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1) Podnět č.j.

20061126075244

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko, EU

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda (předseda vlády Miroslav Toplánek), ministr zemědělství, hejtman, poslanec, senátor, komisař

6) Co je třeba udělat

Odmítat pokusy o návrat socialistických forem centrálního plánování – tentokráte ne z Moskvy,
ale z centrály EU. Vytvářet strukturu relativně samostatných územních celků, připravit jejich krizové
řízení.
Metoda přidělování kvót na výrobky a dotace na NEvýrobu je zvlášť nebezpečná v oblasti zemědělské
prvovýroby. Pokud nám evropští byrokraté vyeliminují nějakou plodinu, vyeliminují i její zpracování.
včetně podniků, které vyrábějí zařízení pro potravinářský průmysl.
Pokud se EU nezhroutí, tak budeme do 20 let dovážet možná i chleba a tady ho pouze dopékat.
Nebudeme stačit stavět dost rychle silnice, aby pojmuly kamiony. Mohli bychom se dočkat i kvót na
produkci pitné vody a dovážet ji z některého ze států „silné trojky“.
Nadměrná specializace vzdálených regionů a jejich propojování paradoxně způsobí, že Evropa bude stále
zranitelnější a bezvýznamná stávka kdesi způsobí, že např. nikde nebude mléko.
Viz též podnět 20070812203349 .
Klíč. slova: Irsko, potravinová soběstačnost, RVHP, Varšavská smlouva, NATO,

7) Autor podnětu

Podnět je inspirován diskusí k článku http://www.reflex.cz/Clanek25657.html

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061126075244

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
13. 05. 2019
Soběstačnost Česka ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55
procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
15. 04. 2019
Státu se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci, přestože šlo v letech 2015 až 2017 na její
podporu 21 miliard korun, z toho deset miliard korun z fondů Evropské unie. Dotace zemědělství spíše
škodí.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 12. 2017
"Posametový" úpadek českého zemědělství a jeho důsledku je popsán ZDE.
Ohlásil:
25. 01. 2017
Rozbor aktuální potravinové "soběstačnosti" ČR je uveden ZDE.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

