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Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na vás v souvislosti s rozhodnutím vlády zrušit vratku spotřební 

daně na zelenou naftu a uvalit spotřební daň na tiché víno. Tyto záměry vlády 

vnímáme jako krok k dalšímu snížení konkurenceschopnosti českých 

zemědělců. Ve vazbě na ostatní země EU jde o zcela bezprecedentní a 

ojedinělé opatření. 

S ohledem na nastavení podmínek v rámci SZP EU a snahu českých vlád o 

úspory, neměli a nemají čeští zemědělci v porovnání s konkurenty 

dlouhodobě srovnatelné podmínky. Zemědělci v rámci EU jsou zvýhodněni 

nejenom vyšší úrovní přímých plateb, ale i dalšími typy podpor, které nejsou 

přímo regulovány Společnou zemědělskou politikou EU. A nyní přichází další 

opatření. poškozující vlastním rozhodnutím, vlastní agropotravinářský sektor. 

Přitom vratka části spotřební daně z nafty v evropských zemích je výrazem 

toho, že zemědělci jen zčásti využívají veřejné silniční sítě, na jejichž obnovu je 

spotřební daň u nafty primárně určena. Naopak, většinu nafty farmáři 

spotřebují na svých pozemcích pro polní práce a silnice zatěžují minimálně.  

Její uvažované zrušení v ČR od roku 2013 by se bezpochyby vážně promítlo 

do konkurenceschopnosti zemědělců, protože ostatní země EU podobný krok 
nechystají. Slovensko dokonce po nedávném zrušení vratky nyní -
s příchodem nové vlády - jedná o jejím znovuzavedení. Plné osvobození od 

spotřební daně u nafty má 10 zemí EU, mezi nimiž je například Německo, 

Rakousko, Polsko, Dánsko, Bulharsko i Maďarsko. Částečnou vratku daně 
mají země jako Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Portugalsko a 

Švédsko. 
Dovolte mi uvést příklad dopadů zrušení vratky spotřební daně na pěstování 

brambor, kde je potřeba 226 l nafty na hektar. Při odnětí vratky tak jde o 
znevýhodnění tuzemských pěstitelů o částku 2.260 Kč, což jsou například 



kalkulované náklady na průmyslová hnojiva na tento stejný hektar. Za takové 

situace prostě již nelze hledat úspory uvnitř podniků. Podobně jsou na tom 

ostatní plodiny. Z těchto důvodů jsme přesvědčeni, že je nezbytné současnou 
podporu 60 % vratky spotřební daně u nafty zachovat.

Dovoluji si vás touto cestou tedy požádat o pomoc ve věci změny rozhodnutí 
vlády a odmítnutí záměru zrušit tuzemským zemědělcům institut zelené 

nafty, která tvoří objem cca 1,6 mld. Kč ročně. Poškozeny by byly všechny 
činnosti zemědělců, od rostlinné po živočišnou výrobu ale také celá oblast 

rozvíjejícího se ekologického a environmentálního zemědělství, které potřebují 

větší počet mechanických operací, aby se omezilo nasazení chemických 
prostředků a umělých hnojiv. 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
odmítáme zároveň zavedení nenulové daně na víno. Zde jde o opatření, které 

poškodí rozvoj vinohradnictví a vinařství a navazujících sektorů jako je
cestovní ruch či turistika a to v oblastech, kde je víno stěžejním produktem. 

Spotřební daň na víno nemá žádný vinařský stát v EU a tak stejně jako 
v případě zrušení zelené nafty, budou poškozeni především a pouze tuzemští 
producenti.

Vzhledem ke stavu veřejných financí jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou 
vláda vůči celé společnosti má, ale zároveň odmítáme politiku škrtů bez hlubší 
analýzy rizik a s dopady vedoucími k poškození celého agropotravinářského 
komplexu.

Dovoluji si vás tedy ve vazbě na potřebu zachování tuzemské zemědělské 
produkce v šíři zabezpečující alespoň určitou část spotřeby v ČR a ve vazbě na 

vaši zodpovědnost vůči voličům, abyste během hlasování svým osobním 
postojem odmítl vládní návrh na zrušení zelené nafty a odmítl zavedení daně

na tichá vína.

S  poděkováním za spolupráci a s pozdravem 
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