
Náš protest není demonstrací síly, ale mož-
ná jen poslední zoufalou snahou, jak upo-
zornit na existenční problémy, které se na 
české zemědělství a potravinářství z mnoha 
stran řítí.

Hrozí likvidace rodinných farem, společ-
ností i družstev, které již nedokáží čelit 
ekonomickým tlakům, nezájmu společnosti 
a přehlížení vážnosti stavu od současné po-
litické garnitury.

České potraviny patří v mezinárodním 
srovnání na 5. místo světového žebříčku 
The Economist, co se týká jejich kvality a 
bezpečnosti. K tomu si přidejte naši bohatou 
tradici, umění, chuť a řemeslnou dovednost. 
Probuďte v sobě hrdost na české potraviny a 
české zemědělce. Kdo jiný by měl pomoci než 
Češi Čechům.

ZAJISTILI JSME PRO VÁS MIMO JINÉ VÝROBU 
POTRAVIN V TĚŽKÝCH ČASECH VÝJIMEČNÉHO 
STAVU ZPŮSOBENÉHO COVIDEM-19, POMOZTE 
NYNÍ TAKÉ VY NÁM.

 

PROČ ŽÁDÁME POMOC
Situace je dlouhodobě neudržitelná, po covidové krizi přišlo 
ve druhé polovině roku 2021 razantní zdražení všech vstupů 
do výroby, od energií a pohonných hmot přes hnojiva a krmi-
va po techniku a technologie až po lidskou práci. Tento růst 
dosahuje mnohonásobků původních cen, který již nejsme 
schopni pokrýt. 

ZEMĚDĚLCI ZÁPASÍ KAŽDÝ DEN O HOLÉ 
PŘEŽITÍ. VĚDĚLI JSTE, ŽE:

   Každé české prase prodávají se ztrátou přes tisíc 
korun? 

   Každý prodaný litr českého mléka podporují  
1-2 Kč ze svého? 

   Každé prodané české vejce nepokryje ani náklady 
na jeho výrobu?

Zemědělci nemají, kam tyto náklady promítnout. Na jedné 
straně stojí dodavatelé vstupů, bez jejichž zboží či surovin 
nelze vyrábět. Do procesu vstupují velmi vysoké a oprávněné 
standardy na vlastní prvovýrobu, které jsou nákladné a nese 
je zpravidla také zemědělec (zjednodušeně řečeno jde o za-
jištění vysoké úrovně péče o porosty a hospodářská zvířata). 
Na výstupu pak jsou zahraniční obchodní řetězce, ovládající 
75 % českého maloobchodu, s jejich tlakem na co nejnižší 
ceny dodávaných potravin, bez ohledu na ekonomiku a ren-
tabilitu svých dodavatelů. Spotřebitel však kupuje za ceny, ke 
kterým je připočtena značná marže, tedy mnohem  
a zbytečně dráž.

Přemýšlejte o svých 
nákupech, výdaje na jídlo 
jsou investicí do zdraví 
vašeho i vašich blízkých, 
a tuto jistotu jsme schop-
ni vám jménem českých 
producentů nejen nabíd-
nout, ale i dlouhodobě 
zajistit.  

Věděli jste, že dovozy 
levných potravin, jako je 
například ovoce z Polska 
nebo drůbeží maso z 
Jižní Ameriky v sobě 
skrývají zdravotní rizika a 
bezohlednost k životnímu 
prostředí (zátěž pesticidy, 
salmonela, antibiotika, 
kácení pralesů apod.)? 

KDY?
Pomoc musí být okamžitá. Podnikat se ztrátou už dále 
nedokážeme. Každý den navíc znamená jen prohlubování 
současného zoufalství a bezmoci, které skončí zavíráním  
a likvidací českých podniků. Už nebudeme mít síly a odvahu 
pokračovat.

KDO MŮŽE POMOCI?
Především každý spotřebitel, každý z vás, kdo bude v obcho-
dech vyžadovat a upřednostňovat potraviny českého původu. 
Postavte se za nás!

Dále pak nová vláda ČR, která má vůči dalším generacím 
povinnost podporovat tuzemské zemědělství a zpracovatel-
ský průmysl.

Liberální prostředí není všespasitelné, je to jen naše další 
likvidace. Dovozy nejsou dlouhodobým řešením, dovozy jsou 
rizikem a budoucím diktátem cen na pultech obchodů.

ZEMĚDĚLCI ŽÁDAJÍ 
O POMOC I TEBE



CO MŮŽE UDĚLAT ČESKÁ VLÁDA?
Stojíme před zásadním rozhodnutím, jak budou vypadat 
podmínky pro zemědělce a potravináře nejenom dalších 5 
let, ale i do další budoucnosti. Likvidace středních a velkých 
provozů destabilizuje celou agrární soustavu.

Chceme, aby vláda vzala naše požadavky zcela vážně a seri-
ózně, aby s námi diskutovala a zohlednila všechny vznesené 
argumenty. Cílem je vyvážená zemědělská soustava, uzná-
vající všechny formy a velikost podnikání.

