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Projev – Žofínské fórum 25. 6. 2020 (13.00) 

SZP a budoucnost českého zemědělství. Největší nepřítel – sucho? 

 

Vážený pane ministře,  

vážené dámy, vážení pánové, 

budoucnost je nejistá, stará pravda, kterou si možná v tomto roce 
uvědomujeme více než, kdy jindy. Když jsem si již před více půl 
rokem s řadou z Vás v tomto sále podával ruce a navzájem jsem 
si přáli vše nejlepší do nového roku, asi těžko jsme mohli tušit, 
co nejenom nás, ale vlastně téměř celou planetu, v roce 2020 
čeká.  Koronavirová epidemie obrátila mnoha lidem život na ruby 
a donutila společnost dívat se na svět trochu jinýma očima. Co 
jsme brali jako samozřejmost, se ze dne na den stalo něčím, co 
jsme si prostě a jednoduše museli odpustit. Mnozí si doteď léto 
nedokázali představit bez letní mnohdy zahraniční dovolené. 
Zemědělci letní dovolenou většinou ani neznají, protože právě 
v létě mají nejvíce starostí o to včas a v kvalitě sklidit. Ti, kteří 
pečují o dobytek, pak volno neznají vůbec. 

I díky tomu se v situaci, kdy se téměř všechna ostatní odvětví 
hospodářství zastavila, zbytek společnosti nemusel ani na chvíli 
zříct kvalitních a čerstvých potraviny z domácí produkce, a to ani 
v době, kdy zavládla největší panika a pořádaly se doslova 
nájezdy s cílem vytvářet zásoby mouky, oleje, cukru a dalších 
základních potravin. Pokud by se letos mělo vydávat jednotlivým 
sektorům národního hospodářství „vysvědčení“ za připravenost 
a akceschopnost, zemědělci a potravináři by obstáli na jedničku.  

 

Situaci jsme ustáli i z důvodu, že naše podnikání v sobě 
odjakživa nese prvek nejistoty a nejistota tak pro nás není věcí 
neznámou. Zemědělství je totiž hospodaření pod širým nebem, 
což v sobě samo o sobě nese značná rizika a každodenní 
překvapení. Někdy zkrátka uděláte všechno správně, a přesto 
přijdou zimní holomrazy, jarní mrazíky, přívalové deště nebo 
právě téma posledních let a i dnešní diskuze, sucho.  
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Momentálně je pro řadu z nás neznámou budoucí podoba 
Společné zemědělské politiky, o které se debatuje již téměř tři 
roky bez jasného výsledku. Podobně jsme na tom jen šest 
měsíců před začátkem roku 2021 a nového programovacího 
období v otázce příštího sedmiletého unijního rozpočtu.  

Slyšíme pouze neurčitě, že máme dělat více za méně peněz, a 
že máme zemědělství připravit na klimatickou neutralitu a větší 
příspěvek v boji proti změnám klimatu. V posledních několika 
měsících jsme se měli možnost seznámit se dvěma velmi 
vágními, ale velmi ambiciózními strategiemi, strategií z Farmy na 
vidličku a Strategií pro biodiverzitu. Než se začneme bavit o jejich 
alespoň částečném naplnění, musíme nejdříve sundat zelené 
brýle a zamyslet nad skutečným dopadem jejich realizace. 
Společnost by neměla slyšet prázdné fráze o zodpovědné 
budoucnosti a „spravedlivém“ a lepším světě pro všechny, ale 
měla by také vědět, kolik to celé bude stát a co to bude pro 
evropského spotřebitele znamenat. Jestliže má být Evropská 
unie globální leadrem v ochraně přírody a boji proti změnám 
klimatu, nemůže v tom na jedné straně zůstat osamocena a na 
druhé straně nemůže zůstat skanzenem zcela závislým na 
dovozu potravin ze zemí, které zdaleka nedosahují standardů 
místní produkce.  

