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Z P R A V O D A J

Č É
mimořádné vydání

AGRÁRNÍ KOMORA JE SILNÁ A STABILIZOVANÁ - 
STOJÍ ZA NÍ KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY

Pane prezidente, jak ze svého pohledu 
ty tři roky v roli prezidenta Agrární 
komory ČR hodnotíte?
Myslím si, že se především podařilo 

komoru, její fi nancování i personální 

obsazení stabilizovat. To umožnilo jak 

vedení komory, tak všem členům a or-

ganizacím, které Agrární komora České 

republiky sdružuje, prosadit celou řadu 

kroků, z nichž těží a v budoucnosti může 

české zemědělství dále těžit. Podařilo se 

například zvýšit národní spoluúčast na 

fi nancování Programů rozvoje venkova 

na 35 procent, i když původně bylo v plá-

nu jen 15 procent, což by naše zeměděl-

ce znevýhodňovalo. Dotace do zeměděl-

ství vzrostly a jsou na úrovni vyšší než 

50 miliard korun ročně, což v minulosti 

nikdy nebylo. Za velmi důležité považuji 

především zvýšení podpory živočišné 

výroby, která se, dá se říci, odráží od po-

myslného dna. Rozšířily se také národní 

dotační tituly i potřebné kofi nancování 

SZP nebo úplně nové programy pomoci, 

jako je welfare pro dojnice, prasata 

a drůbež, které vznikly v rámci řešení 

krize v živočišné výrobě. Chovatelé skotu 

mohou ještě využít dotační programy 

D19 a D20, tedy Q kvalitu, či platbu za 

poskytování informací Ústřední evidenci 

na Hradišťku.

Agrární komora se pod Vaším vedením 
ale intenzivně věnovala i dalším pro-
blémům v zemědělství…?
Určitě ano, jako příklad mohu vzít třeba 

méně příznivé oblasti, kde přes původní 

hrozbu nedostatku peněz jsme navýšili 

MIROSLAV TOMAN VEDL AGRÁRNÍ KOMORU ČR JAKO PREZIDENT UPLYNULÉ TŘI ROKY. NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AK ČR 
NA KONCI LEDNA TOHOTO ROKU OZNÁMIL, ŽE SE NEBUDE NA XXV. SNĚMU AK ČR, KONANÉM DNE 16. BŘEZNA V OLOMOUCI, 
ZNOVU UCHÁZET O ZNOVUZVOLENÍ DO TÉTO FUNKCE. NASTAL TEDY ČAS NA BILANČNÍ ROZHOVOR I NA TO, ZEPTAT SE, 
CO SE POVEDLO A CO JE POTŘEBA ŘEŠIT I DO BUDOUCNA.

Foto: Dana Večeřová



ZPRAVODAJ

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ > 20172

VOLBY AK ČR 2017 

HLAVNÍM ÚKOLEM NOVÉHO VEDENÍ KOMORY JE OBHAJOBA 
ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A VŠECH DALŠÍCH OBORU 

VE VENKOVSKÉM PROSTORU NA NÁRODNÍ I EU UROVNI.

úroveň fi nancování obálky LFA oblastí, 

což povede ke zvýšení sazeb, tyto sazby 

jsou navrženy a diferencovány s nejvyšší 

sazbou za H1 a navrženy jsou faremní 

systémy. A když už jsme u LFA, rád bych 

vyjasnil, že naše Komise pro méně 

příznivé oblasti situaci sleduje a je 

připravena k projednání návrhů MZe na 

redefi nici LFA. Dojednány byly rovněž 

mimořádné platby za sucho a mrazy, 

včetně bonifi kace oblastí ohrožených 

suchem v PRV přidělením preferenčních 

bodů.Výrazného rozšíření se dočkala 

vratka zelené nafty, a to na živočišnou 

výrobu, práce v lesnictví a rybářství, 

snažíme se doplnit i speciální plodiny. 

O vratku si mohou chovatelé zažádat 

zpětně od 1. 1. 2016. Rád bych také uve-

dl, že dlouhodobě tlumíme vášně 

nejrůznějších ochranářských lobby – 

například úvahy o dalším zpřísňování 

ochrany půdy proti erozi, která jdou stále 

více proti zásadám normálního hospoda-

ření, z poslední doby např. začlenění 

60 % orné půdy do SEO a MEO vrstvy 

(středně a mírně erozně ohrožených) 

v LPIS, což s sebou nese další 

požadavky na plnění pravidel Cross 

compliance.

Jak v této souvislosti hodnotíte politiku 
ministerstva zemědělství?
Na úvod je třeba říci, že se v posledních 

třech letech zemědělská politika rezortu 

ubírala víceméně správným směrem, ať 

už to byla zvýšená podpora pro živočiš-

nou výrobu, či speciální  výrobu rostlin-

nou. Ve srovnání s některými ministry 

posledních deseti let zde byla patrná 

snaha rezort posouvat dál a pracovat 

v jeho prospěch, ač se to ne vždy úplně 

optimálně dařilo. To je třeba případ 

propagace tuzemských potravin, kde 

dlouhou dobu vázla komunikace mezi 

ministerstvem a producenty potravin, 

pro které by měl být projekt „česká 

potravina“ v první řadě určen. Tady 

narážíme navíc na nemožnost propagace 

českých potravin z národních zdrojů, 

neboť podle Komise jde o nedovolenou 

podporu. Takže otázka propagace 

a podpory českých zemědělských 

a potravinářských produktů by určitě 

měla být jedním z hlavních témat 

k řešení. I v této souvislosti je potřeba se 

zaměřit rovněž na důsledné vymáhání 

dodržování zákona o významné tržní síle, 

který byl sice novelizován a tato novela 

dává dobrý základ pro omezení vlivu 

řetězců, chybí ale její důrazné vymáhání 

ze strany ÚOHS a jasné politické zadání 

v tomto směru. Výsledek pak je, že se na 

trhu prakticky nic nestalo.

Protože jste se zmínil o potravinách 
a podpoře české produkce nemohu se 
v této souvislosti nezeptat: jak 
fungovalo spojení prezidenta AK 
a prezidenta Potravinářské komory 
v jedné osobě?
Přes různé názory a pochybnosti, které 

jsem slýchal o této koexistenci, jsem na 

základě tříleté zkušenosti plně přesvěd-

čen o tom, že spojení funkcí prezidenta 

Potravinářské a Agrární komory ČR je 

fyzicky velmi náročné, ale zcela jistě 

možné a funkční. Ačkoliv obě organizace 

mají na některé záležitosti pochopitelně 

odlišné názory, právě funkce 

prezidenta obou komor umožňuje 

vnímat tyto otázky zcela komplexně, jak 

z pohledu zemědělců, tak potravinářů. 

Musíme si uvědomit, že jde opravdu 

o zemědělsko-potravinářský sektor, 

a tedy zemědělci mohou jen obtížně 

existovat bez potravinářů, kteří jejich 

surovinu zpracovávají a naopak, potra-

vináři těžko obstojí bez kvalitní domácí 

suroviny od zemědělců. To je vzájemná 

závislost, kterou bychom měli podporo-

vat za účelem vytvoření opravdu silného 

a stabilizovaného sektoru. A o to jsem 

se celou dobu z pozice prezidenta obou 

komor také snažil.

Jednou ze záležitostí, o kterých se 
v poslední době stále častěji diskutuje 
jsou klimatické změny a řešení dopadů 
aktuálního vývoje počasí na hospoda-
ření v krajině. Do jaké míry se komora 
zabývala tímto tématem?
Asi nebudu daleko od pravdy, když 

řeknu, že právě Agrární komora ČR je 

průkopníkem  hybatelem veškerých 

aktivit v tomto směru. Jak se ukázalo 

v loňském roce, nejde již jen o problém 

zemědělců, lesníků, rybářů, či vodohos-

podářů, ale sucho, či extrémní srážky 

mají dopad celospolečenský, ovlivňující 

stále více ostatní sektory i běžný život 

nás všech a jsem rád, že se nám 

podařilo rozhýbat nejenom diskuzi, ale 

i konkrétní práce na řešení klimatických 

změn ať již přes Generel vodního hos-

podářství, výbory vlády, či meziresortní 

skupiny. Ze současného stavu v podobě 

vodohospodářské a hydroekologické de-

gradace, zhoršení půd a jejich vlastností, 

nevhodných úprav koryta, nutících vodu 

beze zbytku a v rychlosti odtéci, ale i pří-

valových dešťů a postupující eroze půdy 

vyplývá jednoznačně potřeba obnovy 

celého území. A to zejména přes soubor 

opatření zaměřených na podporu a vyu-

žití přirozených schopností a procesů, ke 

kterým je ale zapotřebí široké spolu-

práce, v níž nelze vynechat zemědělce, 

ale ani obce, podniky průmyslu a další. 

Bohužel, zatím  jdou ale veškeré aktivity 

v tomto směru jen za Agrární komorou, 

kdy vedeme diskuzi s SPÚ a partnery 

jako je MENDELU, ČHMÚ, VÚMOP, apod.

Některé záležitosti jsou stále rozpra-

covány, protože jde v mnoha případech 

o komplexnější a dlouhodobější řešení. 

Mluvím například o dalších daňových 

úlevách pro sektory živočišné výroby 

přes odpočitatelné položky daně v před-

pokládaném objemu 2 miliardy Kč, opět 

se snahou zařadit sem i speciální rost-

linné komodity. K jednání je také návrh 

zákona AK ČR a dnes už i Zemědělského 

svazu na ochranu vlastnictví zemědělské 

půdy proti spekulativním prodejům.

Určitě se ale také něco nepodařilo….
Největším problémem je podle mne 

ochrana českého trhu před dovozy 

zahraničních zemědělských surovin 

a potravin, což bere práci a peníze našim 

potravinářům i zemědělcům. I když se 

zvýšily podpory do živočišné výroby, pořád 

se zemědělcům vyplatí sázet spíše na 

produkci rostlinnou, na jednodušší komo-

dity, a tím ztrácíme perspektivu například 

v pěstování ovoce a zeleniny a speciál-

ních, chcete-li citlivých komoditách, jako 

je například chmel. Tím se opět snižuje 

počet možných zaměstnanců v zeměděl-

ství, resort stárne a vylidňuje se. 

Dají se tyto problémy vůbec  nějakým 
způsobem efektivně řešit?
Zdaleka nejen podle mého názoru 

je nutné změnit současnou strukturu 

dotací ve prospěch komodit, které 

vytvářejí větší počet pracovních míst 

a také snížit zbytečnou byrokracii, 

která zatěžuje zemědělské podnikání 

u nás v oblastech, kde jdou naše 

národní opatření nad rámec povinností 

stanovených Bruselem. Hlavní výzvou 

je ale prosazení reálné pozice České 

republiky v diskusích o podobě evropské 

zemědělské politiky po roce 2020, 

která bude velmi pravděpodobně 

postavena na krácení dotací pro země-

dělské podniky nad určitou hektarovou 

výměru nebo nad určitý rámec plateb 

na farmu.Foto: Jiří Felčárek
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Tím se dostáváme k dalšímu tématu, 
kterým je reformovaná Společná ze-
mědělská politika EU. Kam by vlastně 
měla v příštích letech zemědělská po-
litika mířit a co to znamená pro Českou 
republiku?
Podle mého názoru by Společná 

zemědělská politika Evropské unie 

potřebovala především radikální 

reformu. V posledních letech dochá-

zelo k jejímu stále většímu „zelenání“, 

přičemž náklady na její fi nancování 

představují pro Evropu obrovskou kouli

u nohy.  Zároveň je nutné si uvědomit, 

že nežijeme na opuštěném ostrově 

a potraviny, které zde nevyrobíme, 

se jednoduše vyrobí jinde na světě 

a to mnohem méně šetrnější k životnímu 

prostředí. Ochrana životního prostředí, 

vodních zdrojů a půdy rozhodně není 

v rozporu se zájmy zemědělců a je 

možné k ní podle mého názoru přispívat 

i jiným způsobem, než je dotování 

neprodukce. V jiných částech světa se 

zemědělství modernizuje, prosazuje 

se precizní zemědělství, díky kterému 

se snižuje využití pesticidů a vody. 

A v zemědělství stále, i přes to, 

že Brusel je mnohdy jiného názoru,  

platí „staré pravdy“ jako je například 

důležitost pestrosti osevního postupu 

a vyvážené zemědělské soustavy. 

Budoucí SZP by proto měla investovat 

do moderních technologií, ale zároveň 

zemědělce motivovat k tomu, aby 

mohli dělat to, co je pro krajinu 

a pro spotřebitele prospěšné, tedy 

obhospodařovat půdu a produkovat 

potraviny.

Co tedy čeká v příštích letech na Agrár-
ní komoru ČR, respektive na jejího 
nového prezidenta?
Hlavním úkolem je určitě obhajoba zá-

jmů našeho zemědělství a potravinářství 

v rámci EU. Hlavním tématem je určitě 

chystaná reforma Společné zemědělské 

politiky po roce 2020, která je v sou-

časné době připravována představiteli 

Evropské komise s tím, že k 1. únoru 

byla zahájena tak zvaná veřejná konzul-

tace, která by měla ve druhé polovině 

roku vyústit v poziční dokument. Zásadní 

riziko pro naše zemědělce představuje 

především zastropování plateb pro větší 

podniky, snížení či úplné zrušení dotací 

na produkci a transformace investičních 

podpor v tak zvané fi nanční nástroje, 

které přesunou kapitál od zemědělců 

k bankovním ústavům, tlak na další envi-

ronmentální funkce, řešení klimatických 

výzev a podobně. Do budoucna může 

být založen problém také v odklonu EU 

od produkce, což se může projevit až ve 

ztrátě soběstačnosti výroby potravin. 

Pokud nenajdeme dobré recepty 

a správné programy, můžeme přijít jako 

Česká republika o nemálo peněz. 

V tom, aby se tak nestalo, jsem připra-

ven Agrární komoře ČR i nadále pomá-

hat a využít přitom všech svých kontaktů 

a zkušeností, kterém jsem nejen v roli 

prezidentů obou komor, ale i třeba při 

svých zahraničních misích, získal. To je 

ostatně další nezbytná podmínka efekti-

vity práce Agrární komory ČR a v zásadě 

všech nevládních organizací – mít 

a budovat vazby na co nejširší spektrum 

politiků či vysokých státních úředníků, 

a to nejen v naší zemi, ale i za hranicemi 

země a zejména v EU. Budoucí prezident 

tak musí především dobře diplomaticky 

zvládnout často protichůdné postoje 

komoditních společenstev, horských 

i produkčních oblastí, ale také 

přesvědčit podnikající zemědělce 

o potřebě více se soustředit na udržitel-

nost zemědělství při hospodaření

 v krajině, i proto, že na tyto účely půjde 

nemálo dotací z EU.

A poslední otázka: jak vidíte své další 
působeni v zemědělsko-potravinář-
ském sektoru?
Rozhodně ze sektoru neodcházím, to už 

je pro mne prakticky nemyslitelné. Budu 

pokračovat dále ve funkci prezidenta 

Potravinářské komory ČR, a jak už jsem 

uvedl, jsem samozřejmě připraven  

i nadále se zemědělci a Agrární komorou 

ČR úzce spolupracovat, ať už v otázce 

posílení ochrany domácího trhu, která 

je stále nepříliš účinná a nesystematická 

ochranu domácího trhu nebo v otázce 

zneužití významné tržní síly obchodními 

řetězci, která se zemědělců také velmi 

citelně dotýká. S tím souvisí určitě také 

postupné snižování závislosti na dovozech 

potravin a některých komodit nebo na 

druhé straně vyhledávání t exportních 

příležitostí pro naše producenty. Jsem 

přesvědčen, že témat k řešení je celá řada 

a řada z nich je společná pro obě komory.

Děkuji za rozhovor 

Dana Večeřová

Foto: archiv AK ČR
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INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA AK ČR, KTERÉ SE 
KONALO 24. ÚNORA 2017 V PRAZE

Zároveň doporučilo do voleb všechny 

kandidáty na pozici viceprezidentů AK 

ČR, kteří do uvedeného dne ohlásili své 

kandidatury. Do sněmovny všeobecné 

jsou to obhajující Josef Kubiš za Kraj 

Praha, Václav Hlaváček za Jihomorav-

ský kraj, Leoš Říha za Pardubický kraj. 

Novými kandidáty jsou Jaroslav Šíma za 

Plzeňský kraj a Josef Blažek za Kraj Vy-

sočina a na základě nově uskutečněných 

primárních voleb ve Zlínském kraji zís-

kal tento mandát také Jindřich Šnejdrla, 

který již v pozici viceprezidenta komory 

v minulosti působil. Do sněmovny spole-

čenstev jsou na obhájení postů potvrzeni 

Bohumil Belada (Společenstva zájmová 

ostatní) a Martin Pýcha (Zemědělský 

svaz ČR) a nově pak Vladimír Veselý za 

Lesnicko-dřevařskou komoru ČR. Za 

každou sněmovnu se volí tři viceprezi-

denti, z nichž vždy jeden ještě bude zvo-

len za předsedu jmenované sněmovny.

Volby do orgánů AK ČR začínají volbou 

prezidenta, následně se volí představen-

stvo vzešlé z primárních voleb. Pro volbu 

dozorčí rady obdrží delegáti návrh kan-

didátů, u nichž určuje pořadí většinový 

počet hlasů. Na viceprezidenty následně 

mohou kandidovat pouze zvolení členové 

nového představenstva. Složení komisí 

a další personální zajištění pro vlastní 

organizaci bylo schváleno v prosinci 

2016 v materiálu technicko-organizační 

zabezpečení sněmu. Delegáti sněmu se 

formou hlasování také vyjádří k návrhu 

vedení komory ke zvýšení členských 

příspěvků. 

Zásadní prioritou současnosti je přede-

vším nový rámec Společné zemědělské 

politiky po roce 2020, u kterého je nej-

důležitější zabránit či maximálně omezit 

krácení plošných plateb na základě veli-

kosti podniků, nastavit jednotný systém 

národních dotací tak, aby mezi sebou 

státy nesoupeřily silou národních roz-

počtů a zajistit ochranu proti predátor-

skému chování obchodních řetězců. Při 

zřejmém tlaku na zemědělský rozpočet 

EU, u kterého se předpokládá minimálně 

10% snížení, budou tato jednání pro bu-

doucnost našeho zemědělství zcela zá-

sadní. Tyto a další priority bude defi novat 

a obhajovat Konsorcium zemědělských 

a potravinářských podniků a nevládních 

organizací společně s partnerským sub-

jektem v Bruselu. K těmto činnostem je 

připraven harmonogram prací. Více 

v samostatném příspěvku.

Představenstvo komory bylo rovněž upo-

zorněno na otevření veřejné konzultace 

Evropské komise k novému rámci Spo-

lečné zemědělské politiky pro období po 

roce 2020, ve kterém se mohou zástupci 

sektoru do 2. května vyjádřit prostřed-

nictvím dotazníku k základním okruhům 

priorit a dalšímu nastavení agrární poli-

tiky EU. V současné době je předáno již 

cca 12 tisíc odpovědí, z nichž naprostou 

většinu tvoří subjekty mimo zemědělství, 

což mimo jiné dokládá ataky na výrobní 

agrární sektor. Úřad komory zpracoval 

pro tyto účely postup k vyplnění dotaz-

níku, který je přístupný na portále APIC. 

Jak prezident Toman doplnil, je nezbytné 

být v tomto aktivní tak, aby byl vytvořen 

za Českou republiku dostatečný podklad 

pro veškerá jednání v této problematice. 

Výstup z diskuze se očekává na podzim 

a teprve na tomto základě vzniknou 

první konkrétní návrhy úprav zeměděl-

ské politiky.

Prezident Miroslav Toman zároveň 

stručně vyhodnotil výstupy z krajských 

předsněmovních diskuzí. Zcela logicky 

se většina jednání primárně věnovala 

novému personálnímu obsazení vedení 

AK ČR, kdy se zvažují možní kandidáti, 

jejich síla, zkušenosti a přínos pro ko-

moru. V krajských diskuzích se 

dále objevila aktuální témata jako 

Marketingový fond, Fond těžko pojistitel-

ných rizik, ochrana nakládání 

s půdou, nové dotační tituly – jak jejich 

nastavení, tak využití v praxi, regulace 

trhu ve směru dodavatelsko-odběra-

telských vztahů, podmínky hospodaření 

v příznivých oblastech i v LFA, pravidla 

využití, respektive omezování chemic-

kých přípravků, záměry České národní 

banky ke zrušení intervence a dopady 

na objemy dotací, naplnění politického 

příslibu osvobození podpor od daní z 

příjmu, striktní kontroly dovozů, další 

rozšíření a nastavení erozních vrstev, 

záležitost krajských systémů poraden-

ství a vzdělávání, apod. Požadavky krajů 

budou vyhodnoceny ve zprávě k plnění 

usnesení volebního období a sněmů 

a zároveň budou promítnuty do návrhu 

usnesení XXV. sněmu. Představenstvo 

tato témata schválí a doporučí delegá-

tům sněmu na svém jednání dne 

15. března 2017.

V dalších bodech programu byla prodis-

kutována informace k jednáním s minis- 

terstvem zemědělství k regionálnímu 

poradenství, pro které jsou nadefi nována 

následující kritéria - plošné pokrytí, 

minimální počet členů a historická zku-

šenost. Představenstvo proto podpořilo 

záměr zastřešit žádosti krajů úřadem 

AK ČR, který by tak zároveň koordinoval 

tyto činnosti. Představenstvo zároveň 

nominovalo svého zástupce do Komise 

ministerstva zemědělství pro výběr 

demonstračních farem, kterým je vice-

prezident Leoš Říha. K dalším jednáním 

s ministerstvem je nezbytné přistoupit 

v oblasti řešení redefi nice LFA oblastí. 

Negativním příkladem hodnocení podle 

nové metodiky je okres Tábor, kde bylo 

z LFA vyřazeno 29 tisíc hektarů, a to 

například i na základě dnes již nefunkč-

ních meliorací.

Ing. Jiří Felčárek, Agrární komora ČR

PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ DNE 24. ÚNORA, KTERÉ SE KONALO V PRAZE, 
PODPOŘILO KANDIDATURU PROZATÍM JEDINÉHO KANDIDÁTA NA POZICI PREZIDENTA AK ČR, KTERÝM JE ING. ZDENĚK 
JANDEJSEK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV A PŘEDSEDA INICIATIVY ZEMĚDĚLSKÝCH 
A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ.

Foto: Jiří Horák
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Kandidáti do Sněmovny společenstev AK ČR

Titul Příjmení, jméno Nominace za společenstvo Stávající funkce v AK ČR

1. Ing. Pýcha Martin Zemědělský svaz ČR viceprezident

2.  Drs Miroslav Agrární unie člen představenstva

3.  bude upřesněno Potravinářská komora ČR

4. Ing. Belada Bohumil Farmtec, a.s. viceprezident

5. Ing. Jandejsek Zdeněk, CSc. Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků člen představenstva

6. RNDr. Veselý Vladimír Lesnicko dřevařská komora ČR nově nominovaný

7. Ing. Zelenka Jiří Unie chovatelů hospodářských zvířat člen představenstva

8. Ing. Horák Karel Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR člen představenstva

9. Ing. Studený Stanislav Svaz chovatelů českého strakatého skotu nově nominovaný

10. Ing. Luka Josef Svaz chovatelů prasat nově nominovaný

11. Ing. Ludvík Martin Ovocnářská unie ČR člen dozorčí rady

12. Ing. Mikoláš Jaroslav Český modrý mák člen dozorčí rady

13. Ing. Volf Martin Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin člen představenstva

14. Ing. Šašek Otakar Svaz pěstitelů cukrovky nově nominovaný

Titul Příjmení, jméno Nominace za kraj Stávající funkce v AK ČR

1. Ing. Kubiš Josef Praha viceprezident

2. Ing. Neudörfl  Jiří Středočeský člen představenstva

3. Ing. Kaněra Václav Jihočeský člen představenstva

4. Ing. Šíma Jaroslav Plzeňský člen představenstva

5. Ing. Brandl Pavel Karlovarský nově nominovaný

6. Ing. Novák Miroslav Ústecký člen představenstva

7. Ing. Erlebach Robert Liberecký člen představenstva

8. Ing. Vojtěch Jaroslav Královehradecký člen představenstva

9. Ing. Říha Leoš Pardubický viceprezident

10. Ing. Blažek Josef Vysočina člen představenstva

11. Ing. Hlaváček Václav, CSc. Jihomoravský viceprezident

12. Ing. Šnejdrla Jindřich Zlínský nově nominovaný

13. Ing. Dosoudil Vladimír Olomoucký člen představenstva

14. Ing. Juroš Lumír Moravskoslezský nově nominovaný

Kandidáti do Sněmovny všeobecné AK ČR

KANDIDÁTI DO PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR PODLE VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍCH VOLEB
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KANDIDÁTI DO PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR PODLE VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍCH VOLEB

Foto: Jiří Felčárek Foto: Jiří Felčárek

Titul Příjmení, jméno Nominace za kraj nebo společenstvo Stávající funkce v AK ČR

1. Ing. Hájíček Vladislav Jihočeský kraj člen dozorčí rady

2. Ing. Částka Zdeněk Plzeňský kraj nově nominovaný

3.  Vrzáček Vladimír Karlovarský kraj nově nominovaný

4.  Kudla Bohumil Ústecký kraj nově nominovaný

5. Ing. Veselý Pavel Královehradecký kraj předseda dozorčí rady

6. Ing. Mlateček Josef Pardubický kraj člen dozorčí rady

7.  Severin Božik Jihomoravský kraj člen dozorčí rady

8. Ing. Čadek Karel Zlínský kraj nově nominovaný

9. Ing. Měsícová Milada Olomoucký kraj nově nominovaný

10.  Vaněk Josef Agrární unie nově nominovaný

11.  Bobek Martin Agrofert nově nominovaný

12. Ing. Večeřa Gabriel Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků nově nominovaný

13. Ing. Klaška Vlastislav Českomoravská drůbežářská unie nově nominovaný

14. Ing. Ševčík Petr Zelinářská unie ČR nově nominovaný

15. RNDr. Nedělník Jan, Ph.D Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace nově nominovaný

16. Ing. Bjelková Marie, Ph.D. Lnářšký svaz nově nominovaná

17. Ing. Chalupný Karel Českomoravský cukrovarnický spolek člen představestva

18. Ing. Kubiska Zdeněk Spolek pro komodity a krmiva člen dozorčí rady

19. Ing. Horák Jiří Asociace zahradnických společenstev člen představestva

Kandidáti do dozorčí rady AK ČR
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ING. ZDENĚK JANDEJSEK, CSC.

