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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vám z pověření vedení Agrární komory ČR zaslat tento dopis, ve kterém Vás 
chceme informovat o důvodech naší protestní akce ve středu 23. května 2012.

Hlavním důvodem tohoto kroku, ke kterému se uchylujeme po třech letech, je pro nás 
naprosto nepřijatelný návrh Vlády ČR zrušit od r. 2013 tzv. zelenou naftu, respektive vratku spotřební 
daně ve výši 60%. Tento záměr vlády vnímáme jako krok k dalšímu snížení konkurenceschopnosti 
českých zemědělců a ve vazbě na ostatní země EU jde o zcela bezprecedentní a ojedinělé opatření (viz 
příloha č. 1). Nesouhlasíme zároveň se zdaněním tichého vína, které se podstatně dotkne českých 
vinařů.

Zrušení zelené nafty velmi znevýhodní české farmáře a za litr nafty budou platit výrazně vyšší 
částky než jejich hlavní konkurenti ze sousedních zemí:

 + 11 Kč/l oproti farmářům Rakouska
 +   9 Kč/l oproti farmářům z Polska
 +   5 Kč/l oproti farmářům z Německa

Výsledek tohoto nesmyslného opatření bude jednoznačný – zdražení produkce českých farmářů 
spojený s tlakem na ceny potravin, další zvýšení dovozů potravin a snížení domácí zaměstnanosti.
Vedle toho naše země bude pravděpodobně jediná z celé EU 27, kde by zemědělci tuto podporu 
neměli. V současné době je v této situaci pouze Slovensko, ovšem nová vláda Roberta Fica už dala 
signál, že o návratu zelené nafty bude jednat.

S ohledem na nastavení podmínek v rámci Společné zemědělské politiky 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 vlastní agropotravinářský sektor. Opatření směřující jednoznačně proti 

výrobě.

Přitom vratka části spotřební daně z nafty  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.  

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

vzniklou situaci považujeme za mimořádně závažnou a celou záležitost umocňuje skutečnost, 

že vláda v čele s premiérem Petrem Nečasem s námi absolutně nejedná. Proto jsme se rozhodli, že se 

budeme aktivně bránit veškerými legitimními prostředky. První akcí budou protestní jízdy zemědělské 

techniky po veřejných komunikacích dne 23.5.2012 od 9.00 hod. do 11.00 hod. v regionech ČR.



V okrese Most chceme uskutečnit tuto protestní akci průjezdem kolony našich traktorů 

městem od kruhového objezdu od Žatce ve Velebudicích po tř. Budovatelů v jednom pruhu a zpět po 

tř. Budovatelů od kruhového objezdu u zimního stadionu až opět ke kruhovému objezdu směr Žatec. 

Při této příležitosti krátce zastavíme před magistrátem a na druhé straně před vinárnou U Divocha, kde 

naši zemědělci vysvětlí důvody této akce – tj.: protest proti zrušení vratky spotřební daně u zelené 

nafty a proti zdanění tzv.: „tichého vína“. V našem okrese se tento problém dotýká všech zemědělců 

v rostlinné výrobě a našeho vinaře Ing. Ivana Váni, což představuje za náš okres cca 8 mil. Kč. Je to 

nemalá částka a projeví se negativně v jejich hospodaření. Nechtěli jsme zablokovat silnice a 

znemožnit průjezdy řidičů na silnicích první třídy, volíme proto tuto mírnější cestu, ale chceme 

vyjádřit tímto protest nesouhlasu se záměry vlády a od Vás žádáme podporu neboť zemědělství a 

potravinářství je spolu nerozlučně spjato.

Chceme se Vám předem omluvit pro případ, že tímto krokem způsobíme určité potíže a

nepříjemnosti. Zároveň Vás chceme jako místního politika, který k nám má blízko, požádat o 

pochopení, solidaritu a podporu. České zemědělství a potravinářství se dostalo do stádia, kdy už není 

záležitostí pouze samých zemědělců, ale stává se záležitostí všech občanů a jejich politických 

představitelů. Tím spojovacím můstkem je nízká potravinová soběstačnost a s ní související zvyšující 

se tlak na zvýšení cen potravin.

Věříme, že ve Vaší osobě nalezneme porozumění a podporu, za což Vám předem děkuji a 

zůstávám s pozdravem

za OAK Most:

Ing. Jan Veleba Josef Zeidel

prezident AK ČR předseda představenstva

Ludmila Holadová

ředitelka úřadu

Příloha č.1: Analýza zelené nafty v zemích EU




