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Vážené členky a členové našeho družstva,
současná vyhrocená situace mi nedává jinou možnost, než abych se na Vás obrátil s vysvětlením a komentářem.
Obrovská negativní kampaň, kterou rozpoutaly sdělovací prostředky proti našemu zemědělství, je cílená, placená a
bohužel se někdo dlouhodobě snaží naše zemědělství poškodit.
Spousta rádoby odborníků dnes publikuje, jak by zemědělci měli hospodařit, ale zjevně jim chybí základní znalosti
z oboru. Bohužel takoví populisté mají daleko snadnější přístup do médií a na obrazovky, než skuteční znalci z oboru a
zemědělci. Já osobně jsem přesvědčený, že 95% informací, které nám sdělovací prostředky poskytují, jsou
manipulativní a nepravdivé nebo neúplné.
Rád bych Vám proto poskytl několik zásadních a podložených informací, které Vám pomohou orientovat se v nastalém
zmatku.
Předně naše družstvo obhospodařuje 2.600 hektarů zemědělské půdy, což je 8,8 hektaru na jednoho člena nebo
chcete-li 34,6 hektaru na jednoho zaměstnance. Čeští i zahraniční „soukromí“ farmáři mají daleko větší výměry polí na
jednu osobu, jen se o tom záměrně nehovoří.
Není pravda, že pěstujeme řepku na úkor jiných plodin, potravin. Výměra řepky v našem družstvu je stabilní již od roku
1999 a pěstovat přece musíme to, co dokážeme i prodat. Velmi zajímavé je, že nikdo veřejně neřekne, že řepka v našich
potravinách, ale i palivech je tiše nahrazována dovezenými palmovými tuky, které nejsou moc kvalitní, kvůli jejich
dopravě z druhého konce světa spálí lodě miliony tun mazutu a kvůli jejich výrobě mizí deštné pralesy ve velkém. Ale
jsou levné a někdo na tom obrovsky vydělává. A EU to sem pouští zřejmě jako protislužbu, aby mohla vyvážet auta. Je
smutné, že dnes najdete nezdravý palmový tuk i ve výrobkách, které mají chráněné zeměpisné označení a měly by se
vyrábět z místních surovin. Takže na řepce není nic špatného. Naše družstvo má 17% řepky v osevním postupu a řepka
je rozhodně zdravější, než palmové tuky. Tak se podívejte, co vlastně jíte!
Proč zemědělci pobírají dotace? Je to naprosto jednoduché. Která firma si může dovolit prodávat trvale svoje výrobky
pod výrobními náklady? Prodejní ceny zemědělců stouply od roku 1999 o 50%, ale ceny vstupů do výroby o 450%.
Naproti tomu průměrná marže super a hyper marketů stoupla z 15% v roce 1999 na více než 40% v současné době.
Čeští zemědělci mají mnohem nižší dotace než jejich západní kolegové a přesto se s tímto problémem dokázali poprat.
Ale pokud dojde k jejich dalšímu snížení nebo zastropování, bude to další hřebík do rakve českého zemědělství. Pokud
by EU zrušila zemědělské dotace VŠEM, v rámci celé Evropy, vyjdeme z toho jako vítězové. My jsme připraveni. Ale to
se nikdy nestane! Všichni se podívejte doma na fakturu za elektřinu, na které máte naúčtován příspěvek na OZE, což
je z velké části „malá domů“ jednoho našeho bývalého solárního premiéra. A to nikomu nevadí? Platíme to každý
měsíc!
Stále si někdo hraje na malé a velké. Já mám raději rozdělení na zemědělce a spekulativní pobírače dotací. Kdo pracuje
a je společnosti prospěšný, ať dostává peníze. Mimochodem, tvrdí se, že 20% firem v České republice pobere 80%
dotací. Ale už se tolik neříká, že těch 20% firem vyrobí 90% naší zemědělské produkce. Trvalo dlouhé roky, než se
podařilo korigovat malou domů některých minulých politiků a jejich kamarádů, kteří prosadili vyplácení dotací i za
mulčování tisíců hektarů na Šumavě, v severních Čechách a na dalších plochách, které po revoluci levně pokoupili a
pak na nich bohatli. Tak takhle by to být nemělo! Ale sebrat peníze pracovitým „velkým“, jenom proto, že mají víc polí
bez ohledu na to, jak hospodaří a kolik mají vlastníků, je politicky motivovaný nesmysl.
Víte, je dobré, že zelení, ekologové a lidé všech kategorií tlačí zemědělce ke snižování aplikace pesticidů. My nejsme
proti. Ale fascinuje mě, když ti samí lidé, kteří tady dělají zemědělcům ze života peklo, si pak jdou koupit do
supermarketu potraviny dovezené ze zemí, kde je několikanásobně vyšší spotřeba pesticidů než u nás. To přece nemá