KANDIDÁT NA PREZIDENTA 
AGRÁRNÍ KOMORY ČR

Den narození: 5.11.1954

Místo narození: Ledeč nad Sázavou 

Bydliště: Brzotice, Středočeský kraj

Stav: ženatý

Děti: Petra (1981), Zdeněk (1982), 

Pavel (1986)  

 

Vzdělání: 
• 1960 - 1969  ZŠ Dolní Kralovice

• 1969 - 1973  SZTŠ Chotěboř – obor 

ekonomický

• 1973 - 1978  Vysoká škola 

zemědělská, Fakulta provozně 

– ekonomická

• 1978 – 1980 Vysoká škola země-

dělská, Pedagogické studium (státní 

zkouška učitelské způsobilosti ) – dál-

kové studium

• 1987 – 1996  Česká zemědělská uni-

verzita – Studium disertační práce 

k získání vědecké hodnosti Kandidát 

ekonomických věd – dálkové studium

Pracovní zkušenosti: 
• 1.7.1978  -  30.4.1983  Státní statek 

Vlašim – vedoucí evidence

• 1.5. 1981 -  31.1.1983  Státní statek 

Dolní Kralovice – ekonom

• 1.4.1983 -  27.3.1989 Státní statek 

Dolní Kralovice – ekonomický náměs-

tek ředitele (statutární zástupce)

• 28.3.1989 - 30.9.1991 ZD Trhový 

Štěpánov – vedoucí úseku pro vědecko 

– technický rozvoj

• 1.1.1991 – doposud – Rabbit Trhový 

Štěpánov a.s.  

Působím na pozici ředitele společnosti 

zabývající se jatečním zpracováním 

kuřecího a králičího masa s vlastní ma-

loobchodní sítí s cca 100 prodejnami, 

mrazírenským skladováním a provozem 

bioplynové stanice.  Ročního obratu 

v roce 2016 jsme dosáhli  cca 1,2 miliard 

Kč, s počtem cca 450 zaměstnanců.

Od roku 1997 - doposud  budování hol-

dingu RABBIT CZ a.s., k němuž  dochá-

zelo postupným  kupováním, reorgani-

zací a provozem problémových podniků 

na sebe navazujících v zemědělsko 

– potravinářské vertikále  - tj. podniky 

zemědělské prvovýroby se zaměřením 

na rostlinnou (hospodařící na cca 

15 500 ha z.p.) i živočišnou výrobu (chov 

jatečních brojlerů, chov králíků, chov 

prasat, chov dojnic, chov masného sko-

tu, chov nosnic), vybudováním podniku 

zabývajícího se výrobou krmných směsí 

a podniky provozující porážku jateč-

ních zvířat a výrobu masných výrobků 

a následným prodejem části produkce 

ve vlastní maloobchodní síti  s cílem 

vytvoření uzavřené potravinářské 

výroby s kontrolou vstupů a výstupů a 

možností ovlivňování kvality – „od pole 

až po vidličku“. 

Ve všech podnicích holdingu RABBIT 

CZ a.s. pracuje cca 1700 zaměstnanců 

a v posledních letech bylo dosahováno 

obratu cca 6,9 miliard Kč. 

Další zkušenosti: 
V rámci získání přehledu a srovnání 

pracovních podmínek a postupů 

jsem v letech 1990 až 1998 podnikal 

pracovní cesty  do zahraničí po 

zemědělských a zpracovatelských podni-

cích v Izraeli, Austrálii, na Novém Zélan-

dě, v Brazílii, Argentině, USA, Kanadě, 

Číně a dalších.Tyto cesty do zemí s vy-

spělým zemědělstvím a potravinářským 

průmyslem mi umožnily doplnit teoretické 

znalosti,  rozšířit přehled a vytvořit před-

stavu, co bude v podnikání nejdůležitější 

a co při mimořádném úsilí může vést 

k výsledkům, které jsou schopné konku-

rovat jak v tuzemsku, tak v současném 

propojeném a globalizovaném světě. 

Ocenění: 
• 2005 – vítěz soutěže Manažer odvětví, 

postup do soutěže Manažer roku

• 2005 – fi nalista soutěže Manažer roku

• 2002 – účastník  „World Entrepreneur 

Of The Year Academy“ oceněný 

1. června v Monte Carlu

• 2001 – Vítěz soutěže Podnikatel roku 

• 2011 v ČR pořádající společností 

Ernst & Young

Činnost ve spolcích a organizacích: 

Protože mi není lhostejný tristní stav 

českého zemědělství, potravinářství 

a stav venkova, k němuž jsme po roce 

1989 dospěli, snažím se o jeho podporu 

aktivní účastí v různých organizacích. 

Od roku 2015 jsem členem předsta-

venstva Agrární komory ČR, působím 

jako předseda předsednictva v Iniciativě 

zemědělských a potravinářských podni-

ků, v Zemědělském svazu ČR, jako člen 

Potravinářské komory České republiky 

a od roku 2016 i jako poradce ministra 

zemědělství. Aktivně se účastním nej-

různějších přednášek a konferencích 

zaměřených na zemědělskou 

a potravinářskou problematiku.

Zájmy:
V poslední době si rád odpočinu 

od pracovního stresu  pobytem

 v přírodě, či procházkou po lese 

a mým zájmem se stala myslivost. 

K mé zálibě též patří dostihový sport, 

kterému se věnuji nejen jako divák, ale 

stal jsem se spolumajitelem dostihové 

stáje RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 

s výcvikovým střediskem v Pičíně 

u Jankova. Ze sportovních aktivit si 

občas rád zahraji s přáteli tenis nebo 

se věnuji rekreačně plavání. 

Motto:  
„Bez práce nejsou koláče.“

„Komu se nelení, tomu se zelení.“

Členské podniky Iniciativy dohromady 

podle údajů veřejného registru 

zemědělské půdy LPIS, který pro 

výplatu dotačních podpor využívá 

mimo jiné Státní zemědělský intervenční 

fond, obhospodařují 225 674 ha země-

dělské půdy, tj. 6,46 % z celkové plochy 

zemědělské půdy České republiky. 

Na této výměře přitom podniky Iniciativy 

produkují 13 % roční produkce České 

republiky v mléce (ročně přibližně

 316 mil. litrů), 26 % roční produkce 

hovězího masa (99 285 tun), 43,6 % 

produkce vepřového masa (99 285 tun), 

59,3 % roční produkce drůbežího masa 

(89 770 tun) a 14,14 % (307 424) roční 

produkce vajec. Podniky sdružené 

v tomto spolku se nachází z velké části 

i v méně příznivých přírodních podmín-

kách, přesto hospodaří se ziskem a na 

mzdách a odvodech vyplatí ročně téměř 

3,5 miliard korun. Zemědělské podpory 

z národního i unijního rozpočtu dosáhly 

v roce 2016 téměř 52 miliard korun. Pro-

vozní dotace se přitom v posledních letech 

pohybují na úrovni 35 až 36 miliard Kč. 

Podniky podniků Iniciativy zemědělských 

a potravinářských podniků přitom ročně 

od Státního zemědělského intervenčního 

fondu či přímo ministerstva zemědělství 

obdrží asi 2,1 miliardy korun, tj. méně než 

5,9 % z celkové obálky a méně než odve-

dou na daních a vyplatí na mzdách.  

Nabízí se otázka „Co daňový poplatník 

dostává za zbylých více než 94 % 

z celkového balíku dotačních podpor 

PROČ PODPOROVAT VÝROBU? 
INICIATIVA ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ (IZPP, Z.S.) SDRUŽUJE DVANÁCT PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ SE 
ZABÝVAJÍ ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBOU A ZPRACOVÁNÍM ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT. 
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směřujících do zemědělství?“ Ještě 

více zarážející je tento nepoměr, když se 

zamyslíme nad tím, že jak dokazuje 

produkce podniků sdružených v Inicia-

tivě, je možné za patnáctkrát méně než 

dostávají ostatní, vyprodukovat téměř 

osminu mléka, více než čtvrtinu hovězí-

ho masa, více než dvě pětiny vepřového 

masa, téměř tři pětiny drůbežího masa 

a sedminu vajec z celkové roční 

produkce České republiky a přitom 

vykazovat zisk, ze kterého jsou každo-

ročně odváděny daně. 

Často se hovoří o mimoprodukčních 

přínosech dotačních podpor, které za 

tímto nepoměrem stojí. Zkrátka, že 

značná část dotačních prostředků není 

určena na výrobu, ale pro údržbu půdy, 

vodních zdrojů a krajiny. K tomu je nutné 

podotknout, že tak zvané ekologické 

přínosy zdaleka nelze jednoznačně 

kvantifi kovat ani kvalifi kovat, případně 

určit jednoznačnou souvislost mezi ně-

kterými přírodními procesy a tak zvaným 

ekologickým způsobem hospodařením. 

Naopak zkušenosti ukazují, že masivně 

dotovaná extenzifi kace v mnoha přípa-

dech vede k šíření nekulturních plodin 

a znehodnocování půd, které bez orga-

nické hmoty ze statkových hnojiv od 

hospodářských zvířat ztrácí nejenom 

úrodnost, ale také schopnost zadržovat 

vodu.  Přitom i v tzv. starých členských 

státech Evropské unie, od kterých jsme 

v rámci implementace Společné země-

dělské politiky tento model přejímali, 

zůstává prioritou každého státu maxi-

málně využít potenciál půd a rozvíjel 

zemědělskou prvovýrobu a zpracování 

produkce s co nejvyšší přidanou hodno-

tou, což má pozitivní vliv na zaměstna-

nost a prosperitu venkovských oblastí.

Naproti tomu v České republice v tomto 

ohledu chybí podobná koncepčnost, 

ačkoli již bylo několik koncepcí rozvoje 

sektoru vytvořeno. Posledním příkladem 

může být podpora chovatelů dojeného 

skotu a prasat, které bohužel vedla 

k dalšímu snížení stavů dojnic a prasnic. 

Ačkoli v těchto výrobních sektorech exi-

stovala krize, nadále se většina podpor 

vyplácela na plochu, bez podmínky zatí-

žení velkou dobytčí jednotkou.  Pokud by 

stejně jako v zahraničí existovala platba 

na farmu se zvýhodněním pro podniky 

se zatížením alespoň 0,5 VDJ, nikoli 

jednoduchá platba „na hektary“, mohly 

být dopady „krize“ na živočišnou výrobu 

mnohem menší. 

Ačkoli na západ od našich hranic je plat-

ba na farmu zcela běžnou věcí, 

v prostředí České republiky není podpo-

ra výroby vnímána pozitivně a nesprávně 

se spojuje s nadprodukcí. Proto se všemi 

způsoby podporuje „neprodukce“ bez 

valného efektu pro národní hospodář-

ství a především daňového poplatníka. 

Potraviny je však nakonec stejně nutné 

někde vyrobit a do České republiky do-

vézt. Naše podpora neprodukce tak vede 

jen k tomu, že dobrovolně dovozcům 

vyklidíme a umeteme cestičku k tomu, 

aby na našem trhu vydělávali peníze. 

Celý systém podpor je proto nutné pře-

pracovat tak, aby motivoval k rozvíjení 

živočišné výroby. Toho je možné docílit 

snížením podpor pro ty podniky, které 

mají zanedbatelnou živočišnou výrobu 

a věnují se hlavně jednoduché rostlinné 

výrobě (střídání dvou až tří plodin) s mi-

nimální potřebou pracovních sil. Naopak 

by měly být koncepčně podpořeny takové 

podniky, které pěstují vojtěšky, jetele, 

víceleté pícniny na orné půdě, brambory, 

cukrovku, luskoviny a další. Podobný 

systém by donutil každého hospodáře 

k vyvážené zemědělské výrobě s převa-

žujícími tržbami za živočišné produkty. 

Zpracování produkce rostlinné výroby 

i živočišné výroby musí být podporováno 

plošně jak u velkých podniků s vysokou 

přidanou hodnotou a produktivitou práce 

(ty se mohou soustředit na vývoz), tak 

u menších specializovaných podniků, 

které mohou zase doplnit nabídku 

v regionech. V současné době však 

dotační systém preferuje ty, kteří nabí-

zejí extenzitu a zaměstnávají minimum 

zaměstnanců, což ostatně bylo vidět při 

rozdělování obálek pro investiční pro-

jekty do 1 miliónu korun, do 5 miliónů 

korun a nad pět miliónů.

Často se setkáváme s hodnocením 

zemědělců na malé a velké, na fyzické 

a právnické osoby s tím, že jedné či 

druhé kategorii jsou automaticky připi-

sovány určité vlastnosti. Podle našeho 

názoru jde o mylné stereotypy, které 

zakrývají pravdu, kterou je fakt, že země-

dělci by měli být hodnoceni především 

podle toho, co přináší společnosti 

i s ohledem na existenci tolik kritizo-

vaných podpor z veřejných rozpočtů.  

Proto je nutné se na zemědělce dívat 

podle toho, kolik podpor spotřebují na 

100 korun tržeb, kolik vyplácí osobních 

nákladů na 100 korun tržeb a kolik odvádí 

osobních nákladů ze 100 korun tržeb. 

Jednoduše řečeno, kolik vrací společnosti 

zpátky ať už formou produkce, tvorby 

pracovních míst nebo formou odvodů do 

státního rozpočtu. 

V dnešním systému podpor stále exis-

tuje mnoho podnikatelských subjektů, 

u kterých jsou podpory vyšší než tržby, 

které nic nevyrábějí, nikoho nezaměst-

návají a odvádí jin minimální odvody. 

Bohužel jsou tyto subjekty často dávány 

ostatním zemědělcům za vzor, protože 

„nezasahují do krajiny“ a sami si pěstují 

image ochránců krajiny. Naproti tomu se 

větším podnikům, u kterých je celková 

suma dotačních podpor z logiky věci 

vyšší, vyčítá, že pobírají zbytečně moc 

peněz, které potom nezbývají pro ty 

menší a extenzivnější. Nikdo se však už 

nezamýšlí nad tím, že v poměru celkové 

výroby, směřuje k větším podnikům jen 

zanedbatelné množství podpor. 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.,

generální ředitel 

Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.,

předseda Iniciativy zemědělských 

a potravinářských podniků,

člen představenstva AK ČR,

kandidát na prezidenta AK ČR

Foto: shutterstock.com
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KANDIDÁTI NA VICEPREZIDENTY SNĚMOVNY 
VŠEOBECNÉ AGRÁRNÍ KOMORY ČR

ING. JAN KUBIŠ

ING. VÁCLAV HLAVÁČEK, CSC.

ING. JOSEF BLAŽEK 
Věk: 60 let

Vzdělání: vysokoškolské, vystudovaný 

obor fytotechnický

Profesní zkušenost:
Práce v zemědělství od roku 1976 – tech-

nik rostlinné výroby, agronom, předseda. 

Předseda VOD Jetřichovec, okres Pelhři-

mov, Kraj Vysočina

Pozice AK: Předseda AK Pelhřimov, člen 

představenstva Krajské agrární komory 

Kraje Vysočina, člen představenstva AK 

ČR od roku 2016

Délka působení v AK:  Členství v Agrární 

komoře od roku 2011

Priority
- obhajoba zájmů všech zemědělců bez 

rozdílu formy podnikání a zlepšení jejich 

podnikatelského prostředí v ČR;

- snižování byrokratické zátěže podnikání 

formou připomínkování zákonů, vyhlá-

šek, nařízení a nově vznikající legislativu 

EU v prospěch zemědělců;

- zaměřit se na podstatné zlepšení 

spolupráce s ostatními svazy a spolky 

podnikajícími ve stejném oboru pro 

dosažení lepších výsledků;

- jednat s MZe ve směru prosazení 

rovnocenných podmínek v EU na úroveň 

zemědělců původní patnáctky, a ne aby 

nám tato kritéria byla na národní úrovni 

ještě zhoršována;

- prosadit na MZe jeden směr a fi lozofi i 

podpor tak, aby nerozdělovalo naše 

zemědělce vytvářením nerovných dotač-

ních pobídek.                

Před devětašedesáti roky jsem se narodil 

na pětadvaceti hektarovém statku v jižních 

Čechách. V zemědělství se pohybuji celý 

život mimo dvou let vojny, vystudoval jsem 

Střední zemědělskou technickou školu 

a pak Vysokou školu zemědělskou 

v Suchdole, obor fytotechnický. 

Deset let jsem pracoval v ÚKZÚZ na úse-

ku odrůdového pokusnictví, výživy 

a ochrany rostlin. Od roku 1978 jsem 

v Jesenici, nejdříve jako hlavní agronom, 

od roku 1990 jako předseda družstva a od 

roku 1992 po transformaci jako předseda 

představenstva a ředitel akciové 

společnosti AGRO Jesenice u Prahy. 

V Agrární komoře jsem aktivně činný od 

jejího založení. V současné době jsem 

místopředseda Okresní agrární komory 

Praha, místopředseda Středočeské regi-

onální komory, člen představenstva a ví-

ceprezident Všeobecné sněmovny AK ČR.  

Většina delegátů sněmu mě dlouhodobě 

zná osobně a zná i podnik AGRO Jesenice 

a tak si myslím, že nemusím dlouze před-

stavovat své názory a postoje. 

Myslím si, že se nám stále nedaří využít 

velký potenciál Agrární komory jako 

nejsilnější nevládní organizace k ovlivnění 

zemědělské politiky státu ku prospěchu 

a rozvoji celého českého zemědělství. 

Často jezdím po dálnici kolem Řípu a tak 

si představuji, co by nám řekl praotec 

Čech, který přivedl naše předky do úrodné 

země a my dnes nedokážeme tento národ 

uživit a musíme dovážet 55 % vepřového, 

třetinu ovoce a dvě třetiny zeleniny. 

A na zlepšení tohoto stavu bych se chtěl 

i nadále podílet. 

Působení v AK ČR:
• 1991 – 1993 tajemník Agrárně potravi-

nářské komory Břeclav

• 1993 – 1997 předseda představenstva 

Okresní agrární komory Břeclav

• 1997 – 2005 prezident AK ČR

• 2005 – 2014 člen představenstva AK ČR

• 2014 – doposud viceprezident a předse-

da Všeobecné sněmovny AK ČR

V Agrární komoře ČR se angažuji od 

samotných příprav jejího vzniku. Za dobu 

své existence prokázala svoji jedinečnost, 

mimořádnost a úspěšnost. Je jedinou ne-

vládní organizací na území ČR, která za-

stupuje zemědělce, potravináře a lesníky 

bez ohledu na velikost, formu podnikání, 

jak fyzické, tak i právnické osoby. Agrární 

komora si získala respekt, vliv a vážnost 

a je úspěšná na vnitrostátní i mezinárodní 

úrovni. Její zaměření je širokospektré 

a je místem hledání kompromisních řešení, 

stanovisek a návrhů s přijatelnou ekono-

mickou vyvážeností. Hospodaří s minimál-

ním rozpočtem s nízkým personálním 

obsazením. Proto je jedinečná a zvláštní.

Její pozice nikdy nestála a do budoucnosti 

nesmí stát na podnikové struktuře. Pokud 

by se tak stalo, pak ztratí svoje stávající 

respektované a silné postavení.

V případě zvolení za viceprezidenta 

a předsedy Všeobecné sněmovny chci:

- prosazovat dokončení Generelu vodního 

hospodářství krajiny ČR jako komplex-

ního argumentačního, vyjednávacího 

podkladu pro zpracování adaptační 

strategie ČR pro zvládání negativních 

dopadů klimatických změn (dopadů 

sucha, povodní, extrémních teplot, …),

- prosazovat udržení stávající úrovně ná-

rodního i unijního rozpočtu pro adaptaci 

českého zemědělství, potravinářství, 

lesnictví a rybářství,

- usilovat o prosazení vratky spotřební 

daně u motorové nafty pro citlivé komo-

dity na úrovni vratky u živočišné výroby,

- usilovat o snížení závislosti ČR na dovo-

zech vepřového masa, vajec, drůbežího 

masa, ovoce, zeleniny, vína, a dalších 

komodit a posílení české produkce na 

domácím trhu na min. 85 % úrovně,

- usilovat o zavedení tarifů na hektar 

u vratky spotřební motorové nafty,

- usilovat o posílení inovací ve šlechtění, 

organizaci porostů pěstovaných plodin, 

monitorování porostů,

- usilovat o vybudování vodohospodářské 

a závlahové soustavy,

- usilovat o snížení odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění a o odpočet 

podpor od daňového základu,

- usilovat o posílení pozice Krajských in-

formačních středisek v rámci struktury 

AK ČR,

- usilovat o přijetí legislativy, a to přede-

vším zákona o prodeji zemědělské půdy, 

zákona o marketingovém fondu (obdoba 

Polska), zákona o pojištění příjmů 

zemědělců (cenové výkyvy, extrémy 

počasí…), novely zákona 301/91 Sb. 

s povinným členstvím v AK ČR,

Jsem připraven spolupracovat se všemi 

organizacemi, institucemi, ministerstvy, 

vládou i zahraničními partnery.

Aby české zemědělství v budoucnosti 

obstálo se ctí, je třeba využít chytrého – 

inteligentního – účinného managementu 

k lepšímu využití omezených zdrojů, jako 

je půdy, voda, limitující živiny (N) a pes-

ticidy. Řešením je nová fi losofi e agrární 

koncepce postavená na trvale udržitelné 

intenzifi kaci.

Věk: 64 let

Vzdělání: vystudovaná VŠZ Brno, Ag-

ronomická fakulta, obor zahradnictví

Profesní zkušenosti/praxe 
v zemědělství: jednatel společnosti 

provozující zemědělskou výrobu

Pozice v AK ČR:
• viceprezident AK ČR, předseda 

Sněmovny všeobecné, člen mezire-

sortní komise MZe a MŽP voda-

-sucho, předseda představenstva 

Regionální agrární komory Jihomo-

ravského kraje a člen představenstva 

OAK Břeclav
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ING. JINDŘICH ŠNEJDRLA
Společnost hospodaří na 1240 ha ZP, 

z toho 1000 OP, mléčné krávy 170 ks H, 

450 tun vepřového masa, 1 MW BPS.

V létech 2014 až 2016 komoditní ná-

městek ministra zemědělství, nyní člen  

poradního sboru ministra

Pozice AK: předseda OAK Vsetín, mís-

topředseda KAK Zlín, kandidát na člena 

představenstva AK ČR

Délka působení v AK:  Člen od roku 

1994, předseda OAK od roku 1998, jedno 

funkční období člen Představenstva AK 

ČR, dvě funkční období viceprezident 

Sněmovny všeobecné

Priority
AK ČR je největší a nejvlivnější nevládní 

zemědělská organizace. Vedení komory 

vždy účinně hájilo a hájí zájmy svých 

členů. Jiná úloha a role komory je v době, 

kdy vedení resortu není úplně nakloněno 

členům komory, a naopak. V současné 

době, kdy resort vede ministr Marian 

Jurečka, je komora velmi důležitým a 

respektovaným připomínkovým  místem 

vznikajících právních norem. V případě 

zvolení se budu snažit spolupodílet se na 

prosazování zájmů celé členské základny, 

tedy nebudu rozlišovat členy na malé, 

nebo velké. Já rozlišuji zemědělce na 

dobré - ty je třeba chránit 

a podporovat, a špatné - ti ochranu 

nepotřebují, neboť křiví trh a vytvářejí 

nerovnovážné prostředí. Určitě bych chtěl 

klást důraz na sdružování zemědělců do 

odbytových družstev. Legislativní rámec, 

možná že ne úplně ideální, je nastaven 

a zemědělci by ho měli začít účinně vy-

užívat. Celý kulturní svět tvrdě postihuje 

kartelové dohody s výjimkou zemědělců! 

A my toho velmi málo využíváme. V rámci 

legislativy EÚ je potřeba pokračovat i na-

dále ve spoluprácis ostatními nevládními 

organizacemi Evropy s důrazem na spo-

lupráci zemí V 4. Jsou opatření, která se 

nám velmi těžce dojednávají samotným. 

České zemědělství zažívá období kon-

junktury. To platí bezesporu pro obecnou 

rostlinnou výrobu, snad s výjimkou pro 

pěstitele cukrovky. Hůře na tom jsou 

speciálky, jako ovoce a zelenina. Kde to 

však nevypadá nejlépe, to jsou živočišné 

výroby. Mléko se sice zotavuje, určitě 

však letos nesmaže ztráty z minulých 

let. Vepřové maso je na tom stejně, snad 

s výjimkou toho, že je významně méně 

dotačně podporováno. Navíc ho dnes 

vyrábíme ani ne polovinu toho, co sami 

zkonzumujeme.  Ale každá konjunktura 

jednou končí a následuje recese. Proto je 

důležité mít silnou nevládní zemědělskou 

organizaci, v našem případě Agrární ko-

moru, která je schopna hájit zájmy svých 

členů i v dobách nepříznivého vývoje.                  

Věk: 59 let

Vystudovaný obor:
Vysoká škola zemědělská Brno, 

Provozně ekonomická fakulta

Profesní zkušenost: od roku 1993 

jednatel zemědělské společnosti 

AGROTECH Poličná, 

  

KANDIDÁTI NA VICEPREZIDENTY SNĚMOVNY 
VŠEOBECNÉ AGRÁRNÍ KOMORY ČR

Kandiduji především proto, že jsem byl 

k tomuto kroku vyzván třemi krajskými 

komorami, a z části i z důvodů, jež dále 

zmiňuji, včetně svých postojů k někte-

rým záležitostem komory. Nebudu vás 

unavovat  informacemi  o rozdílných  

podporách v jiných zemích, ani o klesající 

produkci v ČR od roku 1990. To považuji 

za tak známé, že je snad povinností 

každého z nás tyhle věci připomínat 

především těm, jež obdobné informace 

nemají. Pokusím se stručně v několika, 

dle mého názoru důležitých bodech 

objasnit mé postoje. Je asi snem si my-

slet, že politika MZe ČR bude dodržovat 

nějakou koncepci, volby to vždy posunou 

jiným směrem. Ohlédnu-li se zpět 

o 3-4 roky, pak obecně tahle vláda nebyla 

vůči zemědělcům úplně nepřátelská – 

zažili jsme výrazně horší doby, ale řada 

věcí (příprava programů, sucho, mléko 

atd.) měla až neuvěřitelně dlouhou 

dobu reakce. Prezentace těchto kroků 

v médiích byla vždy rychlá, vždy raději 

nadnesená a ve svých důsledcích zdaleka 

ne dostačující vzhledem k problémům, 

které měla řešit. 

Příspěvky do AK ČR – jsme nepovinní 

členové, svým způsobem vlastníci komo-

ry. To samo o sobě napovídá, jak bychom 

se měli ke své komoře chovat. Chceme 

lobbovat, prosadit řadu dobrých nápadů. 

Všichni víme, že to něco stojí. Nejásám 

s rukama nad hlavou, že budu platit víc 

(ostatně při této činnosti nejásám nikdy), 

ale taky si realisticky umím spočítat, co 

mi za poslední roky přichází do fi rmy 

za prostředky. Musím ještě dodat, že za 

končící volební období jsem měl díky pů-

sobení v představenstvu poprvé k dispo-

zici přehled o hospodaření centrály, které 

je za poslední tři roky v dobré kondici.

Vztahy s ostatními – o MZe jsem se 

zmínil, ale jsou tu další hráči na trhu, na-

příklad ZS ČR, ASZ, SMA, atd. Zde vidím 

jednu naši nevýhodu, a to je paradoxně 

její více než pestrá členská základna. 

Své zájmy se snaží prosazovat zástupci 

jednotlivých oborů od květin, zeleniny, 

chmele, řepy, obilí, po jednotlivá odvětví 

hospodářských zvířat, atd. Je dost složité 

k řadě věcí vytvořit jeden názor, ale to 

je dáno statutem komory. Ostatní svazy, 

spolky či asociace mají zájmy členů mno-

hem užší, a tak i jejich stanoviska jsou 

snáze defi novatelná a ne vždy ladí se 

stanovisky komory. Zvláštní, alespoň pro 

mě, je vztah se Zemědělským svazem. 

