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Vážený pane předsedo,  

 

obracím se na Vás ve věci nedávného rozhodnutí lídrů stran vládnoucí koalice ohledně promítnutí 

zásadních změn v pojetí a nastavení nové společné zemědělské politiky, která je v každém členském 

státě/regionu EU ukotvena v tzv. Strategickém plánu SZP.   

Navzdory faktu, že z rozhodnutí vyplynuly i některé pozitivní úpravy výše uvedeného dokumentu 

(např. záruka národního spolufinancování II. pilíře SZP na úrovni 65%; změna struktury a zaměření tzv. 

Ekoschémat v I. pilíři), přesto je nadále pro většinu zemědělské veřejnosti nepřijatelné rozhodnutí zvýšit 

rozpočet tzv. „redistributivní platby“ v I. pilíři SZP z původních 10% na 23%. 

V této věci proběhla jedna formální pracovní skupina MZe, kde nám byly změny blíže představeny 

(bez možnosti zevrubné diskuse – limit 3 minuty na vyjádření) a poté následovalo jednání ministra 

zemědělství Z. Nekuly se zástupci Zemědělského svazu ČR (ZS ČR) a Agrární komory ČR (AK ČR)  

dne 27. 1. 2022. Na tomto jednání jsme ministrovi zemědělství představili širokou škálu argumentů 

ke změně nastavení rozpočtu tzv. redistributivní platby a zároveň ilustrovali jasné negativní dopady do 

ekonomiky středních zemědělských podniků, vycházejících z tzv. „kalkulačky dotací“, vytvořené 

Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. 

V rámci diskuse s ministrem však jasně vyplynulo, že nemá mandát ke změnám v nastavení 

Strategického plánu SZP v této věci, neboť je svázán rozhodnutím lídrů K5 (tedy předsedů jednotlivých 

stran koalice). 

Ve světle výše uvedeného Vás tímto žádám o setkání, abychom mohl vysvětlit naše obavy a 

negativní dopady na střední zemědělce a podniky vlivem nastavení nové Společné zemědělské politiky 

a Vámi navržených změn. Jsem si vědom toho, že oblast zemědělství nemusí být předmětem Vašeho 

zájmu, ale za situace, kdy nám ministr zemědělství nemůže být partnerem při rozhodování ohledně 

případných změn, musím žádat o jednání s Vámi, kteří příslušný mandát a politickou sílu mají. 

 

Děkuji Vám za pochopení a za vstřícný přístup k mé žádosti,  

 

S pozdravem 

 
 

Vážený pan 

PhDr. Ivan Bartoš, PhD. 

Předseda  
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