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V Klíčanech dne 28.listopadu 2022 

Vážený pane ministře Nekulo, 
 
v reakci na naše setkání během zasedání Celorepublikové rady ASZ ČR si Vám 
dovoluji zaslat tento otevřený dopis. Jednou z Vašich priorit při nástupu do 

funkce ministra zemědělství byla podpora precizního zemědělství a využití 
moderních technologií pro snižování spotřeby hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 
Inovace v zemědělství a nové technologické postupy však přesahují i do dalších cílů, 
které jste definoval, jako jsou ochrana a zadržování vody v krajině, ochrana půdy a 
protierozní opatření, včetně péče o krajinu. 
 
Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. je sdružení progresivních 
zemědělců, a odborníků na precizního zemědělství v oblasti rostlinné i živočišné 
výroby. Moderní zemědělské postupy s využitím precizních technologií 

označujeme za cestu, pro udržitelné zemědělství a současné naplnění všech 

cílů určených Společnou zemědělskou politikou EU. Ve strategickém plánu 

bohužel precizní zemědělství není ukotveno tak, aby byly nové zemědělské 

postupy legislativně uznány. Není vytvořený nástroj pro bonifikaci precizně 
hospodařících farem ani motivační systém s jasnou vizí rozvoje tohoto sektoru pro 
začínající farmy. 
 
Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. (SIUZ) zaslal na MZe podklady pro 
implementaci precizního zemědělství do strategického plánu již na začátku roku 
2021. Účastnil se řady jednání a diskuzí o možnosti nastavení ekoplatby na precizní 
zemědělství. Návrhem  SIUZ, bylo vytvoření samostatné ekoplatby na precizní 

zemědělství, jako plnohodnotné varianty k celofiremní ekoplatbě, nebo 

vytvoření samostatného oboru Precizní zemědělství, byť v první fázi jako pilotní 
projekt pro omezený počet farem, které by plnily dotační podmínky na základě 
zpracování faremního plánu. Startovní čára nebo výchozí linie precizního 

hospodaření jednotlivých farem je na různé úrovni. Systém v tomto případě 

musí být nastaven tak, aby umožnil rozvoj jak začínajícím, tak i těm, kteří již na 

nějaké úrovni precizně hospodaří. 

 
Nádstavbová forma k Základní celofiremní ekoplatbě – Precizní zemědělství 

neplní v žádném ohledu naše očekávání a nesouhlasíme s takto nastavenou 

podporou. Hlavním důvodem je fakt, že variabilní hnojení je technologie v České 
republice již dlouhodobě používaná a uplatňuje se více jak na dvojnásobné výměře, 
než pro kterou je plánovaná podpora. Neshledáváme tedy za efektivní finančně 

podporovat to, co již v provozu funguje a je ověřené. Navíc nastavení podmínek 
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ekoplatby na precizní zemědělství neumožňuje do dotačního titulu vstoupit velké 
skupině farem, které využívají jinou technologii, než je dotačním titulem preferována. 
Přitom chybí možnost získání podpory na plošné rozšiřování technologií šetrných 
k půdě a životnímu prostředí. Důležitým faktem, který je nutné zdůraznit je, že 

ačkoliv má ekoplatba sloužit jako motivační nástroj pro dosažení 

environmentálních cílů a šetrnější zemědělství, tak postupy, které musí plnit 

precizně hospodařící farmy pro získání dotace již zcela nerespektující moderní 

hospodaření. 

 
Vážený pane ministře, precizní způsoby hospodaření, které ověřují, zavádějí a 
používají naši členové, reagují na výzvy, kterým čelíme v oblasti změny klimatu, 
ochrany životního prostředí a samozřejmě i zajištění dostatečného množství 
kvalitních potravin. Z výše jmenovaných důvodů a zkušeností, které jsme nabyli 

při jednání k tomuto tématu, si dovolujeme upozornit na skutečnost, že v rámci 

MZe chybí útvar, který by měl ve své kompetenci Precizní zemědělství a měl 

mandát pro koncepční a koordinační činnost napříč jednotlivými útvary MZe. 

Zemědělská praxe potřebuje partnera, se kterým může diskutovat praktické 

otázky rozvoje precizního zemědělství. SIUZ je i nadále k dispozici pro nastavení 
a rozvoj sektoru precizního zemědělství v rámci všech forem zemědělského 
podnikání a kategorií zemědělských podniků. 
 
S pozdravem 
 
Ondřej Bačina, Agrossyn Klíčany 

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. 