Většina čtenářů ví, že se především neo-

fi ciálně, v kuloárech občas řešilo spojení 

obou organizací, vždy se to ale rozplynulo 

a už se tím pádem nedostalo na ofi ciální 

jednání. Osobně se mi nezdá tenhle sou-

časný stav normální. Dle mého odhadu 

je možná více než polovina členů svazu 

členy komory. V zásadě stejné zájmy, 

velká část členů v obou organizacích 

a přesto to není úplně ono. Čím to? Je to 

možná na více plochy novinového papíru, 

ale dle mého zjednodušeného pohledu je 

za vším člověk, jeho funkce, v některých 

případech i jistá nostalgie k historickému 

vývoji obou subjektů. Skutečnost je tako-

vá, že práci komory to občas komplikuje 

a v horším případě i zmaří (viz zákon 

o půdě). Zkrátka zde se dá udělat víc.

AK ČR neudělala za poslední volební ob-

dobí málo. To může pocítit prakticky vět-

šina zemědělců. Můj předcházející pohled 

má za cíl pozici Agrární komory posunout 

zas o kousek dál. Jako vůbec nejdůležitěj-

ší bych na závěr uvedl její vlastní 

prezentaci své činnosti před zemědělci 

i veřejností. Prostě nesmíme se stydět říct 

nahlas, co jsme naší zásluhou prosadili 

a kam směřujeme. Nelze se spokojit 

s tím, že výsledek nebyl špatný. Pak 

se nám právě stává to, co dosud, totiž 

že tu „smetánku“ občas slízne někdo 

jiný, ačkoliv to bylo odpracováno právě 

komorou. Není to vůbec jednoduché už 

například proto, že velká řada subjektů se 

tzv. „veze“, nejsou členy AK, pochechtává 

se „za rohem“ a mne si ruce, jak si za něj 

a za cizí peníze někdo tzv. „mlátí ústa“. 

Očekával bych a bude mou snahou pod-

pořit každou OAK, která bude rozlišovat 

mezi svými členy a těmi, co jen parazitují 

a přiživují se.  A ještě jednu záležitost, 

kterou je vztah centrály a okresních 

agrárních komor. Nezřídka se právě 

zdola ozývají kritické hlasy především 

k informovanosti o připravovaných 

a probíhajících krocích AK ČR. Považuji 

za velice důležité tento vztah zlepšit. 

Popravdě - nezapomeňme na to, že ta 

masová politika a obraz komory se dělá 

právě na úrovni OAK a jejich členů.

Na úplný závěr přeji všem zemědělcům 

dobrý rok a šťastnou volbu.

Věk:  56 let

Vzdělání: 
VŠZ Praha, Mechanizační fakulta

Profese: 
od roku 1991 - 2015 předseda 

představenstva, ředitel zemědělské 

společnosti Nezvěstice 

(4100 ha, 1000 dojnic)

Od roku 2015 – dosud – předseda předsta-

venstva Osecká zemědělská a obchodní 

společnost a.s. (3950 ha, 950 dojnic)

Člen představenstva AKČR, více než 12 

let předseda KAK Plzeň, více než 20 let 

člen představenstva OAK Plzeň-jih

Prakticky 26 let působím ve vedoucí 

funkci v zemědělské prvovýrobě. Po 

celou dobu profesního života jsem 

zastával vizi, že  k půdě patří zvířata 

a kupodivu na obou mých působištích 

jsou krávy v přiměřené koncentraci 

dodnes. 

ING. JAROSLAV ŠÍMA
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ING. MARTIN PÝCHA
předsedou. Je viceprezident Agrární ko-

mory, Konfederace zaměstnavatelský 

a podnikatelských svazů, Družstevní 

asociace a Evropské organizace zeměděl-

ských družstev Cogeca

- současné zaměstnání: předseda ZSČR 

od roku 2011, 

- pozice v AK ČR, kraji, okrese: viceprezi-

dent AK ČR

- délka působení v AK ČR: od roku 2011

Priority, témata, zaměření vlastní čin-
nosti do volebního období 2017-2020
Jakožto předseda Zemědělského svazu, 

jehož činnost se s AK ČR částečně 

překrývá, se věnuji mnoha oblastem 

a zájmům, které jsou společné pro členy 

obou organizací.  Navíc podle průzkumů 

Zemědělského svazu ČR si přeje spolu-

práci nevládních zemědělských organizací 

stále více zemědělců. České zemědělství 

je pro ně velmi roztříštěné. Spolupráci 

a koordinaci činnosti Zemědělského 

svazu a Agrární komory tak vnímám jako 

svůj hlavní úkol pro další funkční období. 

Agrární komoru vnímám jako organizaci, 

která má zemědělce spojovat a vytvářet 

prostor pro vnitřní diskusi mezi jejich 

jednotlivými skupinami a organizacemi, 

což je u nás někdy velmi těžké. Vedle toho 

jsou ale některé oblasti, které vnímám 

v současné době jako více důležité. 

Především je to obhajoba zájmů českých 

zemědělců v rámci přípravy Společné 

zemědělské politiky po roce 2020, kde má 

české zemědělství se svou specifi ckou 

strukturou obtížné postavení. Této oblasti 

se aktivně věnuji již nyní a využívám 

k tomu i své postavení viceprezidenta 

Evropské organizace družstev COGECA. 

Dále pak usiluji o prosazení předkupního 

práva zemědělců u nás na nákup půdy, 

vytváření silných odbytových organizací 

zemědělců a podporu českých potravin.

Zmínit musím také nastavení rovných 

podmínky v rámci dotační politiky. Dotační 

zemědělskou politiku nevnímám jako 

politiku sociální (i když zcela jasně některé 

její aspekty obsahuje), ale především jako 

politiku ekonomickou. Tedy takovou, jejímž 

cílem je především posílení konkurence-

schopnosti českých zemědělců včetně 

jejich postavení v rámci výrobní vertikály. 

Ve svém dosavadním funkčním období 

jsem se také věnoval obhajobě zájmů 

členů Agrární komory v oblasti školství 

a jsem připraven v tom pokračovat. Země-

dělský obor není v porovnání s ostatními 

sektory, pro veřejnost tolik atraktivní 

z hlediska volby povolání. Veřejnost si 

sice uvědomuje důležitost tohoto oboru 

a jeho postavení v rámci hospodářství, ale 

pracovat v něm nechce. S tím úzce souvisí 

i stav českého zemědělského školství 

a malý zájem studium tohoto oboru.  

Věk: 41

Vzdělání: vystudovaný obor:

ČZU, Provozně ekonomická fakulta, 

Evropská agrární diplomacie

Profesní zkušenosti/praxe 
v zemědělství:
pracoval v Zemědělském svazu na 

různých pozicích, od roku 2011 je jeho 

jako je malý podíl vnosu organické hmoty 

do půdy, zejména přes ŽV, neodborné 

vedení výživy půdy, neodborné biohospoda-

ření apod. Zemědělské podpory směřovat 

nejvíce tam, kde přináší co největší přida-

nou hodnotu. Aktivní český zemědělec je 

tradičně producent kvalitních konkurence-

schopných surovin pro potravináře, a přitom 

odborně pečuje o krajinu. Není pouhý 

údržbář krajiny, který za úplatu uvolňuje 

trh ostatním producentům v EU.  Podpora 

citlivých komodit (citlivých dle skutečné 

ekonomiky a významné pro hospodaření 

v naší krajině, nikoliv jen dle seznamu EU). 

Podpora musí být srovnatelná u nás 

s okolními zeměmi, včetně podpor ná-

rodních, regionálních a zároveň, včetně 

stejných podmínek pro obdržení a kontrolu 

podpor (přidaná hodnota a zaměstnanost 

na venkově přinese návratnost těchto pod-

por, tak jako v ostatních hospodářsky vyspě-

lých zemích). Zemědělské pojištění musí 

reagovat na vývoj klimatických změn sazbou 

podpor, podpora dostupná stejně pro malé 

i velké, nastavení systému pro řešení těžko 

pojistitelných rizik!  Cesta našich kvalitních 

potravin na pulty v naší zemi musí být 

v zájmu našich obyvatel co nejvíce upřed-

nostňovaná. Vzhledem k tomu, že stále ješ-

tě nenítaková vazba k místním potravinám, 

jako v zemích na západ od nás, tak je o to 

důležitější role státu v propagaci, regulaci 

a kontrole trhu ve prospěch našich potravin 

a ve prospěch rovnoměrnějších a spra-

vedlivějších rozdělení marží ve vertikále 

zemědělec – zpracovatel – obchodník. 

Zvýšení prestiže našeho zemědělství – 

propagace moderního zemědělství 

jako jedinečného oboru, který pracuje 

s přírodou, lidmi a technikou, a přitom tvoří 

hodnoty nezbytné pro lidskou existenci. 

Členy chci oslovit cíly, které chci opravdu 

důsledně prosazovat a snahou působit na 

větší vážnost AK ČR a její větší přínosnost 

i přitažlivost pro členy. Agrární komora je 

hlavní organizace zemědělců při hájení je-

jich základních profesních zájmů. Pokládám 

za nutné, aby byla co nejvíce ekonomicky 

a i politicky organizačně nezávislá. Váha AK 

by měla ještě více odpovídat tomu, kolik ze-

mědělců sdružuje. Možnost rozvoje komory 

je ve větším využití potenciálu členů. Každý 

člen by měl mít větší možnost k zapojení se 

k připomínkování řešené problematiky 

a jeho připomínky by měly být vypořádány 

s odůvodněním, proč jeho názor nebyl 

eventuálně přijat.

Důležité je, aby fungoval efektivně v rámci 

možností co nejvíce i systémově, kdy má 

každý co největší možnost vyjádřit své 

stanovisko, ale při zpětné vazbě respektuje 

objektivní důvody, proč jeho názor nebyl pří-

padně přijat. Členové by měli mít přínos ze 

svého členství nejen ve směrování dotační 

politiky v zájmu svých členů, ale 

i v přednostním poskytování individuálních 

služeb a poradenství na vyšší úrovni 

a za nižší cenu, než najdou jinde. Zároveň 

AK ČR by měla vedle intenzívnější komu-

nikace mezi svými členy, prostřednictvím 

zesílení vazeb centra kraje – okresy, sofi sti-

kovaněji a výrazněji komunikovat 

s odbornou i laickou veřejností. Komora 

musí vystupovat a hledat další cesty, aby 

byla organizací pro zemědělce přitažlivou 

a pro veřejnost přesvědčivou. Vedle organi-

zací, které AK ČR sdružuje, kde je úzká 

a férová spolupráce nezbytná, je důležitá 

spolupráce s dalšími organizacemi země-

dělců, které jsou mimo AK, ale také 

s nezemědělskými organizacemi, působící-

mi ve venkovském prostoru. 

Politika MZe by měla ještě více než doposud 

hájit specifi cké zájmy a potřeby našeho 

zemědělství, proti často těžko použitelným 

pravidlům EU. Měla by vidět dlouhodobé zá-

jmy naší země od ochrany půdy, přes větší 

podporu aktivních, produkčních zemědělců, 

až po intenzívní ochranu trhu s potravinami 

před nekvalitními dovozy. Měla by brát při-

pomínky nevládních organizací úměrně ve-

likosti, ne dle toho, jak se to zrovna politicky 

hodí, a či se raději nevymluvit na nejednotu 

zemědělců. Rámec politiky EU by měl být 

více ve prospěch zemědělců, kteří zajišťují 

obyvatelům EU kvalitní veškeré potraviny, 

než kvalitní odběr dotací, a to bez ohledu 

na velikost, či vlastníka nebo strukturu 

zemědělských fi rem. EU by měla řešit, více 

než dosud, efektivnost a konkurenceschop-

nost zemědělství v rámci světa. Pro ČR je 

důležité, aby EU dokonale respektovala 

specifi ku zemědělství některých zemí, např. 

u nás neomezovat farmu za velikost, ale zá-

roveň je pro nás i důležité stanovit hranice 

pro národní podpory, aby se v „jednotné“ 

politice EU nestalo zemědělství jednotlivých 

zemí soutěží jejich národních rozpočtů. 

AK ČR je pro mě dlouhodobě hlavní 

organizací, která pomáhá zemědělcům 

v naší krásné, náročné, jedinečné a často 

i nedoceněné práci. Je to jediná nevládní 

organizace, ve které se dlouhodobě anga-

žuji a hodně mi proto záleží na tom, aby její 

význam pro zemědělství stoupal. 

K tomu chci spojit své každodenní provozní 

zkušenosti ze zemědělské praxe, 

s poznatky a kontakty získanými při svém 

působení v AK ČR, včetně zkušeností za 

poslední dva roky v práci viceprezidenta, 

protože náš obor si co nejvíce důstojné 

a vlivné zastání zaslouží a potřebuje.  

Věk: 50 let

Vzdělání: vystudovaný obor VŠZ agro-

nomická fakulta, obor fytotechnický 

Profesní zkušenosti/praxe 
v zemědělství:
9 let agronom, 20 let ředitel KLAS 

Nekoř a.s., 1500 ha z. p., 600 dojných 

krav, LFA, přidružená obchodní činnost 

prodej a servis zemědělské techniky 

a osiv. V současné době ředitel a před-

seda představenstva KLAS Nekoř a.s. 

- viceprezident AK ČR, předseda Regi-

onální agrární komory Pardubického 

kraje, předseda OAK Ústí nad Orlicí, 

20 let působení v AK ČR

Priority, témata, zaměření vlastní čin-
nosti do volebního období 2017-2020
V případě úspěšné volby chci prosazovat 

zájmy poctivých zemědělců - členů AK 

ČR s následujícími hlavními tématy.

Ochrana zemědělské půdy před speku-

lativními prodeji mimo naše zemědělce. 

Dále před nesmyslným plýtváním ornou 

půdou, zastavováním stavbami bez 

přidané hodnoty pro národní hospodář-

ství (sklady, cyklostezky apod.). Ochrana 

půdy před neodborným hospodařením, 

ING. LEOŠ ŘÍHA

KANDIDÁTI NA VICEPREZIDENTY SNĚMOVNY 
SPOLEČENSTEV AGRÁRNÍ KOMORY ČR
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ING. BOHUMIL BELADA 

RNDr. VLADIMÍR VESELÝ

činnosti do volebního období 
2017-2020
Pokud budu zvolen, tak se chci zaměřit 

prioritně na vyjednávání podmínek 

Společné zemědělské politiky na období 

2020 až 2027 pro české zemědělce. Chci 

využít své zkušenosti z vyjednávání na 

současné období 2013 až 2020, kde se 

nám podařila prosadit významnou část 

našich priorit. 

Teď to nebude vůbec jednoduché. Bude to 

mravenčí dlouhodobá práce s našimi po-

litiky, ale především poslanci Evropského 

parlamentu, s Komisí EU a Radou EU. Pro 

nás je důležité prosadit co nejvýhodnější 

obálku fi nancí pro české zemědělce 

v porovnání s ostatními členskými země-

mi EU. Vzhledem k velikostní struktuře 

podniků v ČR je důležité zamezit případ-

nému zastropování a nárůstu degresivity 

jednotlivých plateb. To by výrazně dopadlo 

na naše zemědělské podniky a navíc by to 

šlo proti konkurenceschopnosti evropské-

ho zemědělství na světovém trhu, kde se 

podniky postupně zvětšují. 

Další prioritou je regulace národních 

a regionálních podpor, které výrazným 

způsobem v současné době narušují 

rovné podmínky na společném trhu. Díky 

tomu některé země výrazně navyšují 

výrobu a některé díky dotovaným dovozům 

těchto přebytků jsou nuceni výrobu 

snižovat. Další prioritou je celoevropská 

legislativu regulující chování obchodních 

řetězců, které jednoznačně využívají nega-

tivně pro zemědělce svojí tržní sílu. Dále 

se musíme pokusit o snížení administra-

tivní zátěže a o rozumné nastavení zelené 

stránky zemědělské politiky.

V ČR jsem připraven pokračovat v prosa-

zování podpory živočišné výroby a citlivých 

rostlinných komodit na všech úrovních. 

Také mohu přispět svými zkušenosti 

v optimálním nastavení Programu rozvoje 

venkova. Dále budu prosazovat zvýhodně-

ní zemědělců při nákupu půdy, na které 

hospodaří.

Agrární komoře jsem se po dobu 9 let 

snažil dát maximální energii a spoustu 

hodin práce. Vůbec toho nelituji, naopak. 

Hodně jsem se toho naučil a poznal 

mnoho kvalitních lidí, kteří mě pozitivně 

ovlivnili nejen po profesní stránce, 

ale i po té lidské. Za to Vám všem chci 

moc poděkovat. Největší síla AK ČR je 

v lidech, kteří v ní jsou aktivní. Je tady 

spousta pracovitých a poctivých členů. 

Mým cílem na další volební období je se 

pokusit ještě více zapojit lidi v regionech 

do práce v komoře. Dále je pro AK ČR 

důležité přesvědčit politiky, že v rámci AK 

jsou zastoupené všechny směry českého 

zemědělství a že výstup z AK ČR je již 

vyvážený kompromis, který by měli všichni 

brát vážně.

Jsem připraven úzce spolupracovat 

se svazy v živočišné a rostlinné výrobě, 

které tvoří důležité odborné zázemí 

Agrární komory. Dále budu usilovat 

o spolupráci s Potravinářskou komorou, 

Zemědělským svazem a Iniciativou

zemědělských a potravinářských

podniků, které jsou přirozenými

partneři Agrární komory s obdobnými 

cíly. Pokusím se navázat lepší 

komunikaci s Asociací soukromých 

zemědělců.

Asi ne ve všem najdeme společnou řeč, 

ale poměrně dost priorit je obdobných. 

I v komoře je spousta soukromých 

zemědělců, které bychom měli kvalitně 

zastupovat.Pokud budu zvolen, tak jsem 

připraven pracovat vyváženě ve prospěch 

českých zemědělců s cílem zvýšit naší 

soběstačnost v základních potravinách 

a udržet dobrý kredit Agrární komory, 

který získala v minulosti.

Priority, témata, zaměření vlastní čin-
nosti do volebního období 2017-2020
- co chci prosazovat v případě úspěšné volby

• Principy trvale udržitelného hospoda-

ření v lesích ČR spojeného s produkcí 

dříví jako jednoho z klíčových obnovi-

telných a přírodních zdrojů,

• důstojné podmínky pro lidi i fi rmy 

v lesním hospodářství a navazujících 

odvětvích.

• Klíčovou prioritou je stabilizace 

a dlouhodobá kontinuita státní lesnic-

ké politiky.

Má další podporovaná témata:

- rozvoj dalšího zpracování dříví v tuzem-

ských podmínkách a propagaci využívaní 

výrobků z dříví v ČR,

- posílení společné komunikační platfor-

my pro lesnickou praxi, školství, vědu

a výzkum a společné prosazování zájmů 

lesnicko-dřevařského sektoru ve vztahu 

ke státní správě,

- atraktivnější podmínky pro vzdělávání, 

výchovu a zaměstnávání odborně kvalifi -

kovaných pracovníků zejména 

v dělnických profesích.

- čím chci oslovit členskou základnu 

a delegáty 

• Důslednou aplikací zdravého rozumu!

- kde vidím pozici komory 

• AK ČR musí zaujímat pozici klíčové pro-

fesní organizace reprezentující společ-

né zájmy obyvatel českého venkova a 

fi rem podnikajících v oblasti zeměděl-

ské a lesnické prvovýroby a navazují-

cích zpracovatelských odvětvích. 

• AK ČR musí být důsledně politicky 

nezávislá a konzistentně prosazovat 

zájmy svých členů v oblasti státní 

správy a legislativy na úrovni ČR i EU.

• AK ČR musí umět srozumitelně 

a dlouhodobě komunikovat dovnitř 

i navenek a podporovat pozitivní 

mediální obraz agrárního sektoru ve 

vztahu k široké veřejnosti.

- jaké vnímám možnosti rozvoje a posílení 

komory 

• AK ČR si lepší pozici a vnímání zajistí 

pouze svojí profesionalitou, spo-

lehlivostí, asertivitou a konkrétními 

výsledky dlouhodobé práce. 

- s kým chci spolupracovat (jiné organiza-

ce doma i v zahraničí) 

• ostatní oborové organizace, působící 

v lesnicko-dřevařském sektoru na 

národní  i mezinárodní úrovni, PEFC, 

Česká technologická platforma pro 

zemědělství aj.

- kde by měla posílit politika MZe, kde 

jsou příležitosti, možnosti, jiné zaměření

• Změna kompetencí a zahrnutí odvětví 

zpracování dříví pod MZe, 

• jasnější vymezení ve vztahu k sílícímu 

tlaku ochrany přírody, vedoucí k ome-

zování řádného hospodaření v lesích.

- jaký by měl být rámec EU politiky, aby 

vyhovoval ČR 

• Stejná a čitelná pravidla pro všechny 

členské země, na centrální úrovni 

řešit pouze principy a strategii, vše 

ostatní v kompetenci národní legisla-

tivy a státní správy.

- osobní sdělení ke čtenářům

• Udělejte něco pro své zdraví a duševní 

pohodu, najděte si chvilku a zajděte 

do lesa! Co nejčastěji. Je tam po celý 

rok krásně.

• Používejte výrobky z dříví. Nebojte se, 

na místě, odkud pocházejí, už roste 

nový les.

Věk: 43 let

Vzdělání: vystudovaný obor – Provozně 

ekonomický na Zemědělské fakultě 

Jihočeské univerzity 

Profesní zkušenosti/praxe 
v zemědělství:
21 let pracuji ve společnosti Farmtec 

a.s., která zajišťuje investice pro 

zemědělce, pracoval jsem na farmách

 v USA a v Nizozemsku a na farmě mých 

rodičů a rodiny mé sestry. Pracoval 

jsem jako poradce 4 ministrů 

zemědělství. 

- současné zaměstnání – předseda 

představenstva a generální ředitel 

Farmtec a.s.

- 9 let viceprezident AK ČR a předseda 

sněmovny společenstev, 

Priority, témata, zaměření vlastní

Věk: 57 let

Vzdělání: vystudovaný obor - Matema-

ticko-fyzikální fakulta UK v Praze, obor 

teoretická kybernetika, matematická 

informatika

Profesní zkušenosti/praxe 
v zemědělství:
V oboru od roku 1987, praxe v oblasti IT, 

controllingu a řízení u Východočeských 

státních lesů, Lesů ČR, ÚHÚL 

i privátních společností. V současné 

době technický ředitel UNILES, a.s.

Předseda dozorčí rady Lesnicko – 

dřevařské komory ČR

Působení v AK ČR od vstupu Lesů ČR

do AK ČR (90. léta 20. stol.) a od vzniku 

LDK ČR (2014).
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EVROPSKÁ KOMISE OTEVŘELA DISKUZI 
KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE

Oslovením veřejnosti prostřednictvím 

tříměsíční konzultace dnes Evropská 

komise zahajuje první fázi modernizace 

a zjednodušení společné zemědělské 

politiky (SZP). Na základě příspěvků, 

které Komise získá, bude moci 

defi novat priority zemědělské politiky 

do budoucna. Modernizovaná a zjedno-

dušená společná zemědělská politika 

by měla řešit základní výzvy, kterým 

zemědělství a venkovské oblasti čelí. 

Zároveň by měla přispět k realizaci poli-

tických priorit Komise (zejména 

v oblasti zaměstnanosti a hospodář-

ského růstu), k udržitelnému rozvoji, 

rozpočtu zaměřenému na výsledky, 

zjednodušení a subsidiaritě.

U příležitosti oznámení konzultačního 

procesu komisař EU pro zemědělství 

a rozvoj venkova Phil Hogan řekl: „Dnes 

jsme učinili další kroky k modernizaci 

a zjednodušení společné zemědělské 

politiky 21. století. Touto veřejnou kon-

zultací žádáme všechny zainteresované 

subjekty i jednotlivce, které budoucnost 

potravinářství a zemědělství v Evropě 

zajímá, aby se zapojili do formování po-

litiky určené všem evropským občanům. 

Výsledky této veřejné konzultace přímo 

ovlivní plán budoucí společné země-

dělské politiky, který předseda Juncker 

oznámil v prosinci minulého roku. 

Společná zemědělská politika již dnes 

přináší občanům Evropy řadu pozitivního 

z hlediska zabezpečení dodávek potra-

vin, životaschopnosti venkovských ob-

lastí a jejich životního prostředí i přínosu 

k opatřením v oblasti klimatu. Jsem si 

jistý, že vytvořením plánu do budoucnosti 

toho můžeme dosáhnout ještě více. 

Musíme ji však zdokonalit a dodat novou 

energii. A samozřejmě ji také musíme 

odpovídajícím způsobem fi nancovat.“

Veřejná konzultace potrvá 12 týdnů, 

během kterých budou mít zemědělci, 

občané, organizace a další zaintereso-

vané strany možnost vyjádřit svůj názor 

na budoucnost společné zemědělské 

politiky. Výsledky konzultace Komise 

použije při vypracování návrhu sdělení, 

které předloží do konce roku 2017 

a které bude obsahovat závěry o aktu-

ální úspěšnosti společné zemědělské 

politiky a eventuální politické varianty 

do budoucnosti opírající se o spolehlivé 

podklady. Výsledky veřejné konzultace 

budou zveřejněny na internetových 

stránkách a prezentovány komisařem 

Hoganem na konferenci pořádané 

v červenci 2017 v Bruselu.

Souvislosti
Společná zemědělská politika fungující 

od roku 1962 je jednou z nejstarších 

politik EU. Během let se neustále 

vyvíjela, aby reagovala na měnící

se situaci na zemědělských trzích. 

I když její poslední reforma spadá 

teprve do roku 2013, došlo od té doby 

k několika zásadním událostem, 

na něž musí společná zemědělská

politika odpovědět účinnějším 

způsobem (např. zvýšená nejistota na trhu 

a propad cen, nové mezinárodní závazky 

v oblasti změny klimatu a udržitelný 

rozvoj). Vzhledem k těmto i dalším výzvám 

je nutné společnou zemědělskou politiku 

modernizovat, zjednodušit v zájmu další-

ho snížení administrativní zátěže a uvést 

v daleko větší soulad s ostatními politika-

mi EU, aby se maximalizoval její přínos 

k deseti politickým prioritám Komise, 

cílům udržitelného rozvoje a Pařížské 

dohodě o změně klimatu.

Podle údajů Evropské komise 

zpracoval Úřad AK ČR

DÍKY MODERNIZACI A ZJEDNODUŠENÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP), JEDNÉ Z NEJSTARŠÍCH POLITIK EVROPSKÉ 
UNIE, BUDE MOŽNÉ LÉPE REAGOVAT NA SOUČASNÉ POLITICKÉ, ENVIRONMENTÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÉ VÝZVY.

Foto: Adéla Paďourková

ROZMĚR SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 
EVROPSKÉ UNIE 
Cílem společné zemědělské politiky (SZP) je pomáhat evropským zemědělcům 

zabezpečit potravu pro více než 500 miliónů Evropanů. Jejím hlavním cílem je za-

jistit stabilní, udržitelné dodávky nezávadných potravin za ceny, které nejsou pro 

spotřebitele přemrštěné, a zároveň zajistit slušnou životní úroveň 22 miliónům 

zemědělců a zemědělským pracovníkům.