logiku! Spotřeba pesticidů v České republice se drží kolem 2 kg účinných látek na hektar, jsou státy v EU, jejichž
spotřeba dosahuje až 8 kg účinných látek na hektar! A to nemluvím o dovozu potravin ze států mimo EU. Tam ta
kontrola není téměř žádná! Takže donutit poměrně čisté české zemědělce pěstovat jídlo bez chemie a pak si koupit
dovezené „jedovaté“ mi připadá poněkud zcestné a účelové.
Dvojí kvalita potravin. Naprosto nepřijatelné a ubohé. A že jsou kvalitní potraviny drahé? Není to tak úplně pravda.
Vezměme si to z pohledu obchodníka. Na levný šunt si může přirazit daleko větší marži a stejně je to prodejné. Na
kvalitní potravině takový prostor nemá. My se alespoň snažíme pro naše členy prodávat kvalitní maso. Jediným
receptem, jak se s kvalitou potravin vypořádat, je ty mizerné nekupovat. Je to složité, ale jinak se nálepky popelnice
Evropy nezbavíme!
Bohužel některé politické strany stále popuzují národ proti zemědělcům. Víme které, prodaly nás už několikrát a ani
v Evropě nám nedělají dobrou službu. Je to ovšem krátkozraké. A za situaci, kdy jsou na trhu brambory dražší než
banány, nemůžou zemědělci, ale politici. Musíme pochopit, že pro západní Evropu jsme stále pouze odbytištěm
přebytků. Oni se s námi nebudou dělit v době nedostatku! A když k nám přebytky posílají za dotovanou cenu, náš
zemědělec svůj produkt neprodá a několikrát na něm udělá ztrátu, tak to prostě vyrábět nemůže. A pak tu jsou jejich
brambory dražší než banány.
Situace pro nás není jednoduchá. Rapidně rostou ceny vstupů. Ceny náhradních dílů a strojů jsou několikanásobně
vyšší oproti roku 2004 (vstup do EU). Jen pro zajímavost, někteří lidé to ani netuší, cena velkého traktoru se dnes
pohybuje okolo 6 mil. Kč, cena kombajnu okolo 12 mil. Kč, jedna zadní pneumatika na traktor stojí 150 tis. Kč a tak
bych mohl pokračovat. Rostou mzdové náklady. A zejména rostou společenské požadavky na naše hospodaření a
neskutečně, ale neskutečně se zvyšuje byrokratická zátěž. Naproti tomu ceny našich výrobků jsou téměř shodné, jako
v roce 1989.
Zdá se, že zemědělec je v současné době největším škůdcem krajiny a venkova. Změna klimatu, zadržování vody
v krajině, biodiversita. Víme přece, kolik vody se spláchne ze střech montoven, skladů a jejich zpevněných ploch. Víme
přece, kolik skleníkových plynů vypustí miliony letadel, která křižují nebe a kterými létají i ti ekologové na svoje
sympozia a přednášky. Například víme i to, že obchodní loď plující z Číny do Evropy spálí za jednu cestu tolik ropných
produktů, že našemu družstvu by to vystačilo na tři roky provozu (1,5 mil. litrů). Je zajímavé, že kdykoliv jsem reagoval
na nějaký nesmysl v tisku nebo jiných sdělovacích prostředcích, vždycky jsem zval toho příslušného pisálka do provozu,
ať se podívá, jak je to ve skutečnosti. Nikdo nikdy nepřišel a navíc mi jeden z nejmenovaného, původně seriózního,
ekonomického deníku napsal, že pokud tam chce pracovat, musí psát to, co mu nařídí! Takže si o tom myslím svoje.
Naše družstvo zaměstnává 75 lidí. Nemáme to tu jako ze škatulky, protože veškeré volné prostředky investujeme do
výroby, lidí a nákupu půdy. Po revoluci družstvo nevlastnilo ani hektar polí. Všechno co dnes má, muselo nakoupit za
vydělané peníze. V osevním postupu střídáme zhruba osm plodin. Máme 1.700 ks dobytka, hnojíme pole hnojem.
Chováme drůbež. Chemií rozhodně neplýtváme, víte, jak je to drahé?! Naši lidé odvádějí pořádný kus dobré práce.
Někteří vstávají i o půl druhé ráno. Krávy chtějí žrát denně. Všechno to děláme rádi a je to pro nás samozřejmé.
Většinou to víme už od dětství. Tak nechápu, v čem je problém. A z vlastní zkušenosti vím, že to nechápou ani někteří
zástupci Evropské unie. Prostě naší situaci nerozumí. A já se jim ani nedivím, když někteří naši europoslanci hájí
v Bruselu zájmy své a svých politických stran a ne občanů České republiky.
V roce 1989 jsme měli v republice 1.248 tis. krav a 312 tis. prasnic. Dneska máme už jenom 590 tis. krav a 91 tis. prasnic.
Ale některé státy v EU mají dnes až desetinásobnou koncentraci zvířat na jeden hektar zemědělské půdy. Jak je to
možné? Mají silné národní rozpočty a podstatně dotují živočišnou výrobu. A proč mají silné národní rozpočty? Protože
jim do nich přispíváme i my. Zamysleme se nad tím, čí jsou supermarkety, banky, vodovody, automobilky, ze kterých
jsou ročně stovky miliard odvedeny v podobě zisku na západ?
Ano, jsou to nepříjemná čísla a skutečnosti a my jsme příliš malá kolečka v celém soukolí. Ale nenechme se oblbnout
a chraňme si české zemědělství. Každopádně každého rádi přivítáme, ať si naší práci vyzkouší. Možná pak bude psát a
mluvit jinak. Jsme připraveni i nadále hájit zájmy našeho družstva a našich členů, pracovat pro společnost a hájit zájmy
českého zemědělství. Ale už to brzy nebudeme zvládat sami a budeme potřebovat Vaši pomoc.

V Loukovci dne 21. června 2019

Ing. Josef Lojda, předseda

