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Věc: Společné stanovisko k projednávání Strategického plánu SZP EU – otevřený dopis 

Vážený pane ministře, 

    dovolujeme si vás oslovit jako zástupci šesti nevládních organizací, které dohromady zastupují 

podstatnou většinu zemědělské veřejnosti všech podnikatelských forem, zaměření i velikostí, včetně 

zástupců venkova a jeho samosprávy, a to v souvislosti s projednáváním Strategického plánu 

Společné zemědělské politiky EU pro období po roce 2020 (SP SZP).  

    V současné době bylo ukončeno první kolo jednání pracovních skupin k jednotlivým tématům 

Společné zemědělské politiky EU po roce 2020, které probíhalo v období ledna – dubna 2021. Tato 

jednání označovalo Ministerstvo zemědělství ČR (Mze) jako informativní a přislíbilo další kolo 

detailních diskusí k podstatným tématům, na nichž není zcela shoda. Vzhledem k tomu, že jako 

zástupci zemědělské i venkovské veřejnosti nemáme v současnosti potřebné konkrétní informace o 

dalším postupu příprav Strategického plánu vašeho resortu a k finalizaci jednotlivých intervencí, vás 

naléhavě žádáme o: 

1. vypracování transparentní a kompletní zpětné vazby Ministerstva zemědělství 

k jednotlivým připomínkám vznesených jednotlivými subjekty v rámci prvního 

(informativního) kola pracovních skupin; 

2. svolání druhého kola pracovních skupin, kde budou projednány detaily jednotlivých 

intervencí a řádně a úplně vypořádány připomínky, které se k návrhům Mze teprve scházejí. 

Jsme přesvědčeni o tom, že teprve nyní (po prvotním seznámení s připravovaným 

Strategickým plánem) lze očekávat skutečnou diskusi zemědělské i další odborné veřejnosti, 

která bude odpovídat všem postojům, jenž v rámci struktury českého zemědělství existují. 

Společně deklarujeme, že jsme připraveni na korektní a věcná jednání, která pomohou 

skutečně vyřešit maximum kritických míst a připravit co nejpřijatelnější konsenzus pro celé 

programové období; 

3. zveřejnění a projednání kalkulace sazeb na jednotlivá navrhovaná opatření; požadujeme, 

aby (nejen) zemědělská veřejnost byla bezodkladně informována o všech současných 

ekonomických variantách zvažovaných sazeb podpor k jednotlivým dotačním titulům, které 

byly v předchozích měsících připravovány na Mze a ÚZEI. Tento zcela relevantní požadavek 

vznášíme i s vědomím, že na evropské úrovni nebyl zcela dojednán finanční rámec SZP EU. 

Tato skutečnost podle našeho názoru nijak nebrání, aby zemědělci znali úvahy resortního 

ministerstva o otázce nastavení celého konceptu Strategického plánu a celkové provázanosti 

jednotlivých intervencí; 

 

ČMSZP
Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů



4. využití maximálního poskytnutého času unijní legislativou k doprojednání finální podoby 

SP SZP v rámci ČR, čímž bude možnost využít časový prostor pro diskusi a pro nalezení 

maximálně možné vnitřní shody před jejím odesláním Evropské komisi (tj. do konce tohoto 

roku). Zároveň vzhledem k termínu řádných voleb do Poslanecké sněmovny považujeme za 

správné, aby odeslání strategického materiálu na další sedmileté období bylo odpovědností 

již nové vlády.  

     Vážený pane ministře, děkujeme vám předem za důkladné zvážení našich požadavků a za 

odpověď. 

 

     Dne 29. dubna 2021 
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