Zemědělství v EU čítá zhruba 11 miliónů zemědělských podniků, které zaměst-

návají přibližně 22 milionů pracovníků. Pokud zahrneme také pracovní místa 

vytvořená v rámci odvětví zpracování potravin, maloobchodního prodeje potravin 

a stravovacích služeb, dospějeme k počtu 44 miliónů. Celé zemědělsko-potravi-

nářské odvětví EU je tedy největším zaměstnavatelem v rámci celé ekonomiky. 

Jedná se rovněž o odvětví, které zejména v posledních letech dosáhlo velmi dob-

rých výsledků, i přes hospodářskou recesi a narůstající výzvy v oblasti zemědělství 

v důsledku změny klimatu, nedostatku vody, úrodnosti půdy, nákladů na energie 

atd. Zemědělsko-potravinářské odvětví představovalo 6 % HDP Evropské unie.

Kromě toho se EU stala čistým vývozcem potravin a nápojů s průměrným ročním 

8% růstem hodnoty vývozu za posledních 10 let, jenž v roce 2015 dosáhl hodnoty 

129 miliard EUR. Z obav ze změny klimatu a otázek, jako jsou úbytek biologické 

rozmanitosti  a kvalita vody a půdy, vyplývá, že zemědělství hraje stále význam-

nější úlohu v udržitelném hospodaření s přírodními zdroji. Jak řekl komisař 

Phil Hogan při mnoha příležitostech: „Tím, že evropské zemědělství zajišťu-

je stálé dodávky bezpečných potravin, tvoří základ, na němž je vybudováno 

dynamické zemědělsko-potravinářské odvětví EU, a je nadále důležitou hybnou 

silou ekonomiky venkova v širším smyslu.“

SZP s ročním rozpočtem přibližně 59 miliard EUR posiluje hospodářskou soutěž 

a udržitelnost zemědělství v Evropě fi nancováním široké škály podpůrných opat-

ření v rámci Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zeměděl-

ského fondu pro rozvoj venkova, k nimž patří:

- přímé platby poskytované za účelem stabilizace příjmů,

- tržní opatření s nástroji k omezování výkyvů trhu,

- programy rozvoje venkova, na investice do konkrétních projektů v zemědělství 

   a na venkově.
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PRIORITY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ 
REPUBLIKY PRO SZP PO ROCE 2020

Z tohoto důvodu bylo dne 25. ledna 

2017 svoláno jednání nejvýznamnějších 

zástupců zemědělských a potravinář-

ských podniků. Na tomto jednání bylo 

ustanoveno Konsorcium zemědělských 

podniků, potravinářských podniků 

a nevládních organizací ke SZP na 

období 2020+.  Mezi členy Konsorcia 

patří Agrární komora ČR, Potravinářská 

komora ČR, Iniciativa zemědělských 

a potravinářských podniků z.s., Země-

dělský svaz ČR a další. Výsledkem dis-

kuse bylo stanovení priorit, které byly 24. 

února společně defi novány a odsouhla-

seny. Dokument s prioritami na novou 

SPZ 2020+ bude předložen a prosazován 

na Ministerstvu zemědělství, Evropské 

komisi i v Evropskému parlamentu. 

Při přípravě tohoto zásadního dokumen-

tu bylo nutné si uvědomit, že agrární 

sektor velmi pravděpodobně ztratí 

3 miliardy euro v důsledku vystoupení 

Velké Británie z EU. Z tohoto důvodu 

je nezbytné minimalizovat dopady 

v rozpočtu EU ve fi nancování Společné 

zemědělské politiky. Posílit postavení 

zemědělců v rámci potravinového ře-

tězce, bojovat proti nekalým obchodním 

praktikám obchodních řetězců a uvést 

v praxi odpovídající legislativní návrh spo-

lečný a využitelný pro členské státy EU, 

který by tyto nekalé praktiky eliminoval. 

Cílem zdravého hospodářského vývoje 

agrárního sektoru je kromě vytváření 

přiměřeného zisku všech zúčastněných, 

tedy výrobců, zpracovatelů i obchodníků 

rovněž zajistit potravinovou soběstačnost 

Evropy a to s ohledem na klimatické 

změny a zajištění péče o krajinu spojenou 

se zaměstnaností lidí na venkově. 

Zásadní priority zemědělského a po-
travinářského sektoru 
1) musíme odmítnout všechny návrhy 

na zastropování a degresivity přímých 

plateb na podnik, které jsou vůči 

velkým zaměstnavatelům venkov-

ského prostoru diskriminační. Právě 

velcí zaměstnavatelé se významnou 

měrou podílí na výrobě potravin 

nutných pro obživu obyvatel Evropy. 

Malé rodinné farmy jsou důležité pro 

zachování života na venkově, ale ne-

mohou efektivně zajistit zemědělské 

plodiny případně potraviny pro celou 

EU a ekonomicky konkurovat třetím 

zemím, kde se průměrná velikost 

farem výrazně zvětšuje. Odmítáme 

degresivitu plateb v LFA (ANC), jde 

o kompenzaci za újmu na hospoda-

ření ve znevýhodněných oblastech 

vyjádřenou na 1 ha zemědělské půdy.  

Naopak je nutné podpořit konvergenci 

úrovně plateb jednotlivým žadatelů ve 

všech členských zemí EU. Sjednotit 

jejich výši, aby nedocházelo k diskri-

minaci některých členských zemí na 

jednotném trhu EU. 

2) Stanovit limit pro zemědělské podpory 

z jiných než unijních zdrojů určením 

maximálního poměru k národní 

obálce tak, aby nedocházelo k soutěži 

národních rozpočtů a nebyly vytváře-

ny v rámci jednotného trhu nerovné 

podmínky pro zemědělce. Stanovit 

jednotný postup pro nepřímé podpory 

(daňové úlevy, snížené odvody sociál-

ního a zdravotního pojištění). 

3) Na evropské úrovni stanovit pravidla 

proti nekalým praktikám chování ob-

chodních řetězců ve vertikále výroba – 

zpracování – prodej a posílit postavení 

zemědělců a zpracovatelů 

v rámci vertikály. 

Další priority, kterých si jsou členové 
Konsorcia vědomi a budou uplatněny 
jako připomínky k SZP ve druhém sledu. 
I)  Je nutné seriózně bez tendenčních 

snah některých uskupení vyhodno-

tit další snahy o zelenání Společné 

zemědělské politiky, zvláště pak 

pokud to bude znamenat omezení 

konkurenceschopnosti EU vůči dalším 

částem světa, které fi nančně ani jinak 

nepodporují omezování produkce. 

Bez jasně stanovených limitů nelze 

garantovat ztrátu pracovních míst a 

ohrožení potravinové bezpečnosti ne-

jen České republiky. Všem zeměděl-

ským a potravinářským subjektům jde 

o převedení proklamativních tvrzení o 

zjednodušování SZP na reálné skutky. 

Cílem je zpřehlednit celý systém pod-

por včetně kontrolní činnosti a snížit 

administrativní zátěž systému dotací.

II)   TTIP - požadujeme zvážit 

všechny negativní dopady v případě, 

že dojde na uzavření dohody, 

uvalením „ekonomické daně“ na 

výrobky nesplňující evropské stan-

dardy.   

III)  Požadujeme zvýšit obálku pro tzv. 

dobrovolnou podporu vázanou na 

produkci citlivých komodit (VCS) 

z nynějších max. 15 % na 25 % 

z celkové národní obálky s cílem 

podpořit speciální rostlinnou výrobu 

a živočišnou výrobu s pozitivním 

druhotným efektem na zaměstna-

nost a životní prostředí. 

IV)  Stanovit limit pro zemědělské 

podpory z jiných než unijních zdrojů 

určením maximálního poměru k 

národní obálce tak, aby nedocházelo 

k soutěži národních rozpočtů a neby-

ly vytvářeny v rámci jednotného trhu 

nerovné podmínky pro zemědělce. 

Stanovit jednotný postup pro nepří-

mé podpory (daňové úlevy, snížené 

odvody sociálního a zdravotního 

pojištění). 

V)  Vytvořit tzv. III. pilíř SZP – pojištění 

zemědělců, které by sloužilo jako 

trvalý nástroj pro řešení nerovnováhy 

a rizika na trzích se zemědělskými 

komoditami a kompenzovalo výkyvy 

cen. Tento fi nanční nástroj nastavit 

tak, aby každý členský stát mohl 

v rámci svého rozpočtů (své „obál-

ky“), tyto zdroje využít. Záměrem 

je rovnoměrné a efektivní využívání 

omezených fi nančních zdrojů podle 

konkrétních potřeb jednotlivých 

členů EU.  

VI)  Intervenční nákupy zemědělských 

komodit a evropské hmotné rezervy, 

využit pro humanitární a rozvojovou 

pomoc. 

VII) Nově nastavit systém přímých pla-

teb, zejména základní přímé platby, 

které by vycházely z přírodních 

podmínek tak, aby více refl ektovaly 

rozdílné podmínky hospodaření 

(podmínky pro podnikání). Úskalím 

tohoto požadavku je skutečnost, že 

přírodní podmínky nemají všechny 

státy zpracovány, rovněž není nějaké 

srovnání mezi státy. Platba na hek-

tar je administrativně jednoduší 

a lépe kontrolovatelná.

Ing. Jiří Pondělíček, Agrární komora ČR

AGRÁRNÍ KOMORA ČR PŘI VĚDOMÍ SKUTEČNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z APLIKACE SOUČASNÉ A PŘEDEŠLÉ SPOLEČNÉ 
ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY A V NÁVAZNOSTI NA DLOUHODOBÉ TRENDY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S JEJÍM UPLATŇOVÁNÍM V RÁMCI 
CELÉ EVROPSKÉ UNIE JEDNOZNAČNĚ VÍTÁ MOŽNOST AKTIVNĚ SE ZÚČASTNIT PŘÍPRAVY KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ 
SMĚŘUJÍCÍCH K ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH EKONOMICKÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH CÍLŮ. 

Foto: archiv AK ČR
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V BRUSELU O BUDOUCNOSTI 
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Odchod Británie bude komplikací 
Veřejná konzultace byla spuštěna na 

začátku měsíce října, přičemž podněty 

v podobě vyplněných dotazníků bude 

Komise přijímat do druhého května to-

hoto roku. V závěru roku by pak Komise 

měla zveřejnit první konkrétní návrh 

reformy Společné zemědělské politiky. 

Vzhledem k nedávné aktivaci článku 50 

Lisabonské smlouvy ze strany Velké 

Británie, a tedy faktickému potvrzení 

procesu, který média zjednodušeně 

označují jako Brexit, se Česká repub-

lika dostává do nelehké pozice. Nejen, 

že bude s ostatními členskými státy 

bojovat o férový podíl na pravděpodobně 

o minimálně tři miliardy euro chudším 

rozpočtu, ale odchodem Velké Británie 

také přichází o důležitého spojence při 

vyjednávání o reformě Společné země-

dělské politiky. V minulosti totiž byla 

Velká Británie v rámci Evropské unie 

jediným velkým hráčem, který si tento 

rámec představoval podobně jako Česká 

republika, tedy zemědělskou politiku 

tržně orientovanou, konkurenceschop-

nou ve světovém měřítku, racionální ve 

vztahu k ochraně životního prostředí, bez 

diskriminace větších zemědělských pod-

niků a administrativně méně náročnou. 

Bez Velké Británie, která v rámci vyjed-

návání o společné zemědělské politice 

vyvažovala vliv Francie a Německa 

se tak dost dobře můžeme dočkat 

„zelenějšího“ evropského zemědělství, 

které se bude více soustředit na vlastní, 

tedy vnitřní unijní trh, zvyšování již dnes 

přísných standardů výroby potravin 

a ochrany přírody na úkor konkurence-

schopnosti a zajištění alespoň částečné 

potravinové soběstačnosti. Ačkoli orien-

tace na kvalitu, nikoli kvantitu může znít 

spotřebiteli jako rozumná věc, je třeba 

si uvědomit, že již dnes je evropská 

produkce etalonem nejpřísnějších stan-

dardů ochrany přírody, pohody a zdraví 

hospodářských zvířat, a především 

nezávadnosti a kvality pro koncového 

spotřebitele. 

Nerezignovat na produkci
Další zpřísňování norem tak povede pou-

ze ke ztrátě konkurenceschopnosti 

v globálním měřítku, snižování produkce 

unijního zemědělství a ztrátě pracovních 

míst nejen v prvovýrobě, ale také v na-

vazujících sektorech. Společnost přitom 

bude nadále poptávat cenově dostup-

né potraviny, které bude nutné někde 

vyprodukovat. Ztráta alespoň minimální 

soběstačnosti ve výrobě potravin ať už 

na úrovni Evropské unie, a především 

v rámci jednotlivých členských států 

s sebou přitom nese značná rizika. To 

ostatně ukázala letošní „cuketová krize“, 

tedy několikasetprocentní zdražení 

zeleniny na pultech obchodů poté, co 

byla produkce několika málo jižních 

států Evropské unie zasažena nebývale 

silnými a v tomto geografi ckém prostoru 

nezvyklými mrazy. 

Potraviny dovážené z území mimo Ev-

ropskou unii navíc často nesplňují přísné 

standardy kvality a šetrnosti k životnímu 

prostředí, přírodním zdrojům, pracovní 

síle a pohodě hospodářských zvířat. Při 

jejich produkci tak může docházet 

k ničení pralesů, postupné přeměně lesů 

na poušť nebo vykořisťování místních ze-

mědělců.  Jen těžko si lze představit, že 

si většina Evropanů, především ze zemí 

střední a východní Evropy s relativně 

nízkou kupní silou bude kupovat pouze 

tak zvané fair trade potraviny. 

Zdánlivě vyšší ochrana přírody v Evrop-

ské unii tak může znamenat zhoršení 

životního prostředí a životní úrovně

 v zemích mimo Evropskou unii.  Stejně 

tak může být důsledkem dalšího „ze-

lenání“ Společné zemědělské politiky 

ztráta úrodnosti pozemků, na kterých 

se nebude trvale hospodařit. Může jim 

totiž například scházet organická hmota, 

ať už v podobě zeleného hnojení či 

statkových hnojiv.  Racionálním kompro-

misem ochrany přírody při současném 

zachování zemědělské produkce by tak 

podle našeho názoru byla investice do 

technologií pro precizní zemědělství, 

která by minimalizovala využití přípravků 

na ochranu rostlin, podpora vědy 

a výzkumu s cílem snížení spotřeby vody, 

paliv a průmyslových hnojiv. Ke stabili-

zaci příjmů zemědělců by mohla pomoci 

také pokračující podpora biopaliv, ener-

getického využití polní a lesní biomasy, či 

podpora biotechnologií, jako je například 

výroba bioplastů z mléčné bílkoviny.  

Agrární politika je také politickým 
tématem
Diskuze na úrovni Evropské unie ovšem 

však vždy nebere v potaz pouze racionál-

ní argumenty a konečná podoba politik 

je často výsledkem politického kompro-

misu či prostého „handlování“ priorit.

 V současné době není stále není jasné, 

kdo bude konečnou podobu SZP utvářet.  

Z velké části totiž bude záležet na vý-

sledku voleb do Spolkového sněmu 

v sousedním Německu, kde momentál-

ně sílí opozice proti současné kancléřce 

Angele Merkel a hlas kritiků, které ji 

mimo jiné vyčítají, že Německo samo 

sebe pasovalo za vedoucí stát Evropské 

unie. Podobně důležité budou také blížící 

se prezidentské volby ve Francii. Jednou 

z favoritek klání o místo v Elysejském 

paláci je předsedkyně Národní fronty 

Marine le Pen, která rozhodně nepatří 

mezi zastánce Evropské integrace a 

do voleb vstupuje s příslibem oslabení 

formujícího se evropského superstátu, 

či dokonce vytvoření alternativní „Evropy 

národů“ tak, jak před 50 lety požadoval 

Charles de Gaulle.  Zkrátka debata o bu-

doucí podobě Evropské unie, společném 

evropském rozpočtu a nejstarší „unijní“ 

politice, tedy té zemědělské, bude velmi 

zajímavá a lze očekávat nad míru složitá 

vyjednávání.

Jednání naznačilo preference
Toho si byli vědomi také účastníci pon-

dělního jednání, jemuž předsedal Paulo 

Gouveia, který má na úřadě COPA-CO-

GECA na starosti mimo jiné právě Spo-

lečnou zemědělskou politiku Evropské 

unie. Společné vyplňování dotazníku se 

protáhlo na více než šest hodin, přičemž 

už z prvotních ohlasů bylo jasné, že na-

lézt shodu napříč členskými státy nebude 

V PONDĚLÍ 27. ÚNORA PROBĚHLO V BRUSELU JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO SPOLEČNOU ZEMĚDĚLSKOU POLITIKU, 
KTERÉ ORGANIZOVALA ZASTŘEŠUJÍCÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ZASTUPUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ PROFESNÍ ORGANIZACE COPA 
A JEJÍ SESTERSKÁ ORGANIZACE COGECA, JEŽ REPREZENTUJE ZEMĚDĚLSKÉ KOOPERATIVY.  VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE 
JEDNALO O PRVNÍ JEDNÁNÍ OD SPUŠTĚNÍ TAK ZVANÉ VEŘEJNÉ KONZULTACE K BUDOUCNOSTI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY EVROPSKÉ UNIE, SOUSTŘEDILA SE HLAVNÍ POZORNOST ZÚČASTNĚNÝCH NA DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ, KTERÉ K TÉTO 
PŘÍLEŽITOSTI EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA.

Foto: Adéla Paďourková
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v otázce dalšího směřování Společné 

zemědělské politiky vůbec jednoduché. 

I tak lze vypozorovat preference země-

dělců v jednotlivých členských státech. 

V řadě případů je možné také usuzovat 

jejich promítnutí od národní pozice. 

Komora je proti zastropování 
Agrární komora České republiky již

 v rámci prvního kola diskuzí nastínila 

svoje priority, mezi které patří jed-

noznačné odmítnutí cappingu, tedy 

zastropování plateb pro podniky střed-

ního a většího rozsahu. Zde je nutné si 

uvědomit, že zatímco průměrná velikost 

zemědělského podniku se v rámci EU 

pohybuje zhruba kolem 15 hektarů,

v ČR je to přibližně 89 hektarů. Zastro-

pování by tak znamenalo jednoznačnou 

ztrátu pro národní obálku zemědělských 

podpor a tuzemské hospodářství jako 

celek. Vzhledem k tomu, že se Česká 

republika brzy stanem čistým plátcem, 

tedy bude do rozpočtu Evropské unie 

odvádět více, než bude čerpat, mělo by 

být jednoznačně v zájmu současné 

a také budoucí vlády podobnou iniciativu 

rezolutně odmítnout.

Nové země chtějí rovnost 
Značnou podporu, tedy alespoň rámci 

profesních zemědělských organizací 

zemí střední a východní Evropy má námi 

navrhovaná harmonizace územního roz-

voje v rámci Společné zemědělské politi-

ky. Zjednodušeně řečeno jde o silnější 

podporu zemí, které mají v současnosti 

nižší zemědělskou produkci ve srovnání 

se zeměmi staré evropské patnáctky 

a stanovení stropu pro národní dota-

ce tak, aby nedocházelo k vytváření 

nerovnoměrností v rámci jednotného 

evropského trhu soupeřením sil národ-

ních rozpočtů. 

Shoda ohledně řetězců 
Ještě výraznější podporu téměř napříč 

všemi členskými zeměmi Evropské unie 

má poslední ze tří zásadních priorit 

Agrární komory České republiky, tedy 

řešení nekalých praktik obchodních 

řetězců na Evropské úrovni. Stejně 

jako Evropská unie alespoň částečně 

narovnala „oligopolní“ prostředí na trhu 

mobilních operátorů, představuje podle 

našeho názoru maloobchod důležitý 

výsek potravinového řetězce, ve kterém 

může Evropská komise ve spolupráci 

s národními státy uplatnit svou regula-

tivní pravomoc. Cílem je nejen zajištění 

férových příjmů pro prvovýrobce, ale 

také zastavení odlivu kapitálu z České 

republiky. Pokud se bude Evropská unie 

zabývat také srovnáním marží v maloob-

chodu napříč Evropskou unií, mělo by to 

znamenat také snížení cen základních 

cen pro spotřebitele. 

Důležitá bude aktivita zemědělců 
Prosazení našich priorit bude záležet na 

podpoře od českých europoslanců, bude 

opřeno o aktivity vlády ČR, ministerstva 

zemědělství a ministerstva fi nancí, 

Stálého zastoupení České republiky při 

Evropské unii, jednáním o vzájemném 

uznávání priorit s partnerskými zeměmi, 

ale především pak také na tlaku samot-

ných zemědělců jak směrem k Evropské 

komisi, tak k českým politikům. 

Proto je zcela zásadní, aby se právě 

zemědělci již nyní zúčastnili dotazníko-

vého šetření k budoucnosti Společné 

zemědělské politiky Evropské unie. 

Odkaz na dotazník je k dispozici na webu 

Agrární komory České republiky v sekci 

„interní zprávy“. K odkazu jsme připojili 

také rámcově předvyplněný dotazník, 

který může respondentům posloužit jako 

inspirace. Vyplněný dotazník je pouze 

jakýmsi usnadněním představy, jak je 

možné na jednotlivé otázky odpovědět, 

nikoli dogmatem. Budeme velmi rádi, 

když dotazník vyplníte podle vlastního 

uvážení a potřeb. Vyplnění dotazníku 

by nemělo trvat více než 30 minut, 

v případě problémů je možné obrátit se 

na Úřad Agrární komory prostřednictvím 

elektronické pošty nebo telefonicky.

Ing. Jan Doležal, Agrární komora ČR

Již nyní o nové politice
Zemědělce však mimo výše zmíněného 

čeká další a ještě důležitější bitva, a to

 o samotnou podobu Společné země-

dělské politiky pro příští programovací 

období po roce 2020. Ačkoli se to nyní 

může zdát ještě daleko, bude se už 

letos rozhodovat o podobě mantinelů, ve 

kterých se bude po roce 2020 hrát. Jestli 

tyto mantinely budou zelenější, nebo 

zvítězí zdravý rozum a kompromis mezi 

požadavky trhu a ochranou přírody bude 

do značné míry záležet na aktivitě všech 

zemědělců, kteří na půdě skutečně hos-

podaří a nechtějí, aby o jejich podnikání 

rozhodovali od stolu politici, úředníci či 

nátlakové skupiny různých aktivistů toho, 

či onoho zaměření. Proto je zcela zásad-

ní, aby se zemědělci zúčastnili dotazní-

kového šetření k budoucnosti společné 

zemědělské politiky Evropské unie.

Účast v šetření je důležitá
Dotazník k budoucnosti Společné země-

dělské politiky je k dispozici 

v sekci „interní zprávy pro členy“ na 

webu Agrární komory České republiky 

(www.apic-ak.cz/verejna-konzultace-

-k-szp.php). K odkazu jsme připojili 

také předvyplněný dotazník, který může 

respondentům posloužit jako inspirace. 

Vyplněný dotazník je pouze ilustrativní 

a je nutného ho brát jen jako jakési 

usnadnění představy, jak je možné na 

jednotlivé otázky odpovědět, nikoli jako 

dogma. Evropská komise podle našich 

informací dokonce vyřazuje z hodnocení 

odpovědi, které vznikají „přes kopírák“. 

Také proto, je dokument ve formátu 

PDF, aby se z něj nedalo jednoduše 

kopírovat. Budeme velmi rádi, když 

dotazník vyplníte podle vlastního uvážení 

a potřeb. 

Za zmínku určitě stojí fakt, že v minulé 

veřejné konzultaci čeští zemědělci tuto 

aktivitu hrubě podcenili, což se nám pak 

vracelo z úst bruselských politiků 

a úředníků při vlastních jednáních se 

slovy „vždyť jste ani nevyjádřili svůj 

názor a nyní chcete změny a úpravy…“. 

Zaslané odpovědi proto vytvoří určitý 

kvalifi kovaný názor českých zemědělců, 

který bude silnější s každou jednotlivou 

zaslanou odpovědí.

Dotazník je psaný „bruselštinou“
Na tomto místě je třeba poznamenat, 

že mnoho otázek je položeno velmi 

zavádějícím a nejasným způsobem a for-

mulace typu „Do jaké míry se nedávné 

reformy SZP věnovaly soudržnosti politik 

ve prospěch rozvoje?“ ukazují na jistou 

míru odtržení bruselských úředníků 

od reality. Stejně tak není úplně jasné, 

jak odpovědět na dotaz „Jak je podle 

Vás současná SZP úspěšná?“. Chce po 

nás Evropská komise pochvalu? Bude 

akceptovat konstruktivní kritiku, nebo 

se jen ještě více zatvrdí a bude sama 

sebe ujišťovat o své neomylnosti? I proto 

je třeba vyplnit prostor pro otevřené 

otázky, kde je možné trochu dopodrobna 

a především konkrétně napsat, proč 

bylo v dané otázce zatrženo toto a ne 

něco jiného a jak to souvisí s celkovým 

pojetím SZP.  Dotazník prosím vyplňte 

podle vlastního úsudku, a především 

vaší unikátní zkušenosti se současnou 

dotační politikou, související adminis-

trativou a problémy, kterým čelíte. Již 

nyní Evropská komise registruje více 

než 15 tisíc odpovědí, především z řad 

nevládních organizací zaměřených na 

ochranu životního prostředí. Do budouc-

nosti zemědělské politiky by však podle 

našeho názoru měli mluvit hlavně sami 

zemědělci, a proto důrazně doporučuje-

me dotazník vyplnit.

Prosazení našich priorit bude záležet 

jednak na podpoře od českých euro-

poslanců, kterým záleží na národních 

zájmech státu, za který byli do par-

lamentů zvoleni, stálého zastoupení 

České republiky při Evropské unii, ale 

především samotných zemědělců. 

Ing. Jan Doležal, 

Agrární komora ČR

DOTAZNÍK K BUDOUCNOSTI 
SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
UNIJNÍ, A TÍM PÁDEM I TUZEMSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ČEKAJÍ V PŘÍŠTÍCH NĚKOLIKA LETECH PRAVDĚPODOBNĚ VELKÉ ZMĚNY. 
Z PERA ÚŘEDNÍKŮ NA EVROPSKÉ ČI NÁRODNÍ ÚROVNI SE CHYSTÁ NAPŘÍKLAD ZPŘÍSŇOVÁNÍ PODMÍNEK TZV. OZELENĚNÍ 
(ROZŠIŘOVÁNÍ TZV. EFAS, PLOCH V EKOLOGICKÉM ZÁJMU, NEBO ZÁKAZ PESTICIDŮ V RÁMCI TĚCHTO PLOCH), ROZŠIŘOVÁNÍ 
PLOCH MÍRNĚ A SILNĚ OHROŽENÝCH VĚTRNOU EROZÍ NEBO STAHOVÁNÍ ŘADY ÚČINNÝCH LÁTEK NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH 
PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Z TRHU. ÚKOLEM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY JE NA PODOBNÁ MNOHDY 
IRACIONÁLNÍ OMEZOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ UPOZORŇOVAT A SNAŽIT SE JEJICH ZAVEDENÍ ZABRÁNIT, POPŘÍPADĚ 
USILOVAT O ZMÍRNĚNÍ JEJICH DOPADU. 
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KONKRÉTNÍ UKÁZKA OTÁZEK 
Z DOTAZNÍKU EVROPSKÉ KOMISE 

Jakým nejvýznamnějším výzvám v oblasti životního prostředí čelí zemědělství? 

