
                 V Praze 16. srpna 2022 

Otevřený dopis  

ministrovi zemědělství ČR Zdeňku Nekulovi  

a viceprezidentovi Hospodářské komory ČR Tomáši Prouzovi 

 

Vážení pánové, 

obracíme se na vás jménem platformy Klub 2019 otevřeným dopisem, abychom 

vás vyzvali ke změně svého chování vůči českým zemědělcům a potravinářům, 

živitelům tohoto národa. 

Vaše mediální útoky pane ministře zemědělství Nekulo a pane viceprezidente 

Hospodářské komory Prouzo na české zemědělce jsou nechutné, vaše 

argumentace účelová a lživá se zjevnou snahou zemědělce rozdělit a poštvat 

proti nim veřejnost. Zjistili jsme, že v tomto počínání jste v rámci EU ve 

srovnání se svými kolegy osamoceni a ojedinělí. Vaše závěry, které prezentujete 

v médiích shledáváme jako amatérské, bez základních odborných znalostí dané 

problematiky. 

To jste prokázal pane ministře Nekulo svým vystoupením v pořadu Události, 

komentáře 21. července na ČT 24, když jste sdělil divákům, že nejpozději do tří 

týdnů padnou ceny potravin. Nepadly a Vy jste v situaci, kdy to potřebujete na 

někoho svést. No, a to jsou zemědělci a potravináři. 

Chceme Vás požádat, abyste od této politiky ustoupil, nemáte šanci ji obhájit, je 

amatérská, a i laik to vidí jinak. Chceme Vás pane ministře poučit o 

následujících faktech: 

• Ceny potravin neurčuje český zemědělec, ale maloobchodní řetězce 

sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu jako Billa, Albert, Penny, 

Kaufland, Globus a další – vše pod předsednictvím pana Tomáše Prouzy 

• Od českých zemědělců a potravinářů řetězce nakupují podle 

dlouhodobých, minimálně tříměsíčních, smluv a aktuální cena pšenice 

nehraje velkou roli, peče se stále ještě z obilí z loňské sklizně 

• Důvodem zdražení není tudíž obilí, ale aktuální cena energie, zejména 

plynu, který je topným médiem v pecích 

• Extrémně zvýšené náklady nesou pekaři, kteří začínají krachovat, už asi 6 

%, kdežto maloobchod reagoval tak, že si zvýšil ceny a profituje dál 

 



K vám pane viceprezidente Hospodářské komory České republiky – přestaňte 

prosím štvát proti českým potravinám, přestaňte užívat urážlivé názvy českých 

zemědělských produkčních firem, které dělají zejména živočišnou výrobu. 

Vaše laické vývody, jako že ministr zemědělství měl už dávno přesunout část 

dotací od „agrobaronů“, jak je nazýváte, a že by byl okamžitě levnější chleba a 

pečivo a nižší inflace, tak ty se odborníkům jen těžko komentují. Chceme Vás 

upozornit, že dotace se rozdělují podle přesných pravidel a jsou nárokové. 

Ministr zemědělství musí tato pravidla ctít, není majitel dotací. A konečně Vás 

chceme poučit, že zemědělských subjektů s nárokem na dotace je cca 30 000, 

přičemž kategorie „agrobaron“ v pravidlech specifikovaná není a mimo Vaší 

hlavy se v žádných směrnicích nevyskytuje. 

Závěrem našeho otevřeného dopisu chceme Vás pane ministře Nekulo, a Vás 

pane viceprezidente Prouzo, informovat, že české zemědělství, jeho produkce se 

stále snižuje. Za 2. čtvrtletí t.r. výroba hovězího masa meziročně klesla o 6,6 %, 

vepřového masa o 2,2 % a drůbežího masa o 1,9 %. Takový pokles výroby 

samozřejmě vytváří příznivou půdu pro zdražování, nikoliv jak rozhodl pan 

ministr Nekula propad cen. Ve stylu bude to tak, a ne jinak, a diskuse se 

nepřipouští. 

 

Pane ministře Nekulo a pane viceprezidente Prouzo, důrazně vás žádáme, abyste 

tomuto otevřenému dopisu věnovali patřičnou pozornost a svoji 

protizemědělskou politiku korigovali – přišel čas na změnu. Pokud se tak 

nestane, jsme připraveni bránit se i jinou cestou, než jsou otevřené dopisy. 

Situace je příliš vážná než abychom vaše urážky a dezinformace jenom 

konstatovali. S pozdravem 

 

 

Ivan Vyskočil  ………………………………………. 

 

Zdeněk Troška  ………………………………………. 

 

Zdeněk Jandejsek  ………………………………………. 

 

Jan Veleba   ………………………………………. 


