
Vážená paní předsedkyně a Vážení pánové předsedové koaličních stran,  
 

Musím Vám napsat tento dopis, protože to, co se v posledních dnech odehrává na scéně 
ohledně úpravy Strategického plánu SZP je žalostné. 

Já sám jsem malý zemědělec, 11. generace farmářů v našem rodu. Mám 20 hektarů a 10 
býků. Můj otec vlastní středně velkou farmu, zabývá se chovem prasat a skotu. Tuto farmu 
bych měl za pár let přebrat a pokračovat v hospodaření, jako moji předci. 

 

Já osobně nejsem členem ani ASZ ani AKČR ani ZS ani SMA. Jsem pouze rolník se selským 
rozumem. Osobně bych mohl preferovat vlastní zájmy a pohlížet na své podnikání jako ASZ a 
chtít ukrást více peněz pro sebe na úkor velkých firem. Následně otcovu firmu rozdělit na 2 
menší, pobrat větší dotace pro malé podniky, propustit lidi a neměl bych žádné starosti a žil 
v blahobytu. Ale sám vím, že za pár let neuživíme naše děti. A to rozhodně nechci. Pěvně 
věřím, že Vy také ne.  

 

Již dnes řešíme, zda chov prasat úplně zrušit, protože je dlouhodobě ztrátový, neboť se 
k nám dováží dotovaná produkce z okolních států, které se potřebují zbavit přebytků a 
ochránit tak vlastní trh, své producenty a hlavně farmáře. Věřím, že i s Vaším přispěním se 
nám chov prasat a skotu podaří zachovat a i v dalších letech produkovat kvalitní potraviny. 

 

Můj známý je členem ASZ, má pár hektarů, nevytváří produkci, je bio, pouze naoko pole 
zaseje, nic nesklidí, podmítne, nárokuje si dotace a je spokojený. To opravdu chceme 
podporovat tyto “nemakačenka“, kteří zneužívají systém rozdělování dotací?? 

 

Chci, aby naše děti mohly i v budoucnu pít české mléko, konzumovat české maso a né čekat, 
zda se k nám něco doveze z okolních států. Až oni nebudou mít přebytky, rozhodně nám sem 
nebudou zboží ochotně vozit, jako nyní. Netěším se na dobu prázdných regálů 
v supermarketech s nápisem naši dodavatelé nám nejsou schopni zboží dodat.    

 

Nebo je to úplně jinak? A jde jen o likvidaci velkých podniků s cílem investičních skupin 
skoupit jejich půdu a následně pobrat dotace bez jakékoli produkce?  

 

Poučme se z energetické krize a závislosti na dodávkách plynu. Chtějme alespoň 
soběstačnost v základních potravinách.  

 

Jiří Horák, soukromý zemědělec, Žehuň, okr. Kolín.    V Žehuni dne 9.1.2022 
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