Označte maximálně 3  možnosti  

 
Omezení degradace půdy  

 
Ochrana biodiverzity  

Které z následujících příspěvků zemědělců v naší společnosti jsou podle vás nejvýznamnější? 

Označte maximálně 3  možnosti  

 
Zabezpečování dostatku dostupných potravin 

 
Dodávky zdravých, bezpečných a rozmanitých produktů (kvalita potravin)  

 
Ochrana životního prostředí (půdy, vody, ovzduší a biodiverzity) a krajiny  

 
Řešení změny klimatu (přizpůsobení se změně klimatu i její zmírňování)  

 
Příspěvek k výrobě  energie z obnovitelných zdrojů 

 
Udržování hospodářské činnosti a zaměstnanosti ve venkovských oblastech  

 
Příspěvek k výsledkům obchodu EU  

 
Zajišťování zdraví a dobrých životních podmínek hospodářských zvířat  

Které ze stávajících nástrojů SZP jsou nejvhodnější pro řešení výše uvedených výzev? 

Označte maximálně 5  možností  

 
Platby zemědělcům oddělené od produkce  

 
Podpora vázaná na produkci  

 
Podpora opatření rozvoje venkova v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu 

v zemědělství a ve venkovských oblastech 

 
Podpora investic v rámci rozvoje venkova do fyzického a lidského kapitálu v zemědělství a ve 

venkovských oblastech  

 
Obchodní opatření  

 
Tržní záchranné sítě (např. intervence na trhu)  

 
Systémy řízení rizik  

 
Podpora integrace v organizacích producentů  

 
Regulační přístupy (např. normy a pravidla)  

 

Jakým nejvýznamnějším výzvám čelí zemědělství a venkovské oblasti EU? 

Označte maximálně 3  možnosti  

 
Dobrá životní úroveň zemědělců  

 
Přizpůsobení se trendům v požadavcích spotřebitelů/společnosti  

 
Tlak na životní prostředí a přírodní zdroje  

 
Změna klimatu (přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování)  

 
Nedostatek pracovních míst a hospodářského růstu ve venkovských oblastech  

 
Nerovnoměrný územní rozvoj v rámci EU  

 

 
Zachování genetické rozmanitosti, např. tradičních/starých odrůd a plemen 

 
Omezení znečistění vody 

 
Racionalizace využití vody 

 
Udržitelnější využívání pesticidů a hnojiv 

 
Omezení znečistění ovzduší 

 
Environmentální rizika, např. požáry, povodně apod. 

 

NNakolik úspěšně řeší stávající SZP tyto výzvy v oblasti životního prostředí? 

 
Velmi úspěšně 

 
Poměrně úspěšně 

 
Jen do určité míry 

 
Vůbec ne 

 
Nevím 

 

 Která z následujících kritérií jsou nejdůležitější při přidělování přímé podpory? 

Označte maximálně  5  

 
Konkrétní produkty a/nebo odvětví 

 
Nástroje pro řízení rizik 

 
Náhrady za zemědělskou činnost v oblastech s přírodními omezeními / s vysokou přírodní 

hodnotou 

 
Území s vyšším zemědělským potenciálem 

 
Postupy s největším přínosem v oblasti životního prostředí / klimatu 

 
Provázanost s normami (např. bezpečnost potravin, práce) 

 
Stejná míra podpory zemědělců v rámci téhož území 

 
Drobní producenti 

 
Omezení podpory u velkých příjemců (stropy) 

Mladí zemědělci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak může SZP lépe pomáhat mladým zemědělcům a jiným mladým podnikatelům na venkově? 

Označte maximálně  3  

 
Podporou začínajících podniků 

 
Poskytováním přechodných doplňkových plateb mladým zemědělcům 

 
Zlepšením přístupu k finančním nástrojům 

 
Větší podporou investic 

 
Podporou předávání znalostí, poradenství a odborné přípravy 

 
Zavedením pobídek na podporu spolupráce mezi různými generacemi 

 
Stimulací předávání zemědělských podniků 

 
Podporou nových forem spolupráce 

Uveďte nejrelevantnější priority, na které by se měla SZP více zaměřit. 

Označte maximálně
 

3
 

 
Podpora investic, hospodářského růstu a zaměstnanosti 

 
Zlepšování propojení a digitalizace hospodářství venkova 

 
Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jejímu dopadu a poskytování energie 

z obnovitelných zdrojů 

 
Posilování jednotného trhu EU 

 
Účast na světovém obchodu 

 
Pomoc při řešení výzev spojených s migrací 

Které z uvedených cílů by měly být nejdůležitějšími cíli SZP?  

Označte maximálně  5  

 
Zajišťování dobré životní úrovně zemědělců 

 
Řešení nejistoty na trhu 

 
Podpora konkurenceschopnosti a inovací v zemědělství 

 
Zabezpečování dodávek potravin za přiměřené ceny pro spotřebitele 

 
Podpora dodávek zdravých a kvalitních produktů 

 
Přispívání k vysoké míře ochrany životního prostředí v celé EU 

 
Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jejímu dopadu 

 
Rozvoj venkovských oblastí a péče o krajinu 

 
Dosažení vyváženého územního rozvoje 

  

 Jaké jsou nejdůležitější cíle, má-li SZP lépe řešit změnu klimatu? 

Označte maximálně  3  

 
Snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství 

 
Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví 

 
Lepší adaptace na změnu klimatu a zvyšování odolnosti systémů zemědělské produkce 

 
Podpora zalesňování a udržitelného obhospodařování lesů 

 
Zajišťování udržitelných obnovitelných zdrojů energie 

 
Podpora výzkumu v oblasti boje proti chorobám rostlin a zvířat souvisejícím se změnou 

klimatu 

 
Podpora diverzifikace zemědělských systémů 

 Na které z následujících cílů v oblasti ochrany životního prostředí by se měla SZP více 

zaměřit? 

Označte maximálně  3 

 
Prevence a omezování znečistění vody (pesticidy, hnojiva) 

 
Udržitelné využívání vody 

 
Prevence environmentálních rizik, např. povodní 

 
Prevence úbytku biologické rozmanitosti 

 
Prevence a omezování eroze půdy 

 
Předcházení zasolování, zhutňování a dezertifikace půdy 

Příspěvek k plánům kvality ovzduší

.... a dalších 23 otázek

Úřad AK ČR Praha
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EVROPSKÉ DOTACE SE MOHOU PO ROCE 
2020 SNÍŽIT O DESÍTKY MILIARDY KORUN

Stalo se tak i zásluhou ČR, které se 

podařilo přesvědčit Evropskou komisi, 

že zásadní krácení dotací velkým země-

dělským podnikům – příjemcům plateb 

nad 150 000 eur/hektar, je fakticky jejich 

diskriminací, a ten postoj držela jak teh-

dejší politická reprezentace ČR, tak naše 

nevládní zemědělské organizace napříč 

celým podnikatelským spektrem (Agrár-

ní komora ČR – AK, Zemědělský svaz ČR 

(ZS) i Asociace soukromých zemědělců 

ČR (ASZ). Stalo se tak zároveň i proto, že 

postoj ČR podporovaly dvě klíčové země 

EU – Velká Británie a Německo.

Že bude SZP zelenější, zaměřená spíše 

na menší farmy a na obecný rozvoj 

venkova na úkor zemědělství se říká

 i v současné době, kdy již byla zahájena 

jednání o podobě zemědělské politiky 

po roce 2020. V porovnání se stavem 

před sedmi lety jde ale o naprosto 

odlišnou situaci, což si, zdá se, současné 

vedení ministerstva zemědělství vůbec 

neuvědomuje, neboť stejně jako 

v minulosti je ideové zadání pro 

obhajobu pozice ČR najít a argumentovat 

možné další pokračování současného 

stavu s minimálním nebo žádném využití 

degresivity, redistribuce či diferenciace 

plateb pro znevýhodněné oblasti (LFA). 

Tentokrát nás ale s výjimkou 

Slovenska nikdo nepodpoří. Německo 

již dalo najevo, že cestou krácení 

plateb velkým subjektům půjde 

(a ostatně jde již v současné době), 

kromě toho se u našich sousedů 

prosazuje stále „zelenější“ politika, 

navzdory tomu, že v energetice bylo 

Německo nuceno svůj nekritický vstřícný 

postoj k zeleným energiím částečně 

přehodnotit. Velká Británie pak v EU 

nebude vůbec. 

To ale není všechno. Nejen odchodem 

Velké Británie, ale i stále sílícím tlakem 

na vyšší dotace, které budou využity 

na adaptační opatření k probíhajícím 

klimatickým změnám, a dále potřebou 

větší podpory obecného rozvoje venkova 

s cílem zbrzdit jeho vylidňování, bude 

rozpočet na SZP v rámci celkového 

rozpočtu EU po roce 2020 poměrně 

výrazně zkrácen. Podle aktuálních 

hlasů z Bruselu o 10 až 30 procent 

oproti stávajícímu stavu, což jsou stovky 

miliard eur. Lze přitom předpokládat, 

že na scénář nejvyššího navrhovaného 

krácení nedojde, minimálně zmiňo-

vaných 10 procent to ale bude. Tím 

se nejen zúží celkový objem obálek 

pro jednotlivé členské země, ale zúží 

se i okruh podpor, které bude možné 

využít. Téměř jisté je ukončení plateb 

za greening, což lze předpokládat z již 

zveřejněných a dalších připravovaných 

analýz, jejich společným jmenovatelem 

je konstatování, že greeningové platby 

neplní zamýšlený účel. Ve hře je dokonce 

úplné zrušení I. pilíře. 

Možné typy scénářů budoucí podoby SZP 

naznačilo i jedno z letošních únorových 

čísel informačního bulletinu AgraFacts, 

přičemž mezi variantami fi guruje 

i status quo nebo „vůbec žádná země-

dělská politika po roce 2020“. S vysokou 

pravděpodobností se však může prosadit 

varianta označovaná jako číslo pět. Ta 

právě počítá se značným přesunem 

dotací z velkých na malé a střední farmy 

a na takové, které „budou přívětivé 

k životnímu prostředí“, s možným 

zastropováním příjmů pro velké farmy, 

s podporou lokálních trhů a zkrácením 

dodavatelsko-odběratelských řetězců 

od producentů zemědělských surovin 

a potravin ke konečnému spotřebiteli. 

Všechny tyto nástroje možné budoucí 

ŽE BUDE SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU (SZP) ZELENĚJŠÍ, ZAMĚŘENÁ SPÍŠE NA MENŠÍ FARMY A NA OBECNÝ ROZVOJ 
VENKOVA NA ÚKOR ZEMĚDĚLSTVÍ, TO SE ŘÍKALO UŽ PŘED SOUČASNÝM SEDMILETÝM ROZPOČTOVÝM OBDOBÍM 2013 AŽ 2012. 
NAKONEC ALE DOŠLO K VÍCEMÉNĚ KOSMETICKÝM ÚPRAVÁM TEHDEJŠÍHO STAVU, A TO ZAVEDENÍM GREENINGU, MOŽNOSTÍ 
DEGRESIVITY A REDISTRIBUČNÍCH PLATEB A MOŽNOSTÍ PŘESUNU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z I. PÍLÍŘE DO II. PILÍŘE A NAOPAK.

Foto: Nina Havlová
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SZP jsou ve fatálním rozporu se struk-

turou našeho zemědělství, což zakládá 

velké riziko nemožnosti čerpat dotace 

po roce 2020 v těch případech, kdy 

podpory budou cíleny na jiné subjekty, 

jiné projekty a jiné priority, než jakými se 

současné zemědělská politika ČR řídí.

Ta samozřejmě vychází z historického 

kontextu velkých subjektů, které vznikly 

v minulém století. Výsledkem je zhruba 

desetinásobná průměrná výměry farem 

v ČR (133 hektarů) oproti průměrné 

výměře farem v EU (16,1 hektaru). 

Jak to tedy v praxi vypadá v ostatních 

zemích Unie?  Pokud se týká přímých 

plateb na plochu, což je hlavní zdroj 

evropských dotací, pak naše země krátí 

tyto dotace o Evropou dané minimum pěti 

procent na každý hektar přesahující veli-

kost zhruba 1 150 hektarů, tedy podnikům 

s příjmy z přímých plateb nad 150 000 

eur. Stejně jako my to mají Slováci, 

v Maďarsku ovšem podnik s velikostí 

nad 1 200 hektarů nedostává na hektary 

přesahující tuto výměru přímé platby 

vůbec, stejně tak v Polsku již od výměry 

1 150 hektarů a stejně tak v Rakousku, 

ovšem tam už od necelých 500 hektarů. 

V Německu (stejně tak jako například 

ve Francii nebo v Polsku) jsou dotačně 

zvýhodněni malí zemědělci redistribucí 

(tento princip ČR odmítla), tedy vyšší 

sazbou dotace pro podniky s nižší než 

průměrnou velikostí farmy dotyčné 

země. Krácení dotací pro podniky s velký-

mi výměrami obhospodařované půdy se 

významněji uplatňuje také v platbách LFA, 

což musí povinně uplatňovat i ČR. 

K významnějšímu krácení dotací LFA však 

u nás dochází až od výměry 1 800 hektarů 

(o 22 procent), naopak do výměry 300 

hektarů dostává zemědělec maximálně 

možnou částku. Podíváme-li se ale opět 

k sousedům, pak i Slovensko krátí platby 

velkým zemědělcům už od výměry 900 

hektarů o 26 procent a nad 1 800 hektarů 

o 36 procent, Polsko krátí platby země-

dělcům už od výměry 50 hektarů o 25 

procent a nad 100 hektarů o 40 procent, 

Rakousko od 300 hektarů o 15 procent 

a nad 1000 hektarů o 25 procent, v Ma-

ďarsku znevýhodněné oblasti prakticky 

neexistují. Německo má různé systémy 

krácení dotací pro velké zemědělce pod-

le jednotlivých spolkových zemí, pro nás 

zajímavé Bavorsko přitom krátí dotace 

již od výměry nad 200 hektarů o 20 pro-

cent. Francie uplatňuje regulace již od 

výměry nad 25 hektarů a nad 75 hektarů 

nedostávají platby LFA na plochy převy-

šující tuto výměru zemědělci vůbec. 

Zdá se, že se prakticky všechny země 

na budoucí degresivitu připravují a její 

prohloubení po roce 2020 tak nebude 

pro tamní zemědělce znamenat takový 

dotační náraz, jako pro ty naše. Za situ-

ace, kdy je přitom naše zemědělství na 

dotacích stále více závislé (a jedno 

z nejzávislejších v celé EU) může taková 

situace znamenat krach nebo velké 

ekonomické problémy mnohých větších 

zemědělských podniků v ČR, pokud se 

nám ono hrozící zastropování nepodaří 

při vyjednávání podmínek nové SZP 

nějakým způsobem zvrátit.

Rád bych zdůraznil, že cílem tohoto 

článku NENÍ kritika velkých zeměděl-

ských podniků v ČR, ale naopak apel na 

to, aby se připravovalo něco jako „plán 

B“ v případě, že ČR úsilí o jejich obhajo-

bu (tedy o pouze minimální míru krácení 

dotací) neobhájí.  Vzhledem k tomu ale, 

že velké podniky u nás zajišťují 70 až 80 

procent veškeré zemědělské produkci, 

je doslova strategickým zájmem naší 

země učinit vše pro to, aby měly takové 

podniky možnost evropských podpor 

po roce 2020 využívat. To ale v praxi 

znamená hledat k tomu příslušné cesty 

a nespoléhat jen na argument diskrimi-

nace, který podle všeho nepomůže. 

Na diskusi je přitom množství témat -  

redefi nice již zmiňovaných LFA, ale 

i redefi nice „aktivního farmáře“, hledis-

ko zaměstnanosti, což mimo jiné souvisí 

s žádoucím vytvářením vyšší přidané 

hodnoty, již zmiňovaná adaptační opatře-

ní ke změnám klimatu (svým způsobem 

sofi stikovanější greening), redefi nice 

a rozšíření spektra plnění DZEZ, 

a mnohé jiné. Podstatou přitom musí být 

prokázat, že jsou, a proč jsou, takových 

aktivit schopny i velké podniky, a za 

jakých podmínek. Jinak si totiž minimál-

ně na část dotací „nešáhnou,“ a je třeba 

si to přiznat, počítat s tím a toto riziko 

minimalizovat nebo jej vyloučit.  

Petr Havel

Foto: Nina Havlová
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NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY: 
HROZBA PRO VLASTNÍKY I ZEMĚDĚLCE

Jak poslanci, tak senátoři, tak ale i pre-

zident republiky se totiž soustředili pou-

ze na podmínky ochrany nevýznamného 

1,5 procenta území ČR, které představují 

stávající národní parky. Novela ale ve 

skutečnosti zásadně mění podmínky 

vyhlašování všech stupňů ochrany v celé 

ČR, tedy i na „zbylých“ 98,5 procentech, 

což samozřejmě zahrnuje veškerou 

obhospodařovanou zemědělskou 

a lesnickou půdu. Novela zákona 

umožňuje – s mírnou nadsázkou

– vyhlásit cokoli kdykoli a kdekoli, 

a to v zásadě bez možnosti opravných 

prostředků, které jsou naznačeny 

v teoretické rovině bez jakékoli garance. 

Kdyby se tak našly potřebné důvody 

k ochraně jakéhokoli území, například 

prostřednictvím dokladovaného výskytu 

nějakého chráněného živočicha nebo 

rostliny (a ty by se jistě při dobré vůle 

našly), může být teoreticky předmětem 

ochrany veškerá zemědělská půda v 

ČR a zemědělství jako oblast podnikání 

by v naší zemi skončilo. Opět s mírnou 

nadsázkou přijatá novela umožňuje, aby 

bylo na území ČR vyhlášeno nekonečné 

množství národních parků.

Podstatou novely je tak bianco šek na to, 

aby stávající ministerstvo životního pro-

středí mělo pod svou kontrolou mnohem 

větší plochu naší země, než má dosud, 

čímž se může narušit, a dříve či později 

se také naruší, dosavadní křehká a jistě 

ne zcela vyhovující rovnováha mezi 

kompetencemi ministerstva zemědělství 

a MŽP.  Prvním předpoklad k tomu je 

založen už v paragrafu 38, který nahra-

zuje „zvláště chráněné území a jeho 

ochranné pásmo“ slovy „národní přírod-

ní rezervaci, přírodní rezervaci, národní 

přírodní památku nebo přírodní památku 

a ochranné pásmo těchto zvláště 

chráněných území nebo o chráněnou 

krajinnou oblast“. Tím se zásadně mění 

působnost zákona v možném uplatňová-

ní režimu adekvátním třeba pro národní 

parky na jakékoli chráněné území. 

V paragrafu 40, odstavci 4, který popi-

suje podmínky obrany vůči vyhlášení 

ochrany, se pak mimo jiné uvádí, že 

„námitky proti návrhu podle odstavce 2 

se podávají orgánu ochrany přírody pří-

slušnému k vyhlášení zvláště chráněné-

ho území nebo jeho ochranného pásma, 

námitky podle odstavce 3 Ministerstvu 

životního prostředí; k námitkám uplat-

něným po uvedené lhůtě se nepřihlíží“… 

a dále, že „orgán ochrany přírody uvede 

záměr do souladu s námitkami, kterým 

bylo vyhověno“. Ani slovo o tom, jak se 

bude postupovat, když námitkám vyho-

věno nebude. A nevyhovění námitkám je 

velmi pravděpodobné, protože jak vyplý-

vá z předchozích formulací, odvolat se 

je možné pouze k těm, kdo o vyhlášení 

ochrany rozhodli, a ti těžko budou 

z původního rozhodnutí ustupovat. 

Kromě toho platí, že se od doby vyhlá-

šení byť jen záměru ochrany se musí 

každý až po dobu dvou let zdržet „všech 

zásahů, které by negativně měnily či 

poškozovaly dochovaný stav přírody úze-

mí navrhovaného ke zvláštní ochraně“. 

Ideální situace k likvidaci konkurence 

tím, že někdo zveřejní záměr na zvláštní 

ochranu na „nežádoucím“ poli…

Třetím klíčovým paragrafem zasluhující 

pozornost je paragraf 61, který zakotvuje 

předkupní právo státu „k nezastavěným 

pozemkům ležícím mimo zastavěná 

území obcí na území národních parků, 

národních přírodních rezervací, národ-

ních přírodních památek a pozemkům 

souvisejícím s jeskyněmi“. Stát přitom 

reprezentuje jen a pouze Agentura 

ochrany přírody a krajiny, podmínky pro-

deje ale vlastníkům, potažmo nájemcům 

půdy nestanovují žádná práva, ani na mi-

nimální cenu, ani (opět) na jakékoli jiné 

opravné prostředky, pokud by považovali 

prodej za nevýhodný nebo vynucený.

Nepřijetí takové podoby novely by mělo 

být jednou z priorit Agrární komory ČR 

a všech zemědělských organizací. Jinak 

se stanou všichni zemědělci v ČR vazaly 

ochranářských nadšenců, kteří, spatři-

vše na poli, v řece, v rybníku nebo v lese 

organismus hodný ochrany, znemožní 

tím, nebo alespoň značně zkomplikují, 

hospodaření jakéhokoli typu.

Petr Havel

NESCHOPNOST NAŠICH ZÁKONODÁRCŮ DOHLÉDNOUT DŮSLEDKŮ PŘIJÍMANÝCH ZÁKONŮ, JEJICH NOVEL ČI K NIM PŘÍSLUŠNÝCH 
PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK JE POMĚRNĚ NOTORICKY ZNÁMA. ABY VŠAK BYL PŘEDMĚTEM V DRTIVÉ VĚTŠINĚ EMOTIVNÍCH 
ARGUMENTACÍ POUZE TAK MALÝ VÝSEK NOVĚ PŘIJÍMANÉ REGULACE, JAKO SE TO STALO PŘI PROJEDNÁVÁNÍ NOVELY ZÁKONA 
Č. 119 O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, TO JE OPRAVDU RARITA, NA KTEROU MŮŽE DOPLATIT CELÁ SPOLEČNOST. 

Foto: Nina Havlová

Foto: Nina Havlová
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AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Z JEDNÁNÍ KOMODITNÍ RADY 
PRO MLÉKO A HOVĚZÍ MASO
Předseda Komoditní rady Pavel 

Novotný na úvod svého vystoupení zhod-

notil průběh produkce v roce 2016 ve 

srovnání s rokem 2015, ve kterém vlivem 

zrušení mléčných kvót, zejména v druhé 

polovině roku, došlo k výraznému ná-

růstu dodávek mléka. Trend meziročně 

vyšší produkce pokračoval i v první půlce 

roku 2016, kdy zejména v zemích „staré 

patnáctky“ došlo u tradičně významných 

producentů ke zvýšení dodávek mléka 

o pět až deset procent. Druhá polovina 

loňského roku však přinesla obrat 

v podobě poklesu dodávek nejen 

v členských státech Evropské unie, které 

se staly členy v letech 2004 a později 

(Lotyšsko –1,6 %, Estonsko –0,6 %, 

Chorvatsko –4,5 % a Slovensko –4,8 %), 

ale také v zemích západní Evropy 

(Francie –2,1 %, Velká Británie –4,2 %). 

V celé Evropské unii se při srovnání let 

2015 a 2016 produkce meziročně zvýšila 

o 1,3 %, přičemž spotřeba ve stejném 

období stoupla o 1,5 %. Největší světoví 

producenti mimo Evropu zároveň 

meziročně snížili výrobu. 

V případě Austrálie to bylo dokonce 

o 10 %, v případě Nového Zélandu o 2,4 %. 

Spojené státy americké zaznamenaly 

ve stejném období nárůst produkce 

o 2,8 %, což bylo méně, než se původně 

předpokládalo. Svou roli v tom sehrál 

také nárůst dovozů evropských mléčných 

produktů do Spojených států. Trh na 

tento vývoj reagoval zvýšením výkupních 

cen mléka v rámci Evropské unie při-

bližně o 25 % (z 25,71 centů za kilogram 

v červenci na 32,15 centů za kilogram 

v prosinci). Problémem pro tuzemské 

prvovýrobce však stále zůstává fakt, že 

do průměrné ceny má Česká republika 

ve srovnání s ostatními členskými státy 

Evropské unie stále daleko. Od září je 

tuzemská cena v rámci evropské os-

madvacítky dokonce úplně nejnižší 

a dosahuje pouhých 82,6 % průměru. 

Komoditní rada se shodla na tom, že 

současná úroveň cen je nedůstojná 

a vzhledem ke kvalitě tuzemské produk-

ce, kterou dokazují rozbory se zaměře-

ním na jakostní složky v rámci režimu 

Q kvality mléka a ceně mléka na ob-

chodních pultech, neodpovídá stávající 

cena ekonomické realitě. Průměrná 

cena přitom hraje poměrně důležitou 

roli při vyjednávání o cenách mezi prvo-

výrobcem a zpracovatelem.

V následné diskuzi ředitel odboru 

živočišných komodit ministerstva ze-

mědělství Jiří Hojer uvedl, že si nízkou 

výkupní cenu mléka vysvětluje mimo 

jiné nedostatečným využitím možností 

„mléčného balíčku“, který Evropská unie 

připravila pro producenty mléka před 

ukončením režimu mléčných kvót. Podle 

ředitele Hojera jsou důležitým nástrojem 

mléčného balíčku, který v České repub-

lice není využíván, písemné smlouvy. 

Jedná se o defi nici právního minima 

pro smluvní vztahy mezi dodavatelem 

a odběratelem mléka, kterou je možné 

ošetřit také vyjednávání o ceně, stanovit 

pro něj jasná pravidla, a tím posílit 

postavení dodavatele. V současné době 

tento nástroj využívá třináct členských 

států, včetně sousedního Slovenska. 

Diskuse se podle Hojera vede také o za-

vedení písemných smluv do tuzemského 

právního řádu. V současné době probíhá 

analýza k tomu potřebných legislativních 

úkonů, která má posoudit, zda k podob-

nému ustanovení postačí nařízení vlády, 

či musí být samostatný zákon. 

Robert Zavadil, ředitel Odboru společ-

ných organizací trhu Státního země-

dělského intervenčního fondu doplnil 

informaci o vzniku celé řady nových 

organizací producentů (dnes jich je již 

14 plus dvě žádosti otevřené), který byl 

však motivován především ziskem bodů 

v rámci hodnocení preferenčních kritérií 

investičních dotací z Programu rozvoje 

venkova. Institut povinných smluv podle 

Zavadila využívá 13 členských států EU 

včetně Slovenska. Některé velké státy, 

kde historicky dobře fungují organizace 

producentů, tento institut nevyužívají. 

Důležitým tématem jednání Komoditní 

rady bylo také výkaznictví Českého stati-

stického úřadu v oblasti průměrných cen 

za mléko pro zemědělské výrobce. Podle 

této statistiky se totiž určuje průměrná 

cena, která, jak bylo řečeno výše, stále 

hraje při jednání mezi dodavatelem 

a odběratelem důležitou roli. Výkazy 

průměrných cen mléka by měly od ledna 

2017 obsahovat také doplatky za minulá 

období, jejichž absence v minulosti 

průměrnou cenu značně zkreslovala 

a docházelo tak k jejímu snižování. 