Požadujeme respektování silného zemědělství a potravinář-
ství a garanci spolupráce.

ROZUMNĚ A STRATEGICKY UVAŽUJÍCÍ VLÁDY 
VYSPĚLÉHO SVĚTA SE O PODMÍNKY SVÝCH 
ZEMĚDĚLCŮ A POTRAVINÁŘŮ ZAJÍMAJÍ  
A ŘEŠÍ JE TAK, ABY MĚL STÁT ZAJIŠTĚNU 
OBOUSTRANNĚ PROSPĚŠNOU BUDOUCNOST.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA  
2023-2027
Nechceme výjimky, zvýhodnění nad rámec současných 
podmínek nebo další podpory. Chceme jen zachovat srovna-
telné podnikatelské prostředí s našimi přímými konkurenty 
z Německa, Polska, Španělska či Nizozemí. Chceme nadále 
pracovat ve prospěch našich spotřebitelů, naší společnosti a 
naší krajiny. Zemědělství na český venkov patří!

Rychle uvařené úvahy o změnách již jednou dohodnutých 
podmínek tzv. Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky  jsou jen cestou, jak nahonem a nevratně destabili-
zovat strukturu českého zemědělství, které vzešlo z histo-
rických podmínek před rokem 1989. Nápady, jak omezovat 
podmínky velkých podniků ve prospěch těch malých, jsou 
populistické, navenek líbivé, ale především a pouze … likvi-
dační.

Vnímáme politickou snahu ubrat dotace větším podnikům 
a přerozdělit je malým a menším farmářům. Tento krok 
je třeba ale udělat vyváženě, aby větší podniky mohly i 
nadále provozovat náročnou živočišnou výrobu, pracnější 
citlivé rostlinné komodity (ovoce, zelenina, brambory nebo 
chmel) a zaměstnávat lidi na venkově. Také je důležité se 
v podmínkách příliš neodchýlit od ostatních zemí v EU, 
které jsou konkurenty na otevřeném evropském trhu. 
Hrozí výrazný propad výroby českých potravin, který by 
vedl k následnému prudkému růstu cen, obdobně jak to 
dnes vidíme u energií. Naše společnost by byla ohrožena 
potravinovou chudobou.

Na současném trhu mají prostor všichni, od malých produ-
centů specialit, přes rodinné farmy soustředící se na lokální 
trhy, po střední podniky až po velká družstva, která vyrábějí 
80 % veškerých komodit nezbytných pro plošné zásobení 
trhu potravinami. Ti větší a velcí jsou zároveň v naprosté vět-
šině nositeli inovací, pokroku, pracují s moderními poznatky 
vědy a výzkumu, které se posléze stávají běžnými standardy 
pro všechny podnikatelské sféry.

VSTUP ČR DO EU V ROCE 2004 PŘINESL JEDNO-
ZNAČNOU STABILITU PODNIKÁNÍ. TA VŠAK JE 
VYKOUPENA ZÁVISLOSTÍ NA DOTACÍCH, NA KTE-
RÝCH DNES STOJÍ CELÁ PRODUKCE POTRAVIN 
EU. TAKOVÝ SYSTÉM JE NEZDRAVÝ, ALE POKUD 
CHCEME V TOMTO PROSTŘEDÍ PŘEŽÍT, TAK NÁM 
NEZBÝVÁ NEŽ JEJ RESPEKTOVAT.

CO ZA TO NABÍZÍME?
   Jistotu výroby kvalitních, bezpečných, zdravotně nezá-

vadných, tradičních, chutných ale i inovativních potravin 
vhodných pro každodenní spotřebu i pro sváteční chvíle!

   Vysokou úroveň domácí rostlinné a živočišné výroby  
s využitím nejmodernějších trendů vědy a výzkumu  
s garancí šetrného hospodaření!

   Kvalitní a dlouhodobou péči o krajinu, o nenahraditelné 
přírodní zdroje, jako je půda, voda i ovzduší, ochrana 
přírodních lokalit!

   Růst plochy a počtu ekologicky zaměřených farem,  
hospodařících v nejbližším souladu s potřebami plodin  
a hospodářských zvířat a s požadavky na šetrné působe-
ní v krajině!

   Vazbu na místo podnikání, udržení nabídky tisíců pra-
covních míst, rozvoj života na venkově, sociální jistoty, 
motivační nabídku zaměstnání v moderních a perspek-
tivních oborech, další spolupráci s obcemi a se školský-
mi a vzdělávacími institucemi, podporu sportovních  
a kulturních spolků!

   Rozvoj perspektivního, zajímavého a pestrého sektoru, 
který je propojený s našimi životy, národním hospodář-
stvím, ekonomikou, ale i historií, kulturou a folklorem!

ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI A POTRAVINÁŘI ZDE 
JSOU STÁLE S VÁMI. DEJTE JIM ŠANCI TUTO 
NEJISTOU DOBU DŮSTOJNĚ PŘEŽÍT!

DĚKUJEME!


