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Na pozvání Okresní agrární komory Most – Informačního centra pro 
zemědělství a venkov Ústeckého kraje zavítal dne 27. 9. 2018 ministr 
zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. s doprovodem 1. náměstka Ing. Pavla 
Sekáče a ředitelkou Ing. Danou Večeřovou do Ústeckého kraje na Mostecko. 
Čekalo na něho více než 100 zemědělců z Ústeckého kraje.

Tradičně byl přivítán chlebem a solí.

Důvodem jeho návštěvy byla kritická situace v živočišné výrobě i rostlinné 
výrobě, která vznikla v letošním roce v důsledku sucha a dlouhotrvajících veder, 
které způsobily výpadek sklizně obilovin a píce, což bude zemědělcům chybět 
v tržbách za rok 2018 a promítne se i do příštího roku 2019.

S výsledky sklizně v Ústeckém kraji seznámil účastníky a MZe Ing. Jaroslav 
Brožka, předseda představenstva Krajské agrární komory Ústeckého kraje. 
Sklizeň byla nižší oproti dlouhodobému průměru o 25 % a bylo dosaženo 
hektarového výnosu 5,11 t/ha.

Nejhorší, více než kritická situace je v živočišné výrobě, kdy zemědělci museli 
svá stáda na pastvě přikrmovat, neboť na pastvě nebylo nic víc než holá zem, 
zkrmovali tak zásoby z 1. seče určené pro zimní období, která už tak byla oproti 
předchozím letům o 50 % nižší a 2. seč pícnin ani vojtěšky nenarostly.

Někteří zemědělci avizují, že budou muset omezit svá stáda, což by bylo pro 
české zemědělství velmi špatné.

K nejpostiženějším krajům patří právě náš Ústecký kraj, tj. oblast 
„Krušnohorského dešťového stínu“.
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A právě otázka „sucha“ a kompenzace náhrad zemědělcům byla hlavním 
mottem jednání a ředitelka Ludmila Holadová vyzvala pana ministra k vyjádření 
se a řešení této problematiky. 

Ministr uvedl, že tento kraj patří mezi nejvíce postižené oblasti již dlouhodobě a 
celou situaci Ministerstvo zemědělství řeší. Zjišťuje se rozsah škod 
s dotazníkovým šetřením a zpracovává se jednoduchý matematický vzorec pro 
výpočet škod zemědělcům. 

Přislíbil a zdůraznil, že kompenzace se budou vyplácet od 1. p r o s i n c e 2018, 
postupně tak, jak budou uzavírány všechny škody na zemědělských 
komoditách.

Dále zástupci MZe informovali o:

 fondu nepojistitelných rizik

 pastvě skotu – VDJ

 stavu vyjednávání SZP v Bruselu – zastropování

 řešení byrokratické a administrativní zátěže zemědělců

 cenách zemědělských komodit

 zákonu o významné tržní síle

 potravinových řetězcích a dovozu potravin.

Pak byla otevřena rozsáhlá diskuze, která trvala 3,5 hodiny a zemědělci se
mohli zeptat na všechny problémy, které je zajímali a co chtěli vysvětlit. 

Dotazy se týkaly různých témat, např. eroze půdy, protierozní vyhláška, záplavy, 
výstavba a čištění rybníků, stok a podobně, hospodaření v nevýhodných 
oblastech; je třeba některé záležitosti řešit na krajských úřadech, které mají 
k těmto problémům blíže a kvalifikovaněji je dovedou posoudit.

Ministr i náměstek na všechny dotazy odpověděli.

Kromě zemědělců se setkání zúčastnili:

 za Ústecký kraj – Mgr. Mgr Miroslav Andrt – předseda výboru ŽP a Z

 Radek Černý – předseda zemědělské komise R ÚK

 za SZIF ÚK a Karlovarského kraje – Ing. Pavel Sekáč – ředitel, Ing. Robert 
Čermák

 za KPÚ TP – Ing Oldřich Valha – ředitel, Ing. Pavel Pojer

 za KVS – MVDr. Petr Pilous – ředitel

 za HSRM – Petr Červenka – starosta Meziboří

 a řada dalších hostů



Na závěr poděkovala ředitelka OAK Most – Informačního centra pro rozvoj 
zemědělství a venkova ministrovi a jeho doprovodu za účast a kvalifikované 
odpovědi, se kterými byli účastníci velmi spokojeni. Nezodpovězen nezůstal ani 
jeden dotaz. Rovněž poděkovala všem účastníkům za aktivní účast a zájem o 
zemědělskou problematiku. Takovouto spolupráci a informovanost by si 
zemědělci představovali s MZe do budoucna, kdy by se všechny problémy 
objasnily. Setkání bylo ukončeno ve 13,30 hod.
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