Za minulý rok se jedná přibližně 

o 55 milionů korun, které do statistiky 

nebyly započteny. Na základě jednání 

mezi Agrární komorou ČR a Českým 

statistickým úřadem, které inicioval 

Josef Lukášek z podniku Zepo Bohusla-

vice, jenž s jeho výsledky přítomné 

seznámil, byl tento nedostatek 

odstraněn. 

Diskutovalo se také o dalším závažném 

nedostatku statistického výkaznictví tý-

kajícího se mléka, konkrétně o statistice 

celkových dodávek. Zatímco ministerstvo 

zemědělství vykázalo roční produkci 

v hodnotě 2,72 miliardy litru mléka, Stát-

ní zemědělský intervenční fond (SZIF) 

nahlásil 2,879 litru mléka. Eurostat tyto 

statistiky často zaměňoval s tím, že za 

různá období používal různé zdroje. Tím 

se zkreslovaly statistiky o meziročním 

snížení, případně navýšení produkce. 

Zástupce Státního zemědělského inter-

venčního fondu na jednání uvedl, že ten-

to nedostatek byl již odstraněn a příště 

bude evropským orgánům poskytován 

pouze údaj ze SZIF, kterému dodávky 

hlásí přímo první nakupující. 

Diskutovalo se také o dotačních 

podporách v ČR a srovnání se 

zahraničím. Na toto téma vystoupil 

Leoš Říha, viceprezident AK ČR, který 

„odkrytí karet“ ze strany našich 

sousedů považuje za jednu z priorit 

pro tuzemskou agrární politiku.  

K požadavku se vyjádřil také Štěpán 

Kala, ředitel Ústavu zemědělské 

ekonomiky a informací, který nabídl 

součinnost v poradenství ohledně fungo-

vání obchodní vertikály s mlékem 

a dalšími zemědělskými komoditami 

v dalších členských zemích Evropské 

unie. Zároveň informoval členy komo-

ditní rady o probíhajícím výzkumném 

úkolu, který si klade za cíl srovnání 

národních a regionálních podpor do 

zemědělství v okolních státech. Podle 

Kaly v současné době probíhá fi nalizace 

překladu souvisejících materiálů a začí-

ná se pracovat na jejich analýze. 

Ing. Jan Doležal, Agrární komora ČR

JEDNÁNÍ, KTERÉ SE KONALO 30. LEDNA 2017 V ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽSTVU KRÁSNÁ HORA, SE ZAMĚŘILO NA SOUČASNÝ STAV 
A VÝVOJ TRHU S MLÉKEM A HOVĚZÍM MASEM V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ.

Foto: shutterstock.com
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AKTUÁLNÍ INFORMACE 

ZEMĚDĚLSTVÍ MÁ DOBRÉ 
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
V roce 2016 vzrostla rostlinná produk-

ce meziročně o 3,5 % a dosáhla 77,3 

miliardy korun. „Příčinou je velmi dobrá 

úroda, hlavně v souvislosti s počasím. 

Nejvyšší meziroční nárůst byl zazname-

nán u kukuřice na zrno. Významnou 

roli ale hrály i brambory, cukrovka 

a pícniny,“ konstatuje předsedkyně 

ČSÚ Iva Ritschelová. Živočišná produk-

ce se snížila, vzhledem k poklesu cen 

zejména mléka, drůbeže a vajec, o 0,2 % 

na 46,3 miliardy korun. Mezispotřeba, 

tedy hodnota výrobků a služeb, které 

jsou v rámci procesu vloženy do výroby, 

meziročně klesla o 3,2 %. Z největší části 

byla tvořena krmivy a spotřebou energií 

a maziv. Její podíl na produkci zeměděl-

ství představoval 66,8 %.  Hrubá přidaná 

hodnota, která ukazuje výsledný efekt 

zemědělství, dosáhla podle předběžného 

odhadu bezmála 43 miliard korun. Ve 

srovnání s předchozím rokem stoupla 

o 13,4 %. Vedle toho rostly i mzdy za-

městnanců v zemědělství, meziročně 

o 1,2 % na celkem 27,1 miliardy korun.

Vliv na hospodářský výsledek země-

dělství měl také objem zemědělských 

podpor. Odhadovaný objem ostatních 

vyplacených dotací na výrobu dosáhl 

30,8 miliardy korun. To představovalo 

meziroční nárůst o 3,4 %. Do ekonomic-

kých výsledků zemědělství se promítlo 

i pachtovné a ostatní nájemné nemovi-

tostí. Zaznamenalo nárůst o 10,0 % 

na 6,7 miliardy korun.

Pozitivní hodnotu měl i další důležitý 

ukazatel o stavu českého zemědělství – 

podnikatelský důchod. Jde o zisky země-

dělských farem, respektive o zisk včetně 

hodnoty, která připadá na odměny za 

práci podnikajících osob, případně 

i jejich rodinných příslušníků, kteří 

v hospodářství pracují. „Podnikatelský 

důchod dosáhl hodnoty 20,2 miliardy 

korun. Meziročně se zvýšil o 25,9 %. To 

je druhý nejlepší výsledek od roku 2000, 

vyššího zisku bylo dosaženo pouze v roce 

2014,“ uvádí Jiří Hrbek, ředitel odboru 

statistiky zemědělství ČSÚ. Více infor-

mací naleznete v právě vydané publikaci 

Souhrnný zemědělský účet – předběžné 

výsledky za rok 2016 na stránkách Čes-

kého statistického úřadu. 

Petra Báčová, tisková mluvčí ČSÚ

ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ SE VLONI DAŘILO. EKONOMICKÝ VÝSLEDEK OVLIVNILA PŘEDEVŠÍM DOBRÁ ÚRODA. PRODUKCE 
ODVĚTVÍ V BĚŽNÝCH CENÁCH VZROSTLA NA 129,3 MILIARDY KORUN. TO JE O 1,8 % VÍC NEŽ V ROCE PŘEDCHOZÍM. 
PODNIKATELSKÝ DŮCHOD SE ZVÝŠIL O VÍCE NEŽ ČTVRTINU.

I STAVEBNÍ ZÁKON JE PRAKTICKÉ SLEDOVAT

Základní problém tkví v tom, že drobné 

protipovodňové stavby, většinou sypané 

hráze, náhony, ale i meliorace, stojí na 

soukromých pozemcích, přičemž již 

platná novela občanského zákoníku 

stanovuje, že jde o stavby související s 

příslušným pozemkem a jako o takové se 

o jejich údržbu má starat vlastník 

příslušného pozemku. Vzhledem k tomu 

ale, že jde ve své podstatě o liniové 

stavby, tedy vlastníků pod nimi existu-

jících pozemků je u jedné stavby velké 

množství, není reálné, že se společně na 

nějaké opravě a údržbě dohodnou. Kro-

mě toho k tomu nemají ve většině přípa-

dů žádnou motivaci a především nemají 

na opravy a údržbu peníze. Minimálně 

některé z chátrajících protipovodňových 

a dalších dotčených staveb by se ale 

opravovat měly, což je i v zájmu v blíz-

kosti příslušných vodních toků hospoda-

řících zemědělců, pro něž by se snížilo 

riziko zaplavování a kontaminace polí v 

případě, kdy se toky rozvodní, a následná 

ztráta bonity i využitelnosti zaplavených 

pozemků. Podle dokumentace součas-

ných správců drobných vodních toků jde 

zhruba o 10 000 takových staveb, což 

rozhodně není zanedbatelný problém.

Je ale poměrně snadno řešitelný. Stačilo 

by totiž, aby se v projednávané novele 

stavebního zákona zahrnuly drobné pro-

tipovodňové stavby do liniových staveb, 

respektive, aby byly liniové stavby nějak 

defi novány, což nyní nejsou. Druhým 

krokem by pak bylo ustanovení, kdy by 

nebyly liniové stavby součástí pozem-

ku. To není nic převratného, součástí 

pozemků není v současné době ani 

vodovodní nebo kanalizační potrubí, 

protože pokud by tomu tak bylo, musel 

by být k opravám havárií těchto sítí 

nutný souhlas vlastníka. To by ovšem 

znamenalo, že by se například havárie, 

které je třeba řešit okamžitě, nemohly 

operativně odstraňovat.

Za stávající situace ale nelze opravovat 

ani ony drobné protipovodňové stavby. 

Kdyby se ale v rámci novelizace staveb-

ního zákona liniové stavby ve veřejném 

zájmu od pozemků oddělily, možná by 

to bylo, protože by správci vodních toků 

mohli investovat do veřejného majetku. 

Dnes by to bylo do majetku privátního, 

a to možné není.

Petr Havel 

I KDYŽ SE TO ZEMĚDĚLSTVÍ ZDÁNLIVĚ NETÝKÁ, JE V SOUČASNÉ DOBĚ PROJEDNÁVANÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 
MOŽNOSTÍ, JAK VYŘEŠIT V SOUČASNÉ DOBĚ VĚTŠINOU NEŘEŠITELNÉ PROBLÉMY ROZPADAJÍCÍCH SE DROBNĚJŠÍCH 
PROTIPOVODŇOVÝCH STAVEB KOLEM DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ, MIMOCHODEM V CELKOVÉ DÉLCE 38 000 KILOMETRŮ. 
TY MĚLA NA STAROSTI NĚKDEJŠÍ ZEMĚDĚLSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA, NYNÍ JE ALE SPRÁVA DROBNÝCH VODNÍCH 
TOKŮ V GESCI STÁTNÍCH PODNIKŮ POVODÍ A LESY ČESKÉ REPUBLIKY.

Foto: Nina Havlová
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ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

ZÁJMEM BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ JE ZÍSKÁVAT ZDATNÉ PRACOVNÍKY 
PŘEDEVŠÍM V ZÁKLADNÍCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH, KTERÉ MOHOU

V BUDOUCÍ PROFESY ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJET, COŽ MATEMATIKA NENÍ.

POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY ZPŮSOBÍ 
ODLIV STUDENTŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Obě komory jsou dlouhodobě zapojeny 

do aktivit vztahujících se k profesnímu 

vzdělávání a jeho kvalitě, kde v minulosti 

vznesly řadu kritických připomínek. 

V případě resortně zaměřených oborů, 

jak již bylo opakovaně při různých 

příležitostech řečeno řečeno, by měl být 

důraz kladen primárně na vzdělávání

 v oblasti profi lujících odborných před-

mětů. Zařazení matematiky jako zkušeb-

ního předmětu nebude vytvářet prostor 

pro zlepšení úrovně znalostí žáků v 

odborných předmětech. Přitom právě 

úroveň odborných znalostí absolventů 

je v současné době nejvíce kritizována 

ze strany našich členů zaměstnavatelů 

a tím příjemců „výsledků“ vzdělávacího 

procesu. V této souvislosti lze s úspě-

chem zpochybnit vůbec celou myšlenku 

povinné maturity z matematiky pro 

jakýkoli obor, protože je neopodstatněná 

a ubírá studentům prostor pro realizaci 

v jiných oborech. Tím však nezpochybňu-

jeme smysluplnost zařazení předmětu 

samotného do výuky. Bohužel, zařazení 

matematiky jako povinného maturitního 

předmětu do zemědělských a potravi-

nářských středních odborných škol může 

přinést další odliv zájmu o tyto obory. Od 

devadesátých let dvacátého století prošlo 

zemědělství celou řadou výrazných struk-

turálních změn, které se projevily nejen 

novými technologiemi a technikou, ale 

hlavně jednou negativní charakteristikou, 

a to je výrazné snížení počtu pracovních 

sil, které působí v resortu. Nedostatek je 

způsoben nejen tím, že řada zaměstnan-

ců odchází do důchodu, ale také nižším 

zájmem mladé generace učňů, stře-

doškoláků a absolventů vysokých škol, 

kteří by se o práci v resortu ucházeli. 

Tento fakt pociťujeme jako tzv. generační 

obměnu.

„Agrární komora ČR i Potravinářská 

komory ČR již několik let z informací 

zaměstnavatelů předpovídá nepříznivou 

situaci v počtu zaměstnanců ve 

fi rmách, a to jak v celkových počtech,

tak i v počtech lidí v různých pracovních 

pozicích,“ uvedl prezident AK ČR 

a PK ČR Miroslav Toman a pokračoval: 

„dle šetření po jednotlivých krajích 

jsme zjistili, že predikovaná potřeba 

pracovní síly v zemědělských podnicích 

bude výrazně stoupat. Zároveň tato čísla 

ukazují, že již nyní počáteční vzdělávání 

neprodukuje dostatek kvalitní pracovní 

síly. Tento stav se bude v horizontu pěti 

let výrazně zhoršovat a zemědělství se 

bude potýkat se značným nedostat-

kem pracovní síly zvláště v některých 

povoláních.“

Pokud jde o samotné zemědělství, 

ze statistických dat vyplývá, že do 

1. ročníků zemědělských oborů 

nastupuje v průměru 5 400 žáků.

 Ve 3. ročníku jich však je již pouhých

 4 530. Ve 4. ročníku (tedy maturit-

ní obory) jich zbývá 1 790. Z čísel je 

patrný výrazný úbytek žáků mezi 1. -  3. 

ročníkem, a to ve výši 19 %, který odráží 

realitu dnešní doby i hledání optimálního 

zaměření vzdělání mladých. Je ale více 

než jasné, že s povinnou maturitou z 

matematiky počet studentů středních 

odborných škol se vzděláním ukon-

čeným maturitní zkouškou ještě více 

poklesne. 

Plně souhlasíme s tím, že Ministerstvo 

zemědělství uplatnilo zásadní připomínku 

již v původním meziresortním připomín-

kovém řízení k návrhu nařízení vlády, 

který byl publikován pod č. 445/2016 Sb., 

a správně žádalo o vynětí resortně zamě-

řených oborů z přílohy návrhu nařízení 

vlády. Nemůžeme souhlasit s tím, že 

rezort školství této zásadní připomínce 

nevyhověl a naopak do nové verze přílohy, 

která vznikla teprve po ukončení mezire-

sortního připomínkového řízení, zahrnul 

celou řadu dalších resortně zaměřených 

oborů, čímž zásadně změnil obsah pů-

vodně připomínkovaného návrhu.

Dana Večeřová, Agrární komora ČR

POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR A AGRÁRNÍ KOMORA ČR NESOUHLASÍ S ROZŠÍŘENÍM MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA 
VŠECHNY OBORY STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ. TUTO SNAHU POVAŽUJEME ZA DALŠÍ Z DLOUHÉ ŘADY NEBEZPEČNÝCH 
EXPERIMENTŮ ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ NEPŘINÁŠEJÍCÍCH NIC POZITIVNÍHO.

SEKTOR PRASAT NENÍ Z NEJHORŠÍHO VENKU

Na úvod jednání předseda komoditní 

rady Jindřich Macháček připomenul 

blížící se termín podání žádosti o vratku 

spotřební daně spotřebované v živočišné 

výrobě. Přesto zůstává kolem způsobu 

výpočtu vratky a především budoucích 

kontrol ze strany Celní správy řada 

nejasností. Komoditní rada proto požá-

dala zástupce Ministerstva zemědělství 

o zpřístupnění metodického pokynu 

k prováděcí vyhlášce k připomínkám 

a k jeho rozšíření mezi potenciální 

žadatele.  

Velkým nebezpečím bude kurz
Dalším bodem jednání byla současná si-

tuace v chovu prasat. Ačkoli se v médiích 

objevují proklamace o nadstandardně 

vysoké ceně za vepřové maso, současná 

cena pohybující se kolem 40 korun za 

kilo pro prvovýrobce rozhodně nevybo-

čuje z pětiletého průměru. Tuzemská 

cena se navíc odvíjí od ceny německé 

a potenciální posílení koruny vůči euru 

může chovatele značně poškodit. 

Další riziko představuje možné ochab-

nutí poptávky po vepřovém mase na 

čínském trhu. Nevelkou víru v další 

budoucnost sektoru dokazují údaje o 

stavech prasat za rok 2016, kde došlo 

k poklesu nezapuštěných prasniček 

a prasnic a celkové výroby vepřového 

masa v ČR, kde byl zaznamenán čtyřpro-

centní propad.

Bilance agrárního zahraničního obchodu 

za rok 2016 navíc potvrzuje pokračování 

trendu narůstajících dovozů vepřového 

masa do České republiky především ze 

zemí jako je Německo, Dánsko a Špa-

nělsko. S oslabením eura vůči koruně a 

faktickému zlevnění těchto dovozů se dá 

logicky očekávat další nárůst poptávky 

dovozců po mase z těchto destinací.  

Kvalitu je nutné zdůrazňovat
Domácím chovatelům a porážkám by 

mohl pomoci systém Q kvality pro vepřové 

maso, který spotřebiteli zaručí vyšší 

standard oproti mnohdy neprověřenému 

masu z dovozu, kde navíc může docházet 

k míšení různých druhů původu a jakosti. 

Tuzemské předpisy totiž mnohdy zachází 

mnohem dále než ty unijní, a především 

jsou mnohem přísnější než požadavky na 

dovozce ze zemí mimo Evropskou unii. 

Obdoba tohoto programu byla v minulém 

roce spuštěna pro tuzemské chovatele 

dojeného skotu. Zájem podniků, kte-

ré porážejí prasata, je poměrně velký. 

Dovozci, kteří jsou zastoupeni ve Svazu 

zpracovatelů masa, jsou proti. Řešením je 

podle předsedy komoditní rady Jindřicha 

Macháčka založení alternativního svazu 

zpracovatelů masa, který by zastupoval 

jen ty, kteří využívají maso z porážek, které 

odebírají zvířata od tuzemských chovatelů. 

Další podpora bude klíčová
Hovořilo se také o dlouho chystaných 

dotačních podporách z národních

 zdrojů. Notifi kační proces, tedy 

proces schvalování ze strany Evropské 

komise pro dotační program „dobrých 

životních podmínek v chovech“ prasat 

podle informace ředitele odboru 

živočišné výroby Ing. Jiřího Hojera 

v současné době stále probíhá 

a očekáváné spuštění programu 

by se mohlo uskutečnit v druhé polovině 

tohoto roku. Další dotační podpora 

bude vzhledem k současnému stavu

 i možnému negativnímu kurzové-

mu vývoji klíčová, i proto že s dalším 

mimořádným záchranným balíčkem 

pro chovatele z rozpočtu Evropské unie, 

který byl vyplacen v roce 2016, se letos 

pravděpodobně počítat nedá.  

Jan Doležal, Agrární komora ČR

MINULÝ TÝDEN VE STŘEDU SE SEŠLA KOMODITNÍ RADA PRO PRASATA A VEPŘOVÉ MASO PŘI AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ 
REPUBLIKY. KOMODITNÍ RADA KONSTATOVALA ZPŘÍSŇUJÍCÍ SE PODMÍNKY PRO CHOVATELE, KTERÉ TUZEMSKOU VÝROBU 
PRODRAŽUJÍ, PŘIČEMŽ CENA PRO ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBCE TENTO TREND NEODRÁŽÍ. 
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POTŘEBA PRACOVNÍ SÍLY 
V ZEMĚDĚLSTVÍ 

Agrární komora ČR již několik let 

z informací zaměstnavatelů předpovídá 

nepříznivou situaci v počtu zaměstnanců 

ve fi rmách, a to jak v celkových počtech, 

tak i v počtech lidí v různých pracovních 

pozicích.

Na základě tohoto vývoje se Agrární 

komora České republiky rozhodla 

v rámci okresů a regionů navázat na 

starší šetření, kterým by se zjistil aktu-

ální stav k prosinci roku 2016, k prosinci 

roku 2017, a zároveň by se predikoval 

výhledový stav k prosinci roku 2021, 

viz tabulka číslo 1. 

Dle šetření po jednotlivých krajích jsme 

zjistili, že predikovaná potřeba pracovní 

síly v zemědělských podnicích bude 

stoupat. Zároveň tato čísla ukazují, že již 

nyní počáteční vzdělávání neprodukuje 

dostatek kvalitní pracovní síly. Tento 

stav se bude v horizontu pěti let výrazně 

zhoršovat a zemědělství se bude potýkat 

se značným nedostatkem pracovní síly 

zvláště v některých povoláních 

(viz tabulka číslo 2).

Šetření ukazuje řadu zajímavých 

skutečností, které můžeme v rámci 

tohoto šetření předpokládat a sledovat, 

která se stanou na pracovním trhu

v resortu zemědělství v následujících 

letech.

Toto šetření budeme opakovat pravi-

delně každým rokem, ze získaných dat 

udržovat číselnou řadu, ze které by se 

dal sledovat vývoj pracovní síly v návaz-

nosti na stav v zemědělském vzdělávání 

a zaměstnanosti.

Mgr. Šárka Štejnarová,

Agrární komora ČR

OD DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ PROŠLO ZEMĚDĚLSTVÍ CELOU ŘADOU VÝRAZNÝCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN, 
KTERÉ SE PROJEVILY NEJEN NOVÝMI TECHNOLOGIEMI A TECHNIKOU, ALE HLAVNĚ JEDNOU NEGATIVNÍ CHARAKTERISTIKOU, 
A TO JE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ POČTU PRACOVNÍCH SIL, KTERÉ PŮSOBÍ V RESORTU. NEDOSTATEK JE ZPŮSOBEN NEJEN TÍM, ŽE ŘADA 
ZAMĚSTNANCŮ ODCHÁZÍ DO DŮCHODU, ALE TAKÉ NIŽŠÍM ZÁJMEM MLADÉ GENERACE UČŇŮ, STŘEDOŠKOLÁKŮ A ABSOLVENTŮ 
VYSOKÝCH ŠKOL, KTEŘÍ BY SE O PRÁCI V RESORTU UCHÁZELI. TENTO FAKT POCIŤUJEME JAKO TZV. GENERAČNÍ OBMĚNU.

Kraj

Celkový počet
 zaměstnanců v kraji 

(zdroj ČSÚ, CZ-NACE A:  
Zemědělství, lesnictví 

a rybářství k 31/12/2015)

Potřeba PS    
2016

Potřeba PS    
2017

Potřeba PS    
2021

Jihočeský 17600 160 187 342

Královéhradecký 9400 172 539 615

Moravskoslezský 12200 22 55 221

Olomoucký 12500 120 170 258

Vysočina 15800 32 301 545

Zlínský 7600 73 146 240

Středočeský 17600 656 109 859

Pardubický 11000 60 144 358

Plzeňský 12300 117 225 460

Liberecký 3200 0 3 3

Ústecký 6800 53 7 72

Karlovarský 3000 95 98 77

Jihomoravský 14600 16 175 457

Celkem v ČR 158200 1576 2159 4507

Název pozice Stupeň 
vzdělání

Podíl profese na 
celkovém počtu 
poptávaných v %

Počet poptávek 
na danou 

profesi

Specialista agronom VŠ 5,84 475

Specialista zootechnik VŠ 5,11 415

Specialista ekonom VŠ 3,24 263

Specialista mechanizátor VŠ 2,31 188

Specialista ostatní VŠ 0,65 53

Technik agronom SŠ 4,69 381

Technik zootechnik SŠ 5,40 439

Technik mechanizátor SŠ 3,19 259

Administrativa SŠ 5,58 454

Technik ostatní SŠ 1,21 98

Ošetřovatel zvířat SOU 22,22 1806

Traktorista SOU 23,27 1892

Zemědělský dělník ZŠ 9,05 736

Ostatní profese 4,80 390

Zahradnický specialista VŠ 0,93 76

Zahradnický technik SŠ 0,38 31

Zahradník SOU 1,67 136

Rybářský specialista VŠ 0,04 3

Rybářský technik SŠ 0,09 7

Chovatel ryb a vodní drůbeže SOU 0,07 6

Veterinární technik SŠ 0,26 21

Tab. 1 - Výsledky šetření potřeby pracovní síly v jednotlivých 
letech podle šetření k prosinci 2016

Tab. 2 - Podíl jednotlivých povolání na celkovém počtu poptávaných 
povolání vyjádřeno v % a celkový počet všechny 3 sledované roky

Foto: Jiří Felčárek
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it potraviny? 
te na be platný seminá  Regionální potravinou! 

 
Program: 

 
  9.00 – 9.30 registrace 

  9.30 – 10.30 zástupce Ministerstva zem d lství – legislativa, ozna ování potravin, etikety 

10.30 – 11.00 zástupce Státního zem d lského interven ního fondu – informace o sout i a Metodice  
   Regionální potravina 

11.00 – 11.15 p estávka 

11.15 – 12.00 zástupce Státní zem d lské a potravin ké inspekce – praktické informace o ne tších problémech  
   s ozn ováním výrobk  + praktické p íklady, mechanismus kontroly 

12.00 – 12.45  zástupce Státní veterinární správy – praktické informace o ne tších problémech s ozn ováním  
   výrobk  + praktické p íklady, mechanismus kontroly 

12.45 – 13.00 diskuse a záv r semin  

13.00 – 13.45 ob d 

 
Termíny a místa konání: 
 

1.3. Praha   Hotel Olšanka   Táboritská 1000/23, Praha 3 
 
8.3. Brno   Hotel Voron    í kovského 47, Brno 
9.3. Olomouc  Hotel Clarion   Jeremenkova 36, Olomouc 
 
15.3. Ostrava  Hotel Clarion   Zkrácená 2703/84, Ostrava 
16.3. Zlín   Hotel Baltaci Atrium  Lešetín II/651, Zlín 
 
22.3. Jihlava  Hotel Gustav Mahler  í ová 112/4, Jihlava 
23.3. Liberec  Clarion Grandhotel Zlatý Lev Gutenbergova 126/3, Liberec 
 
29.3. eské Bud ovice Hotel Budweis   Mlýnská 6, eské Bud jovice 
30.3. Pardubice  Hotel EURO   Jiráskova 2781, Pardubice 
 
5.4. Karlovy Vary  Hotel Thermal   I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 
6.4. Ústí nad Labem Hotel VLADIMIR  Masarykova 36, Ústí nad Labem 
 
12.4. Pl    Hotel Green Gondola  Pallova 44/12, Plze  
 
19.4. Hradec Králové Hotel ernigov   Riegrovo nám. 1494/4, Hradec Králové 
20.4. Brno   Hotel Voron    í kovského 47, Brno 
 
26.4. Praha   Hotel Olšanka   Táboritská 1000/23, Praha 3 
 
 

Záva né lášky na akci asíle e na email: svobodova@foodnet  s uvedením 
éna, p í mení a spole osti, spole  s vybraným termínem a místem konání. 

(maximální kapacita míst je omezena) 

SEMINÁ  JE ZCELA BEZPLATNÝ 

Informace o sout i Regionální potravina naleznete na www.regionalnipotravin  
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USNESENÍ XXV. SNĚMU AK ČR 

INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ 
XXIV. SNĚMU AGRÁRNÍ KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO 
DNE 3. DUBNA 2016 V BRNĚ

XXIV. SNĚM AGRÁRNÍ 
KOMORY 
ČESKÉ REPUBLIKY:

1. KONSTATUJE, ŽE:
• v roce 2015 se meziročně snížil podni-

katelský důchod o více než 27 %,

• celý podnikatelský důchod a část 

nákladů však kryjí evropské a národní 

dotace, podobně jako v ostatních zemích 

Evropské unie,

• vysoká závislost odvětví na podporách 

přetrvává, 

• nepříznivý, více než desetiletý trend 

zvyšování podílu rostlinné produkce 

nad živočišnou pokračuje i přes veškerá 

přijatá opatření,

• pokračovalo snižování záporného 

salda agrárního zahraničního obchodu. 