 

Starý známý a trochu ohraný vtip říká, že největším nepřítelem 
zemědělce je jaro, léto, podzim a zima. Za dění v posledním 
letech bych ještě dodal, že je to i politika. Ať už je to politizace 
zemědělství ve veřejné diskuzi v České republice nebo na úrovni 
Bruselu, kde jsme na dlouhou dobu stali rukojmím v Brexitovém 
vyjednávání. Podobně politicky citlivými tématy, která věští 
nejistou budoucnost, je debata o tzv. externí konvergenci, tedy 
srovnání plateb mezi východem a západem EU nebo třeba tolik 
diskutované zastropování přímých plateb. Dlouhodobě se však 
v nejistotě žít nedá a bez alespoň základního rámce nelze 
úspěšně vytvářet plány osevní, natož plány podnikatelské a je 
jedno jestli jste rodinnou farmou, středním podnikem, nebo 
velkou akciovkou. Nejistota je špatným signálem pro všechny.   
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Fyzik a chemik rusko-belgického původu a nositel Nobelovy ceny 
za výzkum v oblasti termodynamiky Ilja Prigožin je autorem 
následujícího citátu, který se k dnešnímu tématu hodí:  
„Budoucnost je nejistá, nicméně právě tato nejistota je samou 
podstatou lidské tvořivosti“.  

Prižogin, který byl také filozofem, se ve svém výzkumu zabýval 
tzv. kritickými body. Ty jsou jakousi křižovatkou, na nichž se 
rozhoduje, jakou cestou se vývoj systému bude dále ubírat. 
Nelze předem určit, kterou cestu systém v kritickém bodě zvolí, 
u složitých systémů je navíc kritických bodů tolik, že jejich vývoj 
prakticky nelze vůbec předvídat. Nicméně Prižogin si všiml, že 
po průchodu kritickým bodem se chování systému významně 
mění – systém se počíná chovat vysoce organizovaně.  

I my nyní stojíme na křižovatce a rozhodujeme se, jak dále. 
Koronavirová krize do veřejné debaty opět vrátila téma 
soběstačnosti a výrobního potenciálu tuzemského zemědělství a 
potravinářství. Od devadesátých let, jak rostla liberalizace 
obchodu, tak klesala z nejrůznějších důvodů naše výroba. A zde 
jsme zpátky i u té politizace sektoru. Agrární komora si i proto 
dlouhodobě pevně stojí za názorem, že je potřeba podporovat 
vlastní hospodaření a produkci a tím i soběstačnost 
v komoditách, ve kterých jsme schopni náš trh trvale zásobovat.  

Spotřebitelé si zaslouží kvalitní a čerstvé potraviny, zaslouží si 
potraviny za dostupné ceny a pestrou a zdravou krajinu se všemi 
přirozenými funkcemi. K tomu ovšem musí právě spotřebitelé 
pochopit, že si s českou potravinou nekupují jen kvalitní produkt 
a dobrý pocit, ale dávají tak i svůj příspěvek k tomu, abychom 
udrželi živý venkov ve vší jeho pestrosti a zajištění tzv. 
neprodukčních funkcích, mezi které patří např. i dnes hodně 
skloňovaný prostor pro rekreaci a dovolenou.  

Jestliže si společnost žádá šetrnější produkci potravin, menší 
půdní bloky, remízky, tůně, stromořadí, větrolamy a další krajinné 
prvky, nemůžeme jako hospodáři v krajině odmítavě tvrdit, že se 
společnost zbláznila, ale musíme trpělivě vysvětlovat (nejen) 
ekonomickou realitu současného zemědělského podnikání a 
snažit se v dobrém slova smyslu produkční zemědělství 
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s ochranou přírody, vody a krajiny maximálně skloubit. 
Porovnejme například spotřebu našich ochranných látek s tzv. 
vyspělými státy Evropy. Naše krajina je vystavena násobně nižší 
zátěži, přesto jsme pro společnost „škůdci“. To je jen příklad 
toho, že se musíme za své podnikání a za své názory mnohem 
více bít, zlepšit komunikaci, představovat svou práci, ukazovat 
jaká je skutečná realita našeho podnikání v celé šíři jeho přínosů. 
I to je jeden z úkolů, který jsem si určil jako zcela zásadní. 

