
                   V Praze 16. srpna 2022 

 

Vážený pan 

Vladimír  D l o u h ý 

prezident Hospodářské komory České republiky 

 

Vážený pane prezidente, 

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom Vás informovali o 

stavu resortu zemědělství a navazujícího potravinářství a zároveň Vás požádali o 

spolupráci při jeho řešení. Jde o interpretace krizové situace maloobchodního 

trhu potravin Vaším kolegou, viceprezidentem Tomášem Prouzou. Jsou ve vtahu 

k domácím zemědělcům nepravdivé, urážlivé. Váš viceprezident Prouza 

jednoznačně hájí zájmy zahraničních maloobchodních řetězců a pracuje v jejich 

prospěch proti českým zemědělcům a potravinářům. 

Zde je příklad, citujeme: „Přiznám se, že nerozumím tomu, proč ministr 

zemědělství už dávno nepřesunul část dotací od agrobaronů třeba k pekárnám. 

Mohli jsme mít okamžitě levnější chleba a pečivo, nižší inflaci a pekárny 

nemusely krachovat. Místo toho dál tečou miliardy agrobaronům“ – píše 

viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza na Twitteru. 

Jako ekonom pane prezidente jistě posoudíte nesmyslnost takových tvrzení 

Vašeho kolegy a žádáme Vás, abyste panu viceprezidentovi vysvětlil, že 

„okamžitě levnější chleba a pečivo a nižší inflaci“ ministr zemědělství odnětím 

dotací „agrobaronům“ udělat nemůže. Poučte prosím pana viceprezidenta 

Prouzu o následujících základních faktech: 

• Dotace se rozdělují podle přesných pravidel a jsou nárokové 

• Ministr zemědělství není jejich majitelem a musí tato pravidla ctít 

• Zemědělských subjektů s nárokem na dotace je cca 30 000, přičemž 

kategorie „agrobaron“ v pravidlech specifikovaná není a v žádných 

směrnicích se ani nevyskytuje – ta je pouze v hlavě viceprezidenta 

Hospodářské komory České republiky pana Prouzy 

Vážený pane prezidente, závěrem našeho otevřeného dopisu Vás důrazně 

žádáme, abyste naše námitky vzal v potaz a zajistil nápravu vzniklého stavu, 

který nedělá dobré jméno Hospodářské komoře ani Vám jako jejímu 

prezidentovi. V opačném případě jsme připraveni, budeme nuceni, se bránit 



jinou cestou než jsou veřejné dopisy. Pan Prouza totiž proti českému 

zemědělství, českým potravinám a České republice vystupuje dlouhodobě a je 

čas na změnu. 

S pozdravem 

 

 

 

Ivan Vyskočil                 …………………………………….. 

 

 

Zdeněk Troška                ……………………………………. 

 

 

Zdeněk Jandejsek  …………………………………….. 

 

 

Jan Veleba                       …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