Zůstávají však vysoké dovozy především 

vepřového masa, vajec, sýrů, ovoce, ze-

leniny a dalších, zejména zpracovaných 

produktů a převažuje vývoz prvotních 

surovin,

Plnění:

Podobný vývoj Agrární zahraniční

obchod vykazoval i v roce 2016, kdy po 

vyloučení cigaret ze statistiky, dochází 

k dalšímu prohlubování pasivního 

salda se zeměmi EU 28. Nejvíce se 

k nám dováží z Německa, Polska, Itálie 

a Nizozemska. Z tradičních komodit 

dováží vepřové maso, mléčné výrobky, 

ovoce a zelenina.

• zásadně nesouhlasí s navrhovaným 

rozdělením kompenzací za sucho, které 

je v nesouladu s původním návrhem. 

AK ČR vnímá zvýhodnění zemědělských 

subjektů s nižší výměrou, zásadně však 

nesouhlasí s poměrným krácením pla-

teb pouze pro podniky nad 500 hektarů, 

současně požaduje aplikovat model 

kompenzací pro TTP a kukuřici podle 

okresů také na ostatní plodiny, důsledně 

trvat na plnění minimálního zatížení VDJ 

a zdůvodnění návrhu diferencovaných 

sazeb, které diskriminují podniky s vyšší 

výměrou, 

Plnění:

Ministerstvo zemědělství do konce října 

2016 dokončilo výplatu kompenzací za 

škody způsobené extrémním suchem 

v roce 2016. Zemědělci a pěstitelé les-

ních dřevin podali celkem 3 665 žádostí 

o náhradu škody v celkové výši 1,26 

miliardy Kč. Peníze dostali všichni 

oprávnění žadatelé v průběhu září 

a října. Většina peněz, více než miliar-

da korun, byla vyplacena za plodiny ke 

krmným účelům, tedy podnikům v živo-

čišném sektoru. V případě odškodnění 

kukuřice a TTP bylo možné zahrnout 

k odškodnění pouze výměru, ke které 

žadatel prokázal stanovenou minimální 

intenzitu chovu hospodářských zvířat 

vedených v ústřední evidenci k 31. 8. 

2015. Na základě podmínek stanovených 

Rámcovým programem musel žadatel 

doložit doklady o pojištění s pojistnou 

ochranou vztahující se alespoň na 50 % 

výměry dané plodiny, na kterou žádal 

o podporu nebo alespoň na 50 % 

výměry celého zemědělského podniku.

Kompenzace škod způsobených suchem 

na celém území České republiky směřo-

valy na plodiny, které byly suchem 

v období květen až říjen 2015 postiženy 

nejvíce. Nárok na odškodnění tak měli 

pěstitelé brambor, cukrové řepy, chmele, 

ovoce, zeleniny, ovocných, okrasných 

a lesních školek, kukuřice a trvalých 

travních porostů (TTP) ve vazbě na chov 

hospodářských zvířat. Přes 90 % obdrže-

ných žádostí bylo cíleno právě na krmné 

plodiny

Stanovisko: 

AK ČR vyslovila nesouhlas s návrhem 

pro případ, kdy by oprávněné požadavky 

na kompenzaci škod překročily celkovou 

obálku alokované částky. Návrh stanovil, 

v případě překročení obálky, sazby na 

kompenzace u zemědělských podniků 

s celkovou výměrou nad 500 hektarů 

poměrně snížit. AK uplatnila požadavek 

na navýšení alokace na 1,2 miliard Kč,

tj. o 100 %. Na kompenzace za sucho 

uvolnila vláda 300 miliónů korun z vládní 

rozpočtové rezervy. Dalších 900 miliónů 

korun vyčlenilo MZe z vnitřních úspor 

v rámci nespotřebovaných výdajů. 

Celkově tedy MZe mohlo žadatelům 

vyplatit kompenzace ve výši 1,2 miliardy 

korun. Na administraci a příjmu žádostí 

spolupracoval Státní zemědělský 

intervenční fond, zemědělci a lesníci 

požadovali celkem 1,26 miliardy korun, 

žádost podalo 3 665 subjektů, z nichž 

peníze dostalo 3 580. Jen necelé 1 %

(24 žádostí) muselo MZe zamítnout 

z důvodu nesplnění stanovených 

požadavků, 61 žádostí bylo staženo. 

Díky navýšení alokace na 1,2 miliard Kč 

požadavek AK ČR splněn a nedošlo 

ke krácení plateb podniků nad 

500 hektarů.‘

2. ŽÁDÁ:
2.1. Poslaneckou sněmovnu 
a Senát Parlamentu České 
republiky aby:
• schválily novelu veterinárního zákona 

tak, aby měl chovatel možnost aplikovat 

sám některá léčiva a mohl provádět 

některé drobné veterinární úkony, včetně 

možnosti zaměstnávání veterinárních 

lékařů, 

Plnění:

V létě roku 2016 bylo vypracováno 

kompromisní stanovisko mezi 

chovatelskými svazy a komorou 

veterinárních lékařů, Novela v tomto 

smyslu by měla být schválena v první 

polovině roku 2017.

• schválily novelu zákona o rostlinolé-

kařské péči, která zamezí uvádění nele-

gálních přípravků na ochranu rostlin na 

trh, a v současně v navrhované změně 

zákona o zemědělství byl zaveden regis-

tr ovocných sadů tak, aby se nezvýšila 

administrativní náročnost pro pěstitele,

Plnění:

Novela by v tomto roce měla projít 

parlamentem. Vzhledem k blížícím se 

volbám si rezort stanovil její prosazení 

jako jednu z priorit. 

• v souvislosti s projednáváním novely 

zákona o vinohradnictví zvážily zavedení 

licencí na prodej vína, obdobně jako je 

tomu u alkoholu, které by systémově ob-

sáhly prakticky celý obchod s alkoholem 

s výjimkou lehkých nápojů, 

Plnění:

Zemědělský výbor projednal v červnu 

2016 připravovanou novelu zákona 

SNĚM SVOLALO PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY PODLE §13 ODSTAVCE 7 ZÁKONA Č. 301/1992 
SB., O HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY V PLATNÉM ZNĚNÍ. KOMORA 
SDRUŽUJE VĚTŠINU PODNIKATELŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ VŠECH FOREM VLASTNICTVÍ A ZPŮSOBŮ 
PODNIKÁNÍ. ČLENOVÉ AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY OBHOSPODAŘUJÍ TÉMĚŘ 1,7 MILIÓNŮ HEKTARŮ ZEMĚDĚLSKÉ 
PŮDY. POČET ČLENŮ ORGANIZOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM 58 OKRESNÍCH, 2 REGIONÁLNÍCH A 12 KRAJSKÝCH KOMOR JE 
2 785, ZEMĚDĚLSKÝCH ORGANIZACÍ JE 2 361. Z TOHO JE 1 190 FYZICKÝCH OSOB. V POČTU ČLENŮ SE NEUVÁDÍ ČLENSTVO 
TŘICETI JEDNA ČLENSKÝCH SVAZŮ, SDRUŽENÍ A UNIÍ, KDE SE ČLENSTVÍ JEDNOTLIVÝCH PODNIKATELŮ NĚKDY VZÁJEMNĚ 
PŘEKRÝVÁ. SNĚMU SE ZÚČASTNILO 114 DELEGÁTŮ VŠEOBECNÉ SNĚMOVNY, TO JE 90 % A 49 DELEGÁTŮ SNĚMOVNY 
SPOLEČENSTEV, TO JE 90,7 % Z POZVANÝCH S HLASEM ROZHODUJÍCÍM A 44 HOSTŮ.
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o vinohradnictví a vinařství, která má za 

cíl bojovat proti různým formám černého 

trhu s vínem. Jedním ze dvou hlavních 

cílů navrhované právní úpravy je tak při-

způsobení právního řádu České republi-

ky, konkrétně zákona o vinohradnictví 

a vinařství, na nová přímo použitelná 

a bezprostředně aplikovatelná nařízení 

Evropské unie. Aby se zajistil přiměřený 

nárůst výsadby révy v období let 2016 až 

2030, zavádí se na úrovni Evropské unie 

nový systém, kterým se tato výsadba 

bude řídit, a to formou systému povolení 

pro výsadbu révy. Dalším cílem je zpřís-

nění podmínky dovozu nebaleného vína 

a zvýšení pokut za jeho falšování.

Z opatření zaváděných v rámci boje 

proti černému trhu s vínem bude mít na

 podnikatelské prostředí zásadní dopad 

omezení množství prodejních míst su-

dového vína. Navrhuje se zákaz prodeje 

sudových vín vyjma provozoven výrobců 

vína nebo příjemců zahraničního neba-

leného vína. To má obtížně vyčíslitelný 

dopad na celou distribuční síť, včetně 

většiny dosavadních prodejních míst 

sudového vína. Tento případný dopad se 

bude týkat provozoven – vinoték, které 

nebudou ochotné nebo schopné 

z rozličných důvodů vstoupit do pozice 

výrobce či příjemce nebaleného vína. 

Dále se zvyšuje byrokratická zátěž tím, 

že se rozšiřuje okruh subjektů, jež 

budou povinny vést evidenční knihy. 

V důsledku přijetí všech navrhovaných 

opatření však lze současně očekávat 

i pozitivní dopad na podnikatelské pro-

středí v podobě omezení černého trhu 

s výrobky z révy vinné a posílení posta-

vení poctivých provozovatelů. Novelu zá-

kona vrátil zpět do PSP Senát, s tím, že 

schválena byla v lednu a předpokládané 

nabytí účinnosti zákona je plánováno na 

1. čtvrtletí roku 2017. AK ČR navržené 

zavedení licencí na prodej vína, obdobně 

jako je tomu u alkoholu, které by systé-

mově obsáhly prakticky celý obchod 

s alkoholem s výjimkou lehkých nápojů, 

nejsou předmětem návrhu.

• schválily rozšíření vratky spotřební 

daně z nafty spotřebované v živočišné 

výrobě, tak jak byl schválen vládou ČR. 

Plnění:

Zemědělci v živočišné výrobě budou 

moci žádat o vratku spotřební daně z po-

honných hmot zpětně za celý rok 2016. 

Novela zákona o spotřební dani, která 

se týká tzv. zelené nafty, byla v prosinci 

2016 schválena. Snahou bylo co nejvíce 

podpořit chovatele skotu, prasat nebo 

drůbeže, protože tyto oblasti čelí krizi. 

Zelená nafta je rozšířena do živočišné 

výroby také i proto, že vyšší produkce 

živočišných hnojiv získaných z hospo-

dářských zvířat totiž pomáhá zlepšit stav 

půdy, její úrodnost a pomáhá i proti ero-

zi. Zemědělci v živočišné výrobě budou 

mít nárok na vratku za spotřební daň za 

pohonné hmoty zpětně za celý rok 2016, 

pracovníci v lesích a rybáři pak od 1. čer-

vence 2017. Práce lesních hospodářů 

i rybníkářů má pozitivní dopady na život-

ní prostředí, pomáhá například zvyšovat 

retenci vody v krajině. Vratka části za-

placené spotřební daně sníží náklady na 

naftu spotřebovávanou při hospodaření 

a umožní navýšit investice do nových 

technologií. Podle předběžných odhadů 

se pro zemědělce v živočišné výrobě 

předpokládá roční daňová úleva až 900 

miliónů Kč v roce 2016, až 1 miliardu Kč 

v roce 2017 a až 1,4 miliardy. Kč v roce 

2018. Pro lesní hospodáře a dodavatele 

lesnických služeb se počítá s částkou 

přibližně 260 miliónů Kč a pro rybníkáře 

nanejvýš 20 miliónů Kč ročně. Vratku ze 

zelené nafty již v současnosti dostávají 

zemědělci podnikající v rostlinné výrobě 

a zemědělští podnikatelé provozující les-

ní školkařskou činnost na zemědělském 

i lesním půdním fondu. 

2.2. Vládu České republiky, aby:
• se zabývala konkurenceschopností 

českého zemědělství i potravinářství 

a zvážila snížení daně z přidané hodnoty 

u potravin na úroveň deseti procent. 

Plnění:

Aktuální situací v zemědělství se na 

jednání v červnu 2016, na podnět AK 

ČR, zabývala vláda. Propad cen mléka 

a vepřového masa způsobilo především 

ukončení mléčných kvót v Evropské unii 

a obchodní embargo Ruské federace. 

K dalšímu zhoršování situace dochází 

z důvodu dramatického nárůstu dovozů 

mléčných výrobků, zejména másla, sýrů 

a tvarohů, do ČR z některých zemí EU. 

Dosavadní ztráty příjmů prvovýrobců 

z těchto důvodů jsou u mléka mezi 7 až 

9 miliardami korun, u vepřového masa 

pak 3,3 miliardy korun. Ministerstvo 

zemědělství v reakci na kritickou situaci 

některých producentů připravilo určitá 

opatření na pomoc českým zemědělcům. 

Kromě prosazení další podpory z EU na 

podporu mléka a prasat se navrhovalo 

i dočasné snížení daní a osvobození od 

plateb sociálního a zdravotního pojištění 

pro zemědělské subjekty postižené krizí. 

Ministerstvo rovněž prověřilo možnosti 

navýšení peněz na kompenzace škod 

způsobených suchem v roce 2015. Dále 

se zvažovalo vyplacení náhrad za škody, 

vzniklé jarními mrazy. Z předložených 

návrhů došlo k navýšení peněz na 

kompenzace škod způsobených suchem 

v roce 2015 a vyplacení náhrad za škody, 

vzniklé jarními mrazy 2016. AK ČR navr-

hované snížení daně z přidané hodnoty 

u potravin na úroveň deseti procent 

vláda neprojednala.

2.3. ministra zemědělství 
České republiky, aby:
• urychlil realizaci mimořádných opatře-

ní k pomoci ohrožených odvětví, zejména 

produkce mléka, chovu prasat, drůbeže 

a výplatu částečné kompenzace důsled-

ků mimořádného sucha v roce 2015 na 

ekonomiku zemědělských podniků, 

Plnění:

Ministerstvo zemědělství do konce října 

2016 dokončilo výplatu kompenzací za 

škody způsobené extrémním suchem 

v roce 2016. Zemědělci a pěstitelé lesních 

dřevin podali celkem 3 665 žádostí o ná-

hradu škody v celkové výši 1,26 miliardy 

Kč. Celkem 3 381 chovatelů si rozdělilo 

1 046 miliónů korun. Peníze dostali 

všichni oprávnění žadatelé v průběhu 

září a října (viz bod výše). Více než 3,6 

miliardy korun vyplatilo či v nejbližší 

době vyplatí Ministerstvo zemědělství 

nad rámec běžných opatření zeměděl-

cům v živočišné výrobě, kterou postihla 

krize v důsledku mimořádně nízkých 

výkupních cen mléka a vepřového 

masa. Ještě v první polovině roku bylo 

vyplaceno chovatelům dojnic a prasnic 

604 miliónů korun formou mimořádné 

evropské kompenzační platby. Peníze 

si rozdělilo celkem 2 408 příjemců. 

V podzimním balíčku mimořádných 

kompenzací si dalších 559 miliónů korun 

rozdělí 2 130 žadatelů. Speciálně pro 

sektor mléka a vepřového masa vznikly 

v letošním roce i dva nové dotační tituly. 

V rámci programu 19, určeném na 

zlepšení jakosti produkovaného mléka 

(tzv. mléko Q CZ), dostalo 880 žadatelů 

celkem 333 miliónů korun. Téměř 224 

miliónů si zase rozdělilo 1 334 žadatelů 

v dotačním programu 20, připraveném 

na zlepšení životních podmínek v chovu 

hospodářských zvířat. Zpětně od 1. ledna 

2016 budou moci zemědělci žádat 

i o vratku části spotřební daně za pohon-

né hmoty využité při živočišné výrobě. 

Rozšíření tzv. zelené nafty i do živočišné 

výroby by mělo zemědělcům za letošní 

rok přinést odhadem až 900 miliónů 

korun. Žádat budou moci v závislosti 

na nabytí účinnosti novely zákona 

o spotřebních daních, pravděpodobně 

od 1. března 2017.

Podpory do živočišné výroby v roce 

2016:

-  Kompenzace chovatelům dojnic 

 a prasnic: 604 mil. Kč

-  Kompenzace za sucho v roce 2015:

 1 046 mil. Kč

-  Národní dotační program 19.A.:

 333 mil. Kč

-  Národní dotační program 20.A.:

 224 mil. Kč

-  Druhý balíček pro chovatele z EU:

 559 mil. Kč

-  Zelená nafta v živočišné výrobě:

 900 mil. Kč

-  Celkem: 3 666 mil. Kč

• prosazoval koncepční a dlouhodobé 

řešení v odvětví mléka a vepřového masa 

na evropské úrovni, u mléka především 

zvýšením intervenčních cen, pro oba 

sektory požadujeme zavedení exportních 

dotací, naturální plnění humanitární po-

travinové pomoci, zavedení okamžitého 

mimořádného odškodnění těchto odvětí 

pomocí mimořádného balíčku 

z prostředků EU nad rámec krizové 

rezervy, zvýšení stropu pro podporu 

v rámci režimu de minimis minimálně 

na 30 tisíc euro, dále trváme na zahájení 

jednání s cílem zrušit embargo na dovoz 

vybraných zemědělských a potravinář-

ských produktů z EU do Ruské federace, 

Plnění:

Jedním ze systémových řešení je pro-

blematika řešení dvojí kvality potravin, 

legislativa v oblasti nekalých obchodních 

praktik, které fakticky poškozují nej-

slabší články v řetězci, tedy prvovýrobce 

a zpracovatele. Je tedy nezbytné, aby 

Evropská komise předložila návrh řeše-

ní, který by zajistil rovné podmínky mezi 

výrobci potravin a obchodníky. Dalším 

tématem je označování země původu pro 

mléko a maso použité jako suroviny 

v potravinách a další komodity na trhu 

Evropské unie. V současnosti je ozna-

čování země původu povinné např. pro 

vepřové, hovězí, drůbeží, skopové 

a kozí maso, ryby, ovoce a zeleninu 

a vejce. Pro další druhy potravin mohou 

členské státy na svém území zavést 

povinné značení jen v odůvodněných 

případech a po schválení Komisí. Za 

rozumné lze považovat například snahy 

Komise o zavedení tzv. cenové obser-

vatoře, sledování rozdělení zisku mezi 

producenty, zpracovatele a obchodníky. 

Požadovaná úprava evropské legislativy, 

která by zakázala uvádět na trh pod 

stejnou obchodní značkou či ve stejném 

obalu výrobky s rozdílnou kvalitou nebo 

hmotností, včetně zavedení legislativy 

v oblasti nekalých obchodních prak-

tik je tématem ČR na jednáních Rady 

ministrů. Česká republika již delší dobu 

prosazuje zvýšení limitu u dobrovolné 

vázané podpory z 15 % na 25 % ročního 

vnitrostátního stropu prvního pilíře SZP 

a zvýšení stropu pro podporu v rámci 

režimu de minimis minimálně na 30 tisíc 

euro, to by mělo přispět k udržení stabi-

lity některých našich citlivých sektorů. 

Dalšími tématy ČR k aktuální situaci 

na zemědělských trzích je potřeba 

hledat systémové nástroje pro posílení 

postavení výrobců a řešení problematiky 

transparentnosti cen, regulace nekalých 

obchodních praktik a posílení sdružování 

producentů. Postavení zemědělců v po-

travinovém obchodním řetězci se podaří 

zlepšit jedině přijetím společné evropské 

legislativy, která bude regulovat nekalé 

obchodní praktiky. S tímto požadavkem 

vystupuje Česká republika na jednání 

Rady pro zemědělství a rybářství 

v Bruselu. Evropská komise na říjnovém 

setkání ministrů zemědělství předsta-

vila dlouho očekávanou zprávu pracovní 

skupiny odborníků, která vytvoření 

tohoto společného legislativního rámce 

doporučuje. Kromě výše uvedených cílů 

byl přijat červencový balíček na podporu 

trhů s mlékem a vepřovým masem, který 

přispěl ke zlepšení, situace producentů 

je však stále vážná, proto byly připraveny 

další podpůrné programy.

• prosadil zintenzivnění meziresort-

ní spolupráce dozorových orgánů při 

naplňování podmínek vyhlášky 172/2015 

Sb., o informační povinnosti příjemce 
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potravin v místě určení a ohlašovací 

povinnosti u dovozů, 

Plnění:

V průběhu roku došlo k několika jedná-

ním, které iniciovala AK ČR na úrovni 

vlády, MZe, MF, SZPI, SVS a Celní správy, 

s cílem zajistit koordinaci a spolupráci 

výše uvedených institucí. Výsledkem bylo 

uzavření dohody o spolupráci na tomto 

úseku. Takto komplexně pojatá kontrola 

umožňuje účinně zaměřit pozornost 

na komodity, nebo do míst, kde lze 

předpokládat nejvíce nedostatků nebo 

kde lze očekávat nejvyšší efekt kontroly. 

Jedná se tedy o kontrolu cílenou, jejímž 

účelem není monitorování, ale ochrana 

ekonomických zájmů občanů i státu - 

ochrana spotřebitele a producenta před 

nebezpečnými potravinami, před potra-

vinami, které jsou klamavě označené, 

dále s prošlým datem použitelnosti nebo 

neznámého původu. Nedílnou součástí 

cílených kontrol je dodržování podmínek 

výroby a prodeje a dovozů

• projednal zapojení pojišťoven do 

vytváření fi nančních zdrojů pro Fond 

těžko pojistitelných rizik, 

Plnění:

Zatím navržený materiál obsahuje zá-

kladní pravidla pro poskytování podpor 

za ztráty způsobené nepříznivými klima-

tickými jevy - zemědělské sucho, které 

způsobí škodu ve smyslu uvedených 

pravidel programu a nadměrné srážky 

v období sklizně, které způsobí škodu. 

Princip fungování Fondu spočívá v 

průběžném naplňování Fondu těžko po-

jistitelných rizik ze strany zemědělských 

podnikatelů a státu a závazku státu 

uvedený Fond doplnit v případě vyčerpání 

všech fi nančních prostředků v něm 

alokovaných. Příspěvek zemědělského 

podnikatele se počítá vždy z veškeré 

zemědělským podnikatelem obdělávané 

půdy. „Škodou“ se pro účely Zásad rozu-

mí ušlé příjmy vyjádřené v Kč v důsledku 

zničení nebo poškození komodity, 

k němuž došlo v příčinné souvislosti 

s nepříznivým klimatickým jevem 

a má za následek více než 30% snížení 

produkce, přitom výše podpory nesmí 

překročit 80 % ušlého příjmu v důsledku 

zničení komodity nepříznivým klimatic-

kým jevem. Z důvodů pozastavení 

dosud nezahájeného legislativního 

procesu je jeho spuštění zpožděno, 

odhadujeme, že legislativní proces pro-

běhne v letošním roce. V současné době 

probíhá příprava projektového týmu, kte-

rý bude mít za cíl vytvoření FTPR. Došlo 

k ustanovení projektového managera 

a jsou vytvářeny jednotlivé fáze projektu 

a jeho harmonogram.

Stanovisko k FTPR: Zemědělství je 

více než jiná odvětví ohroženo poškoze-

ním svého produktivního potenciálu 

v důsledku přírodních katastrof, ne-

příznivých klimatických jevů a katast-

rofi ckých událostí. S cílem přispět ke 

zlepšení životaschopnosti a konkurence-

schopnosti podniků čelících těmto kata-

strofám, jevům nebo událostem by měla 

být poskytnuta kompenzace ztrát, umož-

ňující zemědělcům obnovit zemědělský 

potenciál, který byl poškozen. Již ve fázi 

přípravy opatření pro rozvoj venkova AK 

poukazovala na příslušné články. 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (EZFRV) z oblasti řízení 

rizik, podpory pojištění, vzájemných 

fondů a stabilizace příjmů, zejména 

pak na možnost vytvoření vzájemného 

fondu, s podporou mimo jiné i evropských 

prostředků. Další možnou variantou 

bylo využít čl. 39 - nástroj ke stabilizaci 

příjmu, ve formě fi nančních příspěvků do 

vzájemných fondů k poskytování kompen-

zací zemědělcům v důsledku výrazného 

poklesu jejich příjmů, z něhož mohou být 

odškodňováni účastníci při poklesu příjmu 

o více než 30 % proti průměru předchá-

zejících tří let (nebo pěti let s vyloučením 

minimální a maximální hodnoty). Oba 

tyto nástroje jsou podle našich informací 

využívány jinými zeměmi EU, v ČR o tyto 

nástroje, přes opakované projednávání na 

PS PRV, nebyl ze strany zemědělců zájem.  

Systém zemědělského pojištění by měl být 

zajišťován hybridní institucionální formou 

slučující tržní přístupy a angažovanost 

státu.

Jak tedy dál? Založení FTPR (Fond) při 

PGRLF je správná cesta. Jde o myšlenku 

vytvoření stabilního nástroje, kdy Fond 

je tvořen příspěvky ze strany státu 

a příspěvky zemědělců, které jsou 

odváděny do Fondu, který spravuje před-

stavenstvo Fondu, (složeno ze zástupců 

státu a zemědělců). Zákon musí vymezit 

povinnost státu spolufi nancovat Fond 

společně se zemědělci v poměru 50 : 50. 

Zemědělci přispívají ročně částkou sta-

novenou na hektar a stát doplňuje částku 

podle zákona a operativně, podle výše 

škod, dorovnává v daném roce chybějící 

prostředky. Mimořádné výdaje státu na 

dorovnání kompenzace škod, v případě, 

že ve Fondu chybí, se nejprve hledají 

v rezortních rezervách a poté ve státním 

rozpočtu prostřednictvím Ministerstva 

fi nancí. Případné nevyužité zdroje Fondu 

se nechávají k využití v dalších letech. 

Zemědělci, kteří nevstoupili a nepři-

spívají do Fondu, nedostávají žádné 

odškodnění od státu. 

Podmínkou, pro fungování Fondu je:
1. Propojení účasti zemědělců ve Fondu 

s výší dnes poskytované podpory ko-

merčního pojištění z PGRLF. Jde o mo-

tivaci zemědělců k zapojení do FTPR.

2. Tato podmínka je však spojena s dal-

ším požadavkem a to rovného přístu-

pu k podporám komerčního pojištění, 

tedy podporu může získat jak mikro, 

M a S podnik, tak i V podnik. 

V opačném případě velký podnik 

nemá žádnou motivaci.

3. Zásadní problém je v ustanovení: 

„Žadatel uzavře pojištění s pojistnou 

ochranou vztahující se alespoň na 

50 % jeho průměrné roční rostlinné 

produkce nebo příjmů souvisejících 

s jeho rostlinnou produkcí a týkají-

cí se statisticky nejvýznamnějších 

pojistitelných rizik v České republice, 

kterými jsou např. krupobití, mráz, 

vichřice nebo uzavře pojištění s pojist-

nou ochranou vztahující se alespoň na 

30 % jeho průměrné roční rostlinné 

produkce nebo příjmů souvisejících 

s jeho rostlinnou produkcí a týkající se 

statisticky nejvýznamnějších pojisti-

telných rizik v České republice, 

kterými jsou např. krupobití, mráz, 

vichřice.“ Tento bod významně 

rozhoduje o kalkulaci zemědělce na 

případné zapojení se do Fondu. 

