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Společná zemědělská politika
stále bez dohody
M.P.

Praha 2. 6. 2021 – Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR a Slovenská poĺnohospodárska
a potravinárska komora jsou zklamány z neuzavření dohody o budoucích pravidlech společné
zemědělské politiky. Považujeme to především
za selhání evropských orgánů, které nepochopily realitu současného evropského zemědělství
a jeho úloze při udržení rovnováhy mezi produkcí potravin a ochranou životního prostředí.
„O pravidlech příští SZP se diskutuje více než
čtyři roky. Zemědělci se oprávněně ptají, odkdy
se začne hrát podle nových pravidel. Komise
a Evropský parlament přicházejí s nesplnitelnými požadavky a přitom sami nenesou odpovědnost za implementaci přísných pravidel,
které budou znamenat navýšení byrokratické
zátěže, snížení produkce a zdražení potravin
pro obyvatele,” říká prezident Agrární komory
ČR Jan Doležal.
Současná společná zemědělská politika klade na zemědělce obrovské požadavky v souvislosti s ochranou životního prostředí, které vysoce překračují požadavky na zemědělce v jiných
částech světa. Zemědělci se přesto zavázali,
že se stanou udržitelnějšími, a tyto závazky
plní. Navzdory tvrzení některých nevládních
organizací, které o zemědělském hospodaření mnoho nevědí, se hlásíme k odpovědnosti
za ochranu životního prostředí a stejně tak si
uvědomujeme nutnost se na změnu klimatu
adaptovat.
„Zemědělci jsou první, kteří pociťují na
vlastní kůži změny klimatu nebo poklesu
biologické rozmanitosti. Přesto jsou na ně
kladeny další požadavky, jejichž dopad je
přinejmenším sporný a v mnoha případech
bude přinášet další byrokratickou zátěž,“ tvrdí předseda Zemědělského svazu ČR Martin
Pýcha. Síla evropského zemědělství spočívá
v jeho rozmanitosti a jádrem jakékoli strategie musejí být především zemědělci, kteří
jsou schopni do změn investovat. V opačném
případě roste riziko, že se budou venkovské
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oblasti vylidňovat daleko větším tempem než hlásit nejdříve po 3 letech od posledního přidoposud. Nepřiměřená opatření a nedosta- hlášení. Podmínkou účasti v soutěži je splnění
tek vhodných alternativ včetně globálního zásadních podmínek Hodnocení udržitelnosti
posouzení dopadů budou mít negativní vliv farmy SAI.
na zajištění a dostupnost potravin a udržitel„Zemědělství je základem naší civilizace už
nost celého oboru. Bez reálného zhodnocení několik desítek tisíc let a jeho hlavním posláskutečných přínosů.
ním je zajistit dostatek potravin. V posledních
Přestože dosud nebyla dokončena třístranná desetiletích vzrostl jeho význam i při údržbě
jednání o budoucí SZP, přijímají se rozhodnu- krajiny a produkční zemědělci nejsou těmi, kdo
tí, která přinášejí další nároky a celé jednání krajinu poškozují. Naprostá většina zemědělců
komplikují. Opět čelíme návrhům, které jsou se chová odpovědně a chceme ukázat příklady,
v jasném rozporu s realitou. Jsme znepokoje- které toto tvrzení podporují,“ řekl předseda Zeni dogmatickým přístupem, který zpochybňuje mědělského svazu ČR Martin Pýcha.
samotnou koncepci udržitelnosti. Zvláště u nás
Hodnotit se bude pět hlavních a čtyři vemáme bohaté zkušenosti s tím, když se v země- dlejší kritéria a na základě těchto výsledků
dělství upřednostní ideologie před odborností. a po osobní kontrole u zemědělců budou na
Toho jsme bohužel svědky při současné tvorbě podzim tohoto roku vyhlášeni vítězové soutěspolečné zemědělské politiky.
že. K hlavním kritériím patří kvalita osevního
„Je už 5 minút po dvanástej. Úprimne sme
postupu, použití vhodných technologií prása spoliehali na to, že sa v týchto dňoch doz- ce na půdě, bilance organické hmoty a živin
vieme, ako bude vyzerať kompromisná dohoda v půdě, metody signalizace výskytu škodlio novej Spoločnej poľnohospodárskej politike
vých organismů a způsoby ochrany rostlin
po roku 2023. Aj slovenskí poľnohospodári sa
a tvorba a údržba krajinných prvků. Na tvorpotrebujú na zásadné zmeny pripraviť. Poľno- bě pravidel a metodiky hodnocení se kromě
hospodárstvo je beh na dlhé trate. Strategic- ZSČR podíleli i zástupci Ministerstva zeměké plány SPP majú členské štáty predložiť do
dělství, Ministerstva životního prostředí, VýBruselu za necelých 7 mesiacov, stále však zkumného ústavu meliorací a ochrany půdy,
nepoznáme niektoré ich základné východiská. Výzkumného ústavu rostlinné výroby a České
Navyše, pred nami stoja nielen výzvy v ob- zemědělské univerzity.
lasti výroby potravín, ale aj ekologické výzvy,
Při hodnocení bude kladen důraz na tolektoré sú častokrát z nášho pohľadu pripravo- rantnost produkčního zemědělství k žádoucím
vané úradníkmi a politikmi, ktorí nepoznajú úpravám a ochota konvenčního zemědělství přirealitu poľnohospodárskej výroby a pripra- jmout určitá opatření při klasickém hospodařevujú ich bez akejkoľvek analýzy dopadov na ní. Preferováno je proto současné provozování
produkciu potravín na jednotnom európskom produkční zemědělské výroby a péče o stávajítrhu. Preto je podľa nás neprijateľné, že sa
cí prvky ekologické mikrostruktury zemědělské
úradníci a politici tri roky nevedeli dohodnúť krajiny. Všechna realizovaná opatření musí splna kompromisných návrhoch k novej európ- ňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivnískej politike“, zakončil předseda Slovenskej ho ekologického dopadu na životní prostředí.
poľnohospodárskej a potravinárskej komory „V zemědělství ani v ochraně životního prostředí
Emil Macho.
neexistují jednoduchá řešení, která nám jsou
někdy nabízena. Vždy o komplex opatření, jeProdukční zemědělci pečují
jichž cílem je zajistit dostatek potravin a minio krajinu
malizovat dopad na okolní prostředí,“ zakončil
Martin Pýcha.
M.P.
Praha 5. 5. 2021 – Zemědělský svaz ČR vyhlašuje první ročník soutěže pro produkční zemědělce Odpovědně ke krajině. Cílem této soutěže
je ukázat, že produkční zemědělství hospodaří
v souladu s přírodními principy a v souladu se
zásadami trvale udržitelného rozvoje.
Do soutěže se může prostřednictvím krajské územní organizace ZSČR přihlásit fyzická
i právnická osoba, která hospodaří konvenčním
způsobem a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny
příjmy z produkce zemědělských komodit, případně jejich dalšího zpracování. Podmínkou
účasti v soutěži je, že v posledních 3 letech
u účastníka nebylo zjištěno vážné porušení
standardů DZES. Podnik se k účasti může při-

