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Věc: Společné stanovisko k návrhu vzájemné komunikace a spolupráce mezi zemědělskou 

veřejností a Ministerstvem zemědělství 

Vážený pane ministře, 

 

na úvod našeho dopisu nám dovolte, abychom Vám, i celé vládě ČR pod vedením pane premiéra Fialy 

poděkovali. Naše svazy zastupují významnou část zemědělské veřejnosti a vážíme si nalezení 

kompromisního řešení při nastavování Společné zemědělské politiky EU (SZP). Vládou nalezené řešení i 

s ohledem na nedostatek finančních prostředků vidíme jako rozumné a kompromisní, kdy nedochází k 

razantnímu snížení podpor ani v jedné z oblastí zemědělství. 

Pozitivně vnímáme zejména, že zemědělství (a tím i návrh SZP) je po nástupu vlády pana premiéra Fialy 

hodnoceno v celé jeho komplexnosti a nikoliv jen ve stylu "vyrábět za každou cenu", tak jak to bylo nám 

zemědělcům diktováno do roku 1989, bezohledně k životnímu prostředí a především kvalitě života 

obyvatel. Jako zemědělci respektujeme fakt, že zemědělství má zajišťovat výrobu potravin a v některých 

komoditách, k jejichž výrobě máme příhodné přírodní prostředí, jsme jako Česká republika ve výrazné 

nadprodukci. Pochopitelně u komodit, pro které přírodní podmínky nemáme, nemůžeme konkurovat 

zemím s lepšími podmínkami. 

Oceňujeme, že návrh SZP se strategicky zaměřil i na oblast udržitelnosti životního prostředí ve směru 

vodního hospodářství, kulturní krajiny a přizpůsobení se klimatické změně - zde chceme upozornit, že 

nelze i přes aktuální hrozby a problémy spojené např. s válkou na Ukrajině, opomíjet i význam 

ekonomické životaschopnosti venkova a jejich obyvatel zabývajících se zemědělstvím v oblastech méně 

produkčních. To je skutečnost, která se dlouhodobě ukazuje jako problematická. Dochází k opouštění 

menších sídel a krajiny. Proto se domníváme, že je třeba podpořit a vytvořit podmínky pro podnikání jak 

v produkčních (nížinných) oblastech, tak v méně produkčních (horských) oblastech. Učinit zemědělství 

atraktivní pro mladou generaci zemědělců, a zabezpečit generační obměnu s možností dalšího rozvoje 

udržitelného zemědělského podnikání, a to jak konvenčního, tak i ekologického. 

Vážený pane ministře, dovolte, abychom Vás informovali, že v předchozích letech pravidelně fungovaly 

tzv. "kulaté stoly" na které si ministr zemědělství pravidelně zval zástupce nevládních organizací (a 

organizace zde podepsané se jich také účastnily). Na kulatých stolech se společně řešila aktuální témata 

spojená se zemědělstvím. Úkolem těchto kulatých stolů bylo nalézt a předložit ministru zemědělství 

konsensuální řešení nastolených problémů. Ministr nemusel rozhodovat z pozice rozhodovací pravomoci 
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orgánu státní správy. Dovolte, abychom touto formou plédovali za znovuobnovení kulatých stolů a tím 

i vzájemné komunikace a spolupráce mezi zemědělskou veřejností a Ministerstvem zemědělství, která 

byla bohužel v minulých 4 letech téměř zcela přerušena. 

 

Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem 

     Dne 4. dubna 2022 

 

Ing. Milan Boleslav v. r.      Bc. Kateřina Urbánková v. r. 
        předseda SMO         manažerka PRO-BIO 

    

 

 

Ing. František Winter v. r.  Ing. David Brož v. r.  
           předseda ČMSZP                           prezident SMA ČR 
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