PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„proti redistributivní platbě s finanční obálkou 23 %
z celkového rozpočtu I. pilíře SZP 2022+“
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a Poslaneckou
sněmovnu ČR, aby zajistila férové podmínky mezi českými zemědělci, a to samé učinila i vůči
ostatním zemědělským subjektům v Evropské Unii v kontextu implementace Společné
zemědělské politiky po roce 2022. Férové podmínky mezi zemědělci nemohou být nastoleny,
pokud se v rámci Národního strategického plánu ČR nastaví finanční obálka redistributivní
platby na úrovni 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP (přímé platby). Národní strategický
plán ČR byl připravován za spolupráce mnoha dotčených subjektů více než rok. Po dosažení
křehkého kompromisu však nová vláda přišla s řadou změn na poslední chvíli, a to včetně
dramatického navýšení finanční obálky pro tzv. redistributivní platbu, která bude mít za
následek diskriminaci některých velikostních kategorií zemědělců, některých forem
zemědělských podnikatelů a také některých sektorů zemědělské výroby. České zemědělství,
v důsledku dědictví předlistopadového politického vývoje vykazuje v průměru nejvyšší
hodnoty velikosti farem, což by mělo v budoucnu vyústit v dramatické krácení přímých plateb
pro některé zemědělce, oproti ostatním konkurentům v ČR i EU. Žádáme tímto vládu České
republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby změnili nastavení Národního strategického plánu
v mezích volitelnosti tak, aby podmínky byly férové, když nemohou být rovné. Jinými slovy,
aby finanční obálka redistributivní platby zůstala na úrovni 10 %, jak bylo ukotveno
v kompromisu, dosaženém po více než ročním vyjednávání zainteresovaných stran.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Ing Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR, Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Ing. Jaroslav Vaňous – statutární místopředseda Zemědělského svazu ČR, Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Ing. Martin Lev – místopředseda Zemědělského svazu ČR, Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Ing. Jan Doležal – president Agrární komory ČR, Blanická 383/3, Olomouc – Hodolany 779 00
Ing. Leoš Říha, vicepresident Agrární komory ČR, Blanická 383/3, Olomouc – Hodolany 779 00

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Autorem petice ve smyslu zákona č. 85/1990 sb., o právu petičním a správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů jsou společně Zemědělský Svaz ČR, Hybernská 38, 110 00 Praha 1, IČ: 26550521, a Agrární komora ČR, Blanická 383/3,
Olomouc – Hodolany 779 00, IČ: 476 74 768.
Podpisem této petice uděluji členům petičního výboru a správcům osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení, bydliště v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou použity v
souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním, budou tedy předány v této petici označeným orgánům a úřadům (Vláda ČR, Parlament
ČR a jeho orgány, Ministerstvo zemědělství), a dále mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby
dosažení účelu petice, nejvýše však na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat, a to u kteréhokoliv ze správců. Taktéž má právo
na opravu údajů a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů
této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi. Bližší informace ke zpracování
osobních údajů naleznete na webu https://www.zscr.cz/GdprZscr.

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto
podpisového archu, případně na webové adrese: www.zscr.cz. Dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „proti redistributivní platbě
s finanční obálkou 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP 2022+“. Podpisové archy
můžete zasílat k rukám Mgr. Kateřiny Tylšarové, na adresu: Zemědělský svaz ČR, Hybernská
38, Praha 1, 11000 s heslem „Petice SZP 2022“ na obálce.
Za petiční výbor:
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, Hybernská 38, Praha 1, 110 00
Jméno a příjmení*

Bydliště (ulice a číslo)*

Podpis*

*označené položky jsou povinné
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