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Vážená paní poslankyně/senátorko, Vážený pane poslanče/senátore, 

 

obracím se na Vás v souvislosti s postoji nově nastupující vlády jak k nastavení nové 

Společné zemědělské politiky (zejm. zavedení zastropování přímých plateb, úvahy o navýšení 

rozpočtu redistributivní platby v rámci přímých plateb, liknavost k navýšení spolufinancování 

II. pilíře SZP na úrovni 65-70%), tak i ohledně indikací ke krácení veřejných rozpočtů napříč 

resorty (včetně zemědělství). 

 Signály ohledně zapracování významných změn v návrhu Strategického plánu SZP ČR 

pro následující období, který byl napříč zainteresovanými stranami diskutován více než 2 roky, 

je z našeho pohledu alarmující a budí dojem unáhleného kroku. 

Deklarované principy jako jsou zastropování přímých plateb nebo posílení nástroje 

redistributivní platby povedou k nežádoucí diskriminaci určitých forem podnikatelů a 

dopadnou i na řadu drobných vlastníků/družstevníků v právnických osobách působících 

v zemědělském sektoru. Významně ohrozí zejména chovy hospodářských zvířat v ČR a 

zredukují nabídku tolik žádaných českých potravin (zejména v masném a mléčném segmentu). 

Obdobně se však může komplex uvažovaných změn promítnout i do sektorů pěstování ovoce, 

zeleniny, chmele či produkce cukrovky a výroby cukru. Ruku v ruce s tím pak bude docházet 

v řadě sektorů k poklesu soběstačnosti a závislosti na dovozech komodit/potravin. Jak citlivý 

tento aspekt je, jsme se mohli přesvědčit v době počátku covidové pandemie, kdy jsme v řadě 

případů byli zcela odkázáni na zdroje vně našich hranic, dokonce i z jiného kontinentu. 

Vysoká rozdílnost plateb na hektar zemědělské půdy bude postupně deformovat 

pachtovní vztahy k půdě a bude docházet k diskriminaci i menších a středních zemědělských 

farem (dle pravidel EU), které mají být obecně hlavní hybnou a stabilizační silou ekonomik 

EU. Prohloubí se praktiky, kdy vlastníci půdy nebudou skutečně hospodařit, avšak budou 

pouze pobírat vysoké platby na hektar s minimální péčí o pozemky. Logicky tak budou stále 

narůstat počty žadatelů o platby, což významně zatíží i státní orgány a systémy administrace 

SZP z veřejných zdrojů. 

Neúnosné zvýhodňování, na základě velikostních charakteristik farem, pak rovněž 

povede k zabrzdění logického podnikatelského růstu farem a snahy o svou expanzi, neboť míra 

znevýhodnění za určitou velikost převáží ekonomickou smysluplnost růstu.  

Je třeba i zmínit, že razantní snížení příjmu (ze SZP) středních a větších právnických 

osob v zemědělství vyústí v nepříznivý stav příjmů státu z tohoto sektoru na odvodech, přičemž 

je třeba vnímat, že např. za rok 2019 odvedly podniky právnických osob do státního rozpočtu 

daň z příjmu ve výši 2,4 mld. Kč, zatímco podniky fyzických osob ve výši 0,6 mld. Kč. 

Zcela zásadní pro celý zemědělský, potravinářský a lesnický sektor je rovněž míra 

spolufinancování II. pilíře SZP ze strany ČR, neboť bez záruky míry spolufinancování min. na 

úrovni 65-70% nebude české zemědělství schopné udržet technologický a výrobní krok 

s konkurencí v EU, ale nebude moci ani naplňovat ambiciózní environmentální cíle vycházející 

ze Zelené dohody a strategie „From farm to fork“.  



 
 

 

 

 

 Ve světle výše uvedených argumentů Vás žádám, abyste jako členové parlamentu ČR, 

zastupující stranu vládní koalice, znovu racionálně zvážili možné dopady výše uvedených 

kroků. Vnímáme, že tyto i jiné názory a deklarace byly použity v rámci předvolebního boje, 

avšak dnes, když se koalice chápe otěží vlády, je třeba přistupovat k řadě aspektů odpovědně a 

racionálně.  

 Jsem připraven se setkat s Vámi či Vašimi kolegyněmi a kolegy nad hlubší diskusí 

ohledně výše uvedených témat a rovněž jsme připraveni podat pomocnou ruku při formulování 

vládního programu tak, aby navrhované a dříve deklarované principy byly v programu 

zohledněny, avšak zároveň byla jejich realizace implementována takovou formu, aby 

nedocházelo k negativním dopadům do agro-potravinářského sektoru. 

 

 Děkuji předem za vstřícný postoj k mé žádosti a těším se na Vaši odpověď. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


