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SPOLEČNÉ MEMORANDUM 

ZÁSTUPCŮ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMOR 
A ORGANIZACÍ 

VISEGRÁDSKÉ SKUPINY, 
 BULHARSKA, CHORVATSKA, ESTONSKA, LITVY A RUMUNSKA. 

 
 
V reakci na kritickou situaci zemědělců v Evropě a souběh několika neočekávaných nepříznivých 
okolností, jako je energetická krize, ruská invaze na Ukrajinu, destabilizace trhu a s tím související 
extrémní roční míra zemědělské inflace, jsme se jakožto zástupci zemědělských komor a organizací 
Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Bulharska, Chorvatska, 
Estonska, Litvy a Rumunska shodli na tomto společném stanovisku. 
 
Jedná se o reakci na stále se zhoršující situaci v zemědělsko-potravinářském sektoru a neudržitelný 
rozdíl mezi předválečnými výkupními cenami a rostoucími výrobními náklady, které zásadně 
ohrožují budoucnost zemědělců v celé Evropské unii.  
 
I nadále považujeme za velmi důležité podporovat ukrajinské zemědělství trpící válečným 
konfliktem, ale jsme znepokojeni tím, že volný přístup ukrajinských zemědělských produktů na trh 
Evropské unie způsobil logistické potíže a nedostatek skladovacích kapacit v některých východních 
členských státech. Potřebujeme opatření, která pomohou zmírnit pokles tržních cen a příjmů 
zemědělců napříč Evropskou unií. 
 
Celý tento soubor faktorů dále doplňují vysoce ambiciózní cíle Evropské zelené dohody, nejnověji 
například vysoké redukční cíle pro používání pesticidů či plánované omezení chovu hospodářských 
zvířat kvůli údajně škodlivým emisím či neopodstatněné útoky na klecové chovy.  
 
Velmi ambiciózní a mnohdy nereálné cíle vznikají bez ohledu na zemědělskou praxi a navíc 
přicházejí v nejméně vhodnou dobu jak pro zemědělce, tak především pro spotřebitele.   
 
Současně však vnímáme obavy, že snížení evropské produkce bude kompenzováno dovozem 
potravin ze zahraničí bez skutečné záruky původu, bezpečnosti potravin a ekologické stopy 
potravin, které budeme konzumovat my, a především naše děti.  
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Zdůrazňujeme, že hlavním úkolem zemědělců je zajistit potravinovou suverenitu v Evropě, 
dostatek kvalitních potravin pro spotřebitele za přijatelné ceny, při současném zachování 
ekonomické soběstačnosti a odpovídající životní úrovně zemědělců. Dnes se ale tento cíl zdá 
být téměř nesplnitelný.   
 
Vzhledem ke kritické situaci a v solidaritě s protestujícími kolegy v ostatních zemích EU proto my, 

zástupci zemědělských komor a organizací Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, 
Polsko, Slovensko) a Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy a Rumunska, vyzýváme ke stávkové 

pohotovosti zemědělců v našich zemích a dohodli jsme se na schválení a podepsání  

 

PRAŽSKÉHO MEMORANDA 

 

(SPOLEČNÉ MEMORANDUM ZÁSTUPCŮ ZEMĚDĚLSKÝCH ORGANIZACÍ u příležitosti 

Neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství v Praze 15.-16. září 2022) 

 
Po důkladné analýze přístupu vybraných členských států jsme se rozhodli, že je naprosto nezbytné 
zaujmout aktivní přístup a vyzvat ke společnému postupu, abychom zabránili dalším existenčním 
problémům našich zemědělců. 
Proto vás upozorňujeme na následující opatření, která mají zásadní dopad na zemědělskou činnost 
států. 
 
Krátkodobá opatření:  
 

1) Pozastavení emisních povolenek alespoň na krátkou dobu; 
2) Zastropování cen energií a kompenzace zemědělcům za vysoké ceny hnojiv a dalších 

důležitých zemědělských vstupů; 
3) Aktivní pomoc ukrajinským zemědělským produktům v přístupu na exportní trhy třetích 

zemí, kde jsou tyto produkty velmi potřebné, ale zároveň apelujeme na zavedení opatření, 
která pomohou zmírnit logistické problémy, tržní ceny a příjmy místních zemědělců v 
příslušných členských státech. Považujeme za nezbytné chránit domácí výrobce před 
nebezpečím, že se stanou obětí okolností způsobených liberalizací dovozu z Ukrajiny či 
okolností, které povedou k bankrotům domácích zemědělců; 

4) Rozšíření dočasného krizového rámce tak, aby členské státy mohly využít flexibilitu 
stanovenou v pravidlech státní podpory na podporu hospodářství v souvislosti s ruskou 
invazí na Ukrajinu. 

 
Dlouhodobá opatření: 
 

1) Podpora energetické soběstačnosti zemědělců, zejména podpora OZE; 
2) Vzhledem k nárůstu byrokratické zátěže zemědělců, stávajícím klimatickým výzvám, 

potenciálnímu dopadu provádění EZD, dopadu globální krize a potřebě posílit 
potravinovou bezpečnost vyzýváme k navýšení finančních prostředků v rámci SZP. 
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3) Přidělování evropských fondů/zdrojů na šlechtitelský výzkum a podpora postoje 
založeného na čistě vědeckém základě, pokud jde o vývoj nových odolných odrůd, včetně 
nových genomických technik; 

4) Odmítnutí jakékoliv povinnosti stanovené v návrhu SUR. Odmítnutí snížení množství 
pesticidů používaných členskými státy, které mají spotřebu přípravků na ochranu rostlin 
pod evropským průměrem; 

5) Zvýšení limitu podpory de minimis pro zemědělskou prvovýrobu. 
 

Upřímně doufáme, že vy, vážení ministři zemědělství našich zemí, vezmete v úvahu nepříznivou 

situaci evropských zemědělců a oběti, které přinášejí pro zachování evropské potravinové 

bezpečnosti, a proto nás v této iniciativě podpoříte.  

Vezměte, prosím, v úvahu, že vaše postoje k výše uvedeným otázkám mohou zemědělcům, které 

zastupujeme, usnadnit nebo naopak značně zkomplikovat jejich poslání. 
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