Dále je třeba zdůrazňovat, že skutečně nemůžeme dělat více za 
méně, a pokud máme pečovat o krajinu, měli bychom tuto 
veřejnou službu zemědělcům kompenzovat z jiných zdrojů než je 
právě i s ohledem na inflaci a narůstající náklady neustále se 
tenčící obálka pro Společnou zemědělskou politiku. Podívejme 
se také za hranice, jaké jsou rozdíly, jaké jsou obhájené výjimky, 
jak rozdílná je výše plateb. Ne to není jedno společné 
podnikatelské prostředí. To je navzájem si konkurující uskupení 
zemí, z nichž každá jednotlivě bojuje za své zemědělce, za svou 
ekonomiku, za svou produkci a za její uplatnění na trhu. A my si 
musíme ohájit svůj prostor, i proto teď mluvíme o potravinové 
bezpečnosti, soběstačnosti a o české potravině. 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

nejistota je matkou vynalézavosti. Podle jedné z 
antropologických teorií stojí právě nepříznivé klima za úspěchem 
euroatlantické civilizace a historickém pokulhávání oblastí, které 
byly bez větší míry práce a plánování snadným místem k životu. 
Zatímco člověk žijící blízko rovníku si po celý rok něco posbíral 
nebo ulovil, Evropan musel dělat zásoby a vynalézat způsoby jak 
přežít.  

Osobně si myslím, že cestou pro Evropu a především pak 
minimálně pro Českou republiku není omezování produkce, ale 
její optimalizace za využití poznatků vědy a techniky včetně nyní 
v Evropě trochu zatracovaných nových metod šlechtění. Na 
šetrnější produkci by se měla soustředit i budoucí Společná 
zemědělská politika a další politiky, které budou zaměřeny na boj 
proti změnám klimatu a ochranu krajiny a přírodních zdrojů 
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včetně vody.  Momentálně si ne všichni zemědělci mohou dovolit 
šetrnější agrotechniku, využití dronů nebo detailní zmapování 
pozemků a potřeb hnojení, ne všichni zemědělci využívají 
nejmodernější poznatky vědy a výzkumu. Naším společným 
cílem by i s veřejnou podporou mělo být jim tyto poznatky 
nabídnout, a to zejména v e vazbě k adaptaci na klimatickou 
změnu. Důležitou roli budou v příštích letech hrát samozřejmě 
také lesy a udržitelné lesní hospodářství. I tam by v kontextu 
změn klimatu a potenciální spolupráce zemědělství a lesnictví 
měla směřovat naše pozornost a výzkum. Potenciál je zde 
značný.  

Jiný fyzik a částečně také filozof, Albert Einsten řekl, že definicí 
šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné 
výsledky. Nejen v souvislosti s novou Společnou zemědělskou 
politikou a klimatickou změnou přichází nová éra zemědělského 
hospodaření, ať se nám to líbí nebo ne. V souvislosti 
s požadavky a očekáváním veřejnosti pevně doufám, že některé 
věci změníme, proti mnohým se musíme důrazně ohradit, 
některým se však budeme muset přizpůsobit. V tomto směru 
jsme trvale připraveni být rozhodujícím partnerem pro diskuzi o 
výsledné podobě SZP jak směrem k národním, tak k unijním 
institucím. Jak jsem již řekl, jsme připraveni na výzvy a nová 
opatření, ale ty musí vycházet z ekonomické reality, nikoliv od 
zelených stolů. 

 

Dámy a pánové,  

jestliže jsem mluvil o tom, že doba koronavirová přinesla alespoň 
části společnosti jiný pohled na svět, i my zemědělci bychom se 
na svět měli dívat jinýma očima. Dobře si pamatuji doby, před 
vstupem do Evropské unie, kdy jsme byli rádi, že naše malá 
farma dokázala z roku na rok alespoň přežít. Také si pamatuji 
doby, kdy zemědělství bylo zcela mimo zájem společnosti a 
politiků. Postupnou změnu pohledu na nás zemědělce můžeme 
nyní vnímat i jako změnu postoje, kdy se naše společnost začíná 
o české zemědělství a potraviny zajímat.  
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Čeká nás v budoucnosti ještě řada bitev a řada soubojů 
v obhajobě principů moderního, funkčního a výrobního 
zemědělství, ve kterých jak pevně věřím, uspějeme. Měli bychom 
proto nyní dobře vnímat, že na Těšnově sedí někdo, kdo rozumí 
našim problémům a potřebám a bojuje za nás. Společně jsme 
silnější. 

 

Děkuji za pozornost, přeji hodně zdraví a úspěšný marketingový 
rok.  


