 

(nezaměstnanost v souvislosti s COVID) a řešme věci do budoucna, ale nyní! 

Navrhujeme Vám zavést nový dotační program pro zemědělce (pro všechny, nikoliv pouze 

ekologické), zaměřený na investice do „zelené infrastruktury“ na farmách – stromořadí, 

remízky, krajinné prvky atd., s cílem zadržet vodu v zemědělské krajině.  

Tyto investice na výsadbu těchto prvků nebudou vysoké a prostředky z něj budou dobře 

využité a zhodnocené, navrhujeme vyjednat propojení s programem MPSV na podporu 

zaměstnanosti, můžeme tak vyřešit řadu problémů, se zásadním dopadem do dalších let.  

Zemědělci většinou nemají personální kapacity zelenou infrastrukturu budovat, dotační 

pobídka (investice do výsadby této zelené infrastruktury a do personálních nákladů) by jistě 

řadu z nich vybudila k akci, protože jsou si vědomi neudržitelnosti současného stavu. Nyní je 

vhodná doba podobné věci spouštět a jsem si jistá, že podobný program by jistě nalezl 

podporu zemědělské i široké veřejnosti, protože každý, kdo se podívá kolem sebe, musí 

letošní sucho evidovat a chápe nutnost řešení tohoto problému. 

Věřím, že tento návrh uvážíte a budu velmi ráda, pokud jej uvedete v život. V případě dalších 

dotazů jsem Vám k dispozici. 

S úctou, 

 

Kateřina Urbánková – manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 


