
PROBLÉMY ZEMĚDĚLCŮ ÚSTECKÉHO KRAJE A JAK JE ŘEŠIT?

V uplynulém týdnu proběhlo jednání nového představenstva a dozorčí rady OAK Most spolu 
s vedením Informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a projednávala se 
problematika agrární politiky u zemědělců v Ústeckém kraji.

Byly vytipovány tyto hlavní problémy:

 Na prvním místě je to sucho, které citelně zasáhlo okresy Louny, Most, Chomutov, Teplice, a 
projevilo se zejména na plodinách jako jsou ozimy, jařiny, olejniny – slunečnice, řepka. Za 
měsíce duben až květen spadlo na Mostecku pouze 28,4 mm srážek. Ležíme v oblasti 
dešťového stínu Krušných hor. U prvních sečí trav a vojtěšky bude výnos velmi nízký, pokud 
bude pokračovat toto sucho, tak druhé seče také nenarostou. Kvůli suchu nebude možné 
zajistit zásoby píce na zimu, informační centrum ÚK žádalo zmírnění podmínek za péči o 
travní porosty.

 Novelizace zákona o rostlinolékařské péči, č. 326/2004 Sb., která platí od počátku letošního 
roku, veřejně zpřístupnila databáze stanovišť veškerých včelstev v rámci LPIS a stanovila 
sankce vůči zemědělcům, kteří neoznámí včelařům minimálně 48 hodin předem aplikaci 
postřiků na pěstební plochy – znění novely může sloužit i jako podklad k vydírání zemědělců, 
nástroj konkurenčního boje nebo ekonomickou likvidaci konkurence – zemědělci odmítají 
tuto povinnost plnit, je to ukázka další byrokracie (v oblastech, kde jsou včelstva napadena 
varoázou, může docházet k tomu, že uhynutí včel se svede na zemědělce v okolí, že použili 
nevhodný přípravek na ochranu rostlin).

 Nová pravidla pro ochranu osobních údajů, platná d 25. 5. 2018 – zavádí je nově Evropská 
unie – GDPR – přináší další nárůst byrokracie, vše se šije horkou jehlou na poslední chvíli a na 
GDPR vydělají zejména agentury, které za vysoké peníze nabízejí školení a zavedení této 
agendy a neustále další a další doplňky všech předpisů znepříjemňují zemědělcům život.

 Řešit generační obměnu zemědělců – mladí odborníci ze škol do praxe nenastupují a nejsou 
připraveni pro práci v zemědělství – víc propagovat v médiích, na dnech otevřených dveří, ve 
školách, na farmách, demonstračních farmách atd., zatraktivnit výuku zemědělských oborů 
vybavením zemědělských škol nákupem moderních strojů a zařízení.

 Již několik let se mluví o přípravě fondu těžko pojistitelných škod pro zemědělce, ale dosud se 
nic nerealizovalo.

 Zemědělci potřebují snížit byrokracii ve všech oblastech, SZIF by měl stanovit jednodušší 
podmínky pro dotace, PRV atd. Dotační tituly by měly mít trvalou účinnost, neměnit je každý 
rok, a všichni zemědělci by jim měli rozumět. Vše se svádí na Evropskou unii („to nařídila 
EU“), ale určitě to tak není, vše je v rukou MZe a SZIF. Tak to vidí zase naši zemědělci.



Závěr – jak řešit problémy Ústeckého kraje

Podpora Ústeckého kraje je pro všechny zemědělce nezbytně nutná!

Držíme se hesla:

„ZÁKLADEM ZEMĚDĚLSKÉHO SEKTORU JE UŽIVIT VLASTNÍ STÁT!“

K tomu však potřebujeme:

 především mít na odborných místech ministerstev správné odborníky, kteří mohou naše 
problémy řešit

 prosadit rovné podmínky v národních a regionálních dotacích (viz SRN)

 nízké národní dotace oproti starým členským státům EU – např. SRN – stále se říká, že dotace 
jsou ve všech zemích stejné, ale není to pravda – národní dotace si určuje každý stát sám a 
dotuje národními dotacemi zemědělce více než u nás. Je proto třeba narovnat také národní 
dotace, aby byly ve všech zemích stejné, tím by se narovnala i konkurence mezi starými státy 
EU a námi

 posílit v dotacích citlivé komodity – živočišnou výrobu, cukrovku, zelinářství, ovocnářství, 
chmele – neboť v poslední době jsou ztrátové

 řešit pronajímání a prodej půdy – nejsme schopni ovlivnit požadavky vlastníků půdy, kteří 
nehospodaří a půdu pouze pronajímají

 odstranit duplicity v kontrolách (SZIF, ČPI, SZPI, PGRLF, ÚKZUZ, ČIŽP), snížit počet kontrol, a 
omezit je na mimosezonní období, kdy zemědělci mají více času.

 u programu INTERSUCHO zařadit do problémových oblastí i okresy Most, Chomutov, Teplice, 
Louny a Litoměřice.

 v zemědělství máme u nás v Ústeckém kraji řadu špičkových zemědělských subjektů,
zanícených odborníků pro svoji práci, jejichž hlavním posláním a koníčkem je zemědělství a 
věnují mu spoustu volného času.

PRO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR JE TŘEBA VYTVOŘIT TAKOVÉ PODMÍNKY, 
ABYCHOM BYLI KONKURENCESCHOPNÍ S OSTATNÍMI ZEMĚMI

EVROPSKÉ UNIE, A STALI SE VÝKLADNÍ SKŘÍNÍ EU. NA TO PŘECE
ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI ZA PŘISPĚNÍ MZE ČR, AK ČR A VLÁDY MAJÍ!

V Mostě, dne 21. 5. 2018
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