Pokud nebudou realizovány současně 

body 1. a 2. a upraven bod 3. viz dále, 

bude problém v tom, že se mnoho 

podniků do FTPR nezapojí. Řešením 

je upravit podmínku uzavření pojištění 

s pojistnou ochranou vztahující se 

alespoň na 50 % ne jeho průměrné 

roční rostlinné produkce nebo 

příjmů souvisejících s jeho rostlin-

nou produkcí, ale na 50 % komodity 

nebo příjmů souvisejících s komo-

ditou, kterou si hodlá v rámci FTPR 

pojistit s tím, že v případě, že nesplní 

tuto podmínku, pak bude výše jeho 

odškodnění na tuto komoditu z titulu 

FTPR krácena.

V případě, že tato rizika a nedostatky 

budou upraveny, má FTPR šanci na 

fungování. Výhodou tohoto systému 

pak bude relativní stabilita získávání 

fi nančních zdrojů, na rozdíl od zavedení 

komerčního pojištění těžko pojistitelných 

rizik přes komerční pojišťovny, s možnou 

podporou z PGRLF. Varianta přes ko-

merční pojištění má riziko, že pojišťovny, 

v případě ztrátového výsledku, pojištění 

těžko pojistitelného rizika, (sucho, nad-

měrné srážky) zruší nebo stanoví zóny, 

kde tato rizika nepojistí, (příkladem je 

např. nepojištění staveb v záplavových 

územích na povodeň). Dalším rizikem 

komerčního pojištění těžko pojistitelných 

rizik přes komerční pojišťovny, s možnou 

podporou z PGRLF, je zajišťování fi nanč-

ních prostředků z roku na rok ze strany 

kapitoly zemědělství, kde tento výdaj 

není mandatorním výdajem ze zákona, 

tak jako by byl v případě zákona o FTPR.

Požadavek ke komerčním pojišťovnám, 

tj. zapojení pojišťoven do vytváření 

fi nančních zdrojů pro Fond těžko pojisti-

telných rizik, byl projednáván na pracov-

ních skupinách s nulovým výsledkem.

Komerční pojišťovny pak ve vztahu 

k ustanovení povinného komerčního 

pojištění s pojistnou ochranou vztahu-

jící se alespoň na 30 % jeho průměrné 

roční rostlinné produkce, takto získávají 

„zadarmo“ klienty a prakticky do FTPR 

ničím nepřispívají. Úvaha – čím tedy 

pojišťovny za tuto „službu“ přispějí? 

• se zasadil o vytvoření Marketingového 

fondu s adekvátním fi nancováním ze 

strany státu a rozhodující pravomocí 

profesních svazů k využití fi nančních 

prostředků na aktivní komunikaci se 

spotřebiteli o kvalitě tuzemské země-

dělské produkce (přínosnost konzuma-

ce českých potravin, kvalita speciální 

rostlinné a lesní produkce), 

Plnění:

Ministerstvo zemědělství momentálně 

fi nišuje přípravu fondu. Vyjasněny byly 

některé legislativní otázky včetně právní 

subjektivity fondu. Otázkou stále zůstává 

výše příspěvků a účast státu.

• zvážil pozastavení projednávání novely 

zákona o myslivosti do doby schválení 

koncepce rozvoje myslivosti v ČR. Teprve 

až na základě dosažení celospolečen-

ského konsensu v této koncepci lze vy-

tvořit dlouhodobě platnou právní úpravu 

myslivosti, 

Plnění:

Přes naše upozornění Ministerstvo 

zemědělství předložilo návrh novely 

zákona o myslivosti do legislativního 

procesu. Na základě špatně vypracova-

ného nekoncepčního materiálu bylo 

v rámci vnějšího připomínkového řízení 

soustředěno více než 300 stran připo-

mínek. Ani po velmi složitém jednání se 

všechny připomínky nepodařilo vypořá-

dat a materiál byl s rozporem předložen 

do komisí Legislativní rady vlády (LRV). 

15. prosince 2016 LRV tento materiál 

doporučila MZe dopracovat v několika 

bodech. V současné době MZe dopraco-

vává připomínky vzešlé z LRV. 

• se zasadil o dokončení prací na gene-

relu vodního hospodářství státu a vypra-

cování adaptačních opatření v zeměděl-

ství a dalších dotčených odvětvích, 

Plnění:

Právě probíhá druhá fáze generelu 

vodního hospodářství krajiny, ve které 

byly vytipovány jednotlivé demonstrační 

farmy. Do projektu se zapojili také ně-

kteří členové Agrární komory. Iniciativa 

ze strany Ministerstva je bohužel stále 

nedostatečná. 

• přijal zpřesnění formulace aktivního 

zemědělce, včetně prosazení vykazování 

příjmů ze zemědělské činnosti, nejlépe 

v daňovém přiznání tak, aby se zjedno-

dušila administrace přímých plateb, 

Plnění:

V rámci novely nařízení vlády k přímým 

platbám došlo k doplnění minimálních 

podmínek pro poskytování jednotné 

platby na plochu zemědělské půdy na 

travních porostech a trvalých travních 

porostech o podmínku provedení pastvy 

včetně likvidace nedopasků, případně 

provedení seče travní hmoty s od-

klizením biomasy z pozemku, a dále 

minimální podmínky pro poskytování 

jednotné platby na plochu zemědělské 

půdy byly zavedeny i na orné půdě, a to 

prováděním obvyklých agrotechnických 
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činností zajišťujících pěstování plodin.

Nová evropská legislativa, konkrétně 

Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1307/2013, čl. 9, 

o přímých platbách, podmiňuje výplatu 

zemědělských dotací splněním 

podmínky tzv. aktivního zemědělce. Zku-

šenosti získané při uplatňování různých 

režimů podpory určených zemědělcům

 v minulosti ukázaly, že podpora byla 

v řadě případů poskytnuta fyzickým nebo 

právnickým osobám, jejichž podni-

katelská činnost se nezaměřovala na 

zemědělskou činnost nebo se na ni za-

měřovala pouze okrajově. Cílem tohoto 

nově zavedeného požadavku je účelové 

směrování fi nančních prostředků pouze 

takovým subjektům, pro které je země-

dělství hlavním zdrojem obživy. Jedná se 

o podmínku zavedenou nejen v případě 

výplaty obálky 1. pilíře – přímých plateb, 

ale i větší části obálky 2. pilíře - podpor 

Programu rozvoje venkova. Řádově jde 

o částku převyšující 40 miliard korun 

ročně, až do roku 2020. 

Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci 

s Agrární komorou, provedlo pro nasta-

vení administrativních postupů analýzu 

možných řešení. Byly posuzovány do-

stupné zdroje údajů, ze kterých je možné 

čerpat a zároveň je lze pro potřeby kont-

rol považovat za spolehlivé. Dospěli jsme 

k závěru, že nezbytnou podmínkou pro 

prokázání kritéria aktivního zemědělce 

je zjistit a ověřit výši příjmů ze zeměděl-

ské výroby. Nicméně takový údaj není 

k dispozici ve všech případech. 

U části žadatelů lze vycházet z informací 

uvedených v přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob, ale právnické osoby údaj 

o příjmech ze zemědělské činnosti v da-

ňovém přiznání neuvádějí. V praxi by tak 

část žadatelů musela do žádosti o přímé 

platby vyčíslit výši zemědělských příjmů 

z účetnictví a systém kontrol žádostí 

by pak musel zahrnovat krok ověření 

deklarované hodnoty, a to z jediného 

možného zdroje - z účetnictví. 

Nastíněný způsob kontroly podmín-

ky aktivního zemědělce by byl velmi 

složitý a náročný jak pro žadatele, tak 

pro platební agenturu samotnou, neboť 

každý žadatel by musel být individuálně 

zkontrolován. Nicméně je nezbytné se 

způsobem ověření žadatelem dekla-

rované hodnoty příjmu ze zemědělské 

činnosti zabývat, protože Evropská 

komise důrazně upozornila na povin-

nost úplné a spolehlivé administrativní 

kontroly každé z předložených žádostí. 

Alternativní postup, kdy by žadatel 

podal požadované údaje pouze formou 

čestného prohlášení žadatele, by mohl 

v budoucnu při kontrolách a auditech 

Komise či Evropského účetního dvora 

představovat nemalé riziko nedostateč-

ně nastaveného kontrolního systému. 

Proto, spolu s ministerstvem zeměděl-

ství bylo navrženo řešení, které by bylo 

pro zemědělské podnikatele co nejméně 

zatěžující a zároveň reálné pro administ-

raci, z pohledu kapacit platební agentury 

- Státního zemědělského intervenčního 

fondu. Jako jediné možné řešení k napl-

nění požadavků evropské legislativy se 

nabízí využití již existujícího výkaznictví 

údajů v rámci přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob jako analogického po-

stupu pro právnické osoby, tzn. zajištění 

vykazování výše zemědělských příjmů 

v rámci přiznání daně z příjmu právnic-

kých osob, samostatnou položkou. Výše 

uvedený návrh na doplnění formuláře 

přiznání daně z příjmu právnických osob 

o tuto novou položku byl projednán na 

úrovni MF a nebyl MF akceptován.

• do pravidel 3. kola příjmu žádostí 

o investiční dotace z PRV 2014-2020 

zařadil bodové zvýhodnění pro žadatele 

hospodařící v katastrech vyhodnocených 

na základě multikriteriální analýzy jako 

výrazně ohrožené suchem a dále re-

spektoval návrhy představenstva Agrární 

komory ČR z 28. 4. 2016 k nastavení 

preferenčních kritérií PRV, 

Plnění:

Ve třetím kole Programu rozvoje venkova 

(PRV) je alokace větší než 6,3 miliardy 

korun, bylo podáno celkem 5 065 

žádostí, Státní zemědělský intervenční 

fond (SZIF) doporučil k fi nancování 

4 064 z nich. Žadatelé se nejvíce zajímali 

o podporu na investice například na 

pořízení ustájovacích a chovatelských 

zařízení, skladů na produkty rostlinné 

výroby, krmiva, steliva, druhotných 

produktů živočišné výroby nebo na 

nosné konstrukce trvalých kultur. Těchto 

žádostí SZIF zaregistroval 3 853. Celková 

výše podpory ve třetím kole PRV je 

6,3 miliardy korun, které poskytl unijní 

i český rozpočet. Vzhledem k výši aloka-

ce bude v rámci standardních termínů 

pro třetí kolo příjmu žádostí administ-

rováno 2 719 žádostí o dotaci (dotace za 

více než 5,2 miliardy korun). Zbývajících 

1 345 žádostí (dotace za více než 1,1 

miliardy korun) bude administrováno 

až v rámci standardních termínů jarního 

čtvrtého kola příjmu žádostí PRV 

(od května 2017). SZIF už na svých 

webových stránkách zveřejnil seznam 

projektů, u kterých doporučuje, nebo 

naopak nedoporučuje poskytnutí dotace.

V rámci pravidel 3. kola příjmu žádostí 

o investiční dotace z PRV 2014-2020 do-

šlo k bodovému zvýhodnění pro žadatele 

hospodařící v katastrech vyhodnocených 

na základě multikriteriální analýzy jako 

výrazně ohrožené suchem takto: 

Místo realizace projektu se nachází:
- v katastrálním území s mimořádným 

rizikem ohrožení suchem - 5 bodů 

- v katastrálním území s vysokým rizi-

kem ohrožení suchem - 3 body

• v rámci redefi nice LFA usiloval 

o zachování stávajícího rozměru LFA 

oblastí, přijal odstupňovanou podporu 

podle faremních systémů, při zohled-

nění zvýšené nákladovosti související se 

zaměřením a rozsahem zemědělských 

podniků na živočišnou výrobu, včetně 

přehodnocení současného nastavení 

degresivity, 

Plnění:

Možnost zavedení faremních systémů 

pro diferenciaci plateb LFA v podmín-

kách ČR.

- Překryv kritérií EU bez uplatnění jem-

ného doladění - 62 % veškeré z. p. 

v LPIS (oproti současným 50 %). Cílem 

je zachovat úroveň stávajícího vymeze-

ní LFA - cca 50 %. 

- Nově však bude od roku 2018 platba 

poskytována na veškerou výměru 

z. p. x dnes je na z. p. poskytována 

pouze v H a S oblastech, v O oblasti je 

pouze na TTP. To představuje nárůst 

výměry LFA ze současných cca 1,1 

miliónů ha na cca 1,9 miliónů ha.

- To souvisí i s požadavkem na navýšení 

obálky fi nančních prostředků, která 

je v současnosti na úrovni cca 2,7 

miliardy Kč/ročně. Při zvýšení výměry 

LFA oblastí výše uvedeném, by došlo 

k dalšímu poklesu sazeb. Na základě 

tlaku AK došlo k navýšení obálky na 

LFA o cca 5 miliard Kč, které však bu-

dou použity až od roku 2018-2020, tedy 

na 3 roky, což představuje navýšení 

o cca 1,7 miliardy Kč ročně. K dispozici 

je tedy pro r. 2018 – 2020 částka ve výši 

cca 2,7 + 1,7 = 4,4 miliardy Kč/rok, což 

zajišťuje, že nedojde k poklesu dneš-

ních průměrných sazeb.

- Další diferenciací sazeb, např. podle 

typu zaměření podniku, lze tuto prů-

měrnou sazbu snížit např. podniku bez 

ŽV a naopak podniku zaměřenému na 

ŽV zvýšit.

Při výpočtu dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů mohou členské státy 
v řádně odůvodněných případech dife-
rencovat výši platby, aby zohlednily: 
- závažnost zjištěného trvalého omezení, 

jež ovlivňuje zemědělskou činnost, 

- zemědělský (faremní) systém,

- faremní systémy lze využít jako doda-

tečné kritérium pro identifi kaci rizika 

překompenzování, 

- úroveň plateb může být diferencována 

podle faremních systémů, např. inten-

zivní a extenzivní hospodaření, 

- nebo rostlinná výroba a živočišná 

výroba.

Příprava LFA – redefi nice od roku 2018 
Pracovní skupina (PS), byla založena na 

MZe na začátku roku 2016. V pracovní 

skupině MZe jsou zastoupeni za Agrární 

komoru, Ing. Žďárský a Ing. Erlebach. 

Tematicky se činnost PS LFA zaměřila 

především na tzv. jemné doladění (jinak 

také fi ne tuning nebo 2. krok vymezení) 

a nejvhodnější způsob diferenciace 

plateb podle faremních systémů.

Kritéria pro jemné doladění pro ČR, 
(dotýká se výměry LFA).

- Překryv kritérií EU bez uplatnění jem-

ného doladění - 62 % veškeré z. p. 

v LPIS (oproti současným 50 %). Cílem 

je zachovat úroveň stávajícího vyme-

zení LFA- cca 50%. Jemné doladění 

oblastí - fi ne tuning – povinné, uplat-

něn parametr Ukazatel produktivity 

půdy  – HRRE.

- jedná se o ukazatel odvozený z oceňo-

vání bonitovaných půdně ekologických 

jednotek, vyjadřuje relativní rozdíly 

mezi BPEJ. Výpočet: normativní výnosy 

- normativní náklady (Kč / ha).

Region – stanovuje se pro jednotlivé 

typy BPEJ, podle zastoupení lze spočítat 

vážený průměr HRRE na obec.

HRRE – zhodnocení:
Podobný ukazatel má Německo a Ra-

kousko - obhajitelné v Bruselu

- HRRE Obsahuje i složku nákladovou

-  Podle zastoupení BPEJ na z. p. obce 

a jejich HRRE je možné spočítat 

průměr na jednotlivé obce => odpovídá 

různorodosti ČR.

- Vychází z podobného zdroje (bodové 

hodnocení), jako dnešní vymezení 

ostatních a specifi ckých LFA => menší 

následky při změně systému

- Nehrozí vyřazení z důvodu vyšší hus-

toty zvířat

- Celé zpracování nákladů odpovídá 

snaze maximálně zohlednit výrobní 

podmínky na BPEJ - část fi xních nákla-

dů na výrobu odvozeno na variabilních 

nákladech formou odpisů strojů

- Jedná se o velmi komplexní ukazatel 

zahrnující řadu faktorů založených na 

konsensuálním postupu popsaném 

v metodice

- Normativní osevy nemusí být v praxi 

dodržovány

- Celkový dopad na vymezení – v LFA by 

zůstalo přibližně 52 % z. p.

Pro jemné doladění byla použita metoda 

HRRE

Faremní systémy- navržené varianty: 
měly by odrážet skutečnost, že podpora 

LFA je v ČR poskytována oblastem orien-

tovaným na chov skotu. Byly defi novány 

následující varianty:

- Faremní systém porovnávající rost-

linnou a živočišnou výrobu, přičemž 

ukazatelem pro rozdělení jednotlivých 

zemědělských podniků je intenzita 

chovu hospodářských zvířat. 

- Faremní systém porovnávající intenzitu 

zemědělské výroby, kdy hospodaření 

na travních porostech je považováno 

za extenzivní systém hospodaření 

a hospodaření na orné půdě je inten-

zivním systémem.

- Faremní systém kombinující oba výše 

uvedené faremní systémy. Ze strany 

ÚZEI proběhla analýza tohoto farem-

ního systému, zejména ekonomických 

ukazatelů pro zjištění rozdílů mezi 

defi novanými skupinami farem.

- Faremní systémy, které by bylo 

možné charakterizovat v souvislosti 

s intenzitou chovu hospodářských 

zvířat. 
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Závěry jednání: 
- PS se dohodla, že pro 2. krok vyme-

zení bude využit normativní ukazatel 

hrubý roční rentní efekt (HRRE), a to 

s ohledem na výsledný rozsah území 

vyloučeného z LFA.

- Bylo dohodnuto variantní zpracování 2. 

kroku vymezení s využitím HRRE. Proti 

využívaným zdrojovým datům nebyly 

vzneseny zásadní připomínky, FADN je 

PS uznán jako spolehlivý zdroj dat.

- PS se dohodla na zpracování analýzy 

tzv. 4 faremních systémů, rozdělených 

podle procenta zatravnění a intenzity 

chovu přežvýkavců na z. p.

- Vybranou variantou je HRRE se zamě-

řením na skot (osevní postup s vyšším 

zastoupením vlastních krmiv). Celková 

rozloha oblastí LFA (horské + ostatní) je 

1 896 tis. ha (53,2 % z. p. podle LPIS). 

- PS se shodla, že diferenciace na zákla-

dě závažnosti přírodního znevýhodnění 

je relevantní kategorizací pro území 

ostatních LFA. Sazby pro ostatní oblasti 

by neměly převyšovat sazby pro horské 

oblasti. Ostatní LFA po roce 2018 by na 

základě této diferenciace byly členěny 

do 3 skupin O1 až O3.

- ÚZEI doporučil metodiku kalkula-

ce újmy s rozšířenými nákladovými 

položkami a se zohledněním odhadu 

pracovních nákladů.

- Nelze hradit 100 % újmy, dochází 

k výraznému překročení schválené 

fi nanční alokace na opatření.

- Nutná úprava diferenciace ostatních 

oblastí (velmi nízká sazba pro O3, 

nevyváženost sazeb v O a H, kdy sazby 

v oblasti O1 převyšují některé sazby 

v horských oblastech).

- Faremní systém ŽV x RV s hranicí 0,3 

x 0,4 VDJ/ha z. p. Faremní systém ŽV 

x RV s hranicí 0,4 nabízí menší rozdíly 

v sazbách mezi uvedenými faremními 

systémy, než s hranicí 0,3 VDJ/ha z. p. 

S konečnou platností bylo rozhodnuto 

o variantě faremního systému porov-

návající rostlinnou a živočišnou výrobu, 

přičemž ukazatelem pro rozdělení 

jednotlivých zemědělských podniků je 

intenzita chovu hospodářských zvířat., 

tj. diferenciace sazeb podle typu farmy - 

nižší sazby pro farmy rostlinné výroby,(-

do 0,3 VDJ), než živočišné. Zdůvodnění: 

farmy rostlinné mají nižší potřebu 

pracovních sil, nižší odpisy, nižší nákla-

dy, snížení sazby zabraňuje nadměrné 

kompenzaci. Na příkladu „rostlinných“ 

farem v LFA s nízkým zatížením přežvý-

kavci lze doložit: nižší náklady na hektar, 

nižší potřebu pracovních sil (a pracovní 

náklady na hektar), nižší odpisy, vyšší 

ČPH bez LFA na AWU, vyšší podnika-

telský důchod / ha z. p. Navržené sazby 

odpovídají výši navrženého ročního 

rozpočtu, (4,4 miliardy Kč) a kompenzují 

vypočtenou újmu ve výši 57 %. V rámci 

redefi nice LFA se podařilo zachovat 

stávající rozměr LFA oblastí, navrhnout 

odstupňovanou podporu podle farem-

ního systému, při zohlednění zvýšené 

nákladovosti související se zaměřením 

a rozsahem zemědělských podniků na 

živočišnou výrobu. V současné době je 

předložen návrh na Komisi, probíhá 

vyjednávání, s možností dílčích úprav na 

základě vznesených připomínek Komise. 

Jedná se o prověření nejvíce dotčených, 

z LFA vyřazených okresů (Tábor), 

a o případném navýšení dnes navržené 

vypočtené kompenzace újmy z 57 % 

o dalších cca 10 %.

Navržené sazby RV x ŽV 
Dělicí hranice 0,3 VDJ/ha z.p. 

- Relace sazeb RV x ŽV: podnikatelský zisk 

- Újma 57 % dle možností rozpočtu 

• prosadil mimořádní opatření defi no-

vaná na mezirezortním kulatém stolu 

pro letošní boj s kůrovcem v lesních 

porostech, 

Plnění:

V souvislosti s očekávanými rozsáhlými 

kůrovcovými těžbami hrozila v ČR v roce 

2016 mimořádná krize trhu s dřívím. 

Agrární komora vyzvala všechny zain-

teresované subjekty v lesnicko-dřevař-

ském sektoru, zejména pak ministerstvo 

zemědělství a ostatní státní instituce, 

aby připravily krizové scénáře řešící jak 

ochranu a asanaci lesních porostů, tak 

i co možná ekonomicky nejefektivnější 

zpracování napadené dřevní hmoty. 

Agrární komora prostřednictvím své 

Lesnicko-dřevařské komory se spolupo-

dílela na řešení této problematiky 

a připravila návrhy konkrétních opatření.

• prosadil přehodnocení připravované 

změny obchodní strategie státního pod-

niku Lesy ČR, s.p.

Plnění:

Předsednictvo LDK se prostřednictvím 

svých členů seznámilo s avizovanou 

změnou obchodní strategie státního 

podniku Lesy ČR. Připravovaný postup 

by změnil způsob prodeje cca 1/3 obje-

mu dříví prodávaného doposud formou 

veřejných soutěží stojícího dříví (pro rok 

2017 v objemu cca 500 tis. m3) a součas-

ně předpokládal zřízení tzv. „kalamitního 

střediska“, které by ve vlastní režii v roce 

2017 zpracovávalo a současně umísťova-

lo na trh cca 200 tis. m3 v oblasti severní 

Moravy. Předsednictvo LDK vyjádřilo 

prostřednictvím svého zástupce v prezi-

diu AK znepokojení nad tímto nesysté-

movým krokem, který může destabili-

zovat situaci na trhu lesnických činností 

i na trhu se surovým dřívím. Prezidentu 

AK se podařilo prosadit přehodnocení 

připravované změny obchodní strategie 

státního podniku Lesy ČR a pozastavit 

tento záměr zřizovatele – MZE. 

• přijal nové národní dotační programy 

na podporu dobrých životních podmínek 

paseného skotu a výkrm býků a chovu 

prasat, 

Plnění:

Po téměř ročním intenzivním vyjednává-

ní národní podporu schválila Evropská 

komise. Podmínky podpory budou stano-

SAZBY

Typ Diferenciace podle přír. 
znevýhodnění (%) ŽV (€) RV (€) ŽV (Kč) RV (Kč)

H1 136 247 105 6 665 2 822

H2 128 232 98 6 273 2 656

H4 109 198 84 5 341 2 261

H3 90 163 69 4 410 1 867

H5 82 149 63 4 018 1 701

O1 153 141 60 3 814 1 615

O2 112 103 44 2 792 1 182

O3 78 72 30 1 944 823

Celkem/rok 163 427 085 € 4 412 531 294 Kč

Stav 
schvalování

Spuštění 
podpory Popis podstaty podpory

dotace 

pohody 

zvířat 

schválena 

EK,

předpoklad 

zavedení 

v roce 

2017.

Podpora snížení projevů stresové zátěže a zlepšení stá-

jového mikroklimatu drůbeže - snížení negativních vlivů 

vnějšího prostředí na organismus a pohodu zvířat, elimi-

nace působení amoniaku na životní prostředí; ošetření 

prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu 

hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí drůbeže; 

manipulace s drůbeží s využitím mechanizačních tech-

nologií – podpora šetrného zacházení s drůbeží; podpora 

šetrného ošetření zobáků jednodenních mláďat drůbe-

že - preventivní ošetření mláďat drůbeže infračerveným 

zářením za účelem zamezení mrzačení drůbeže při ná-

sledném chovu; úprava relativní vlhkosti vzduchu v ha-

lách pro drůbež – podpora zlepšení podmínek ustájení 

drůbeže v halách; 

Stav 
schvalování

Spuštění 
podpory Popis podstaty podpory

příprava 

dotace 

pohody zvířat 

na MZe

předpoklad 

zavedení

 v roce 

2017

Ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádou-

címu hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí mas-

ného skotu, ošetřování paznehtů, zajištění ohřevu napáje-

cí vody, sekční provoz zimoviště – zajištění managementu 

stáda, o dalších opatřeních se dále diskutuje s nevládními 

organizacemi

Stav 
schvalování

Spuštění 
podpory Popis podstaty podpory

příprava 

dotace 

pohody zvířat 

na MZe

předpoklad 

zavedení

 v roce 

2017

Podpora snížení projevů stresové zátěže prasat - sní-

žení negativních vlivů vnějšího prostředí na organismus 

a pohodu zvířat, zlepšení stájového mikroklimatu pra-

sat - eliminace působení amoniaku na životní prostředí; 

ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežá-

doucímu hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí 

prasat; ošetřování stájového prostředí antimikrobiální-

mi prostředky – snížení negativních vlivů vnějšího pro-

středí na organismus a pohodu zvířat, podpora šetrných 

metod kastrace prasat – zlepšení životních podmínek 

prasat; podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců 

prasat - zlepšení životních podmínek prasat zvětšením 

nezaroštované plochy kotců; podpora zvýšené péče 

o prasnice a selata na porodnách - zajištění nadstan-

dardní pohody prasnic a selat na porodnách zajištěním 

stálé přítomnosti kvalifi kovaného ošetřovatele po dobu 

24 hodin

Drůbež

Navržené sazby RV x ŽV

Masný skot

Prasata
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veny ze strany MZe v rámci dotačního 

programu dle Zásad, kterými se stano-

vují podmínky pro poskytování dotací pro 

rok 2017, na program se předpokládá 

uvolnění 300 miliónů korun. Režim 

podpory tvoří čtyři podopatření - Zlep-

šení stájového mikroklimatu drůbeže, 

Zlepšení životního prostředí drůbeže, 

Zajištění šetrnějšího zacházení se zvířaty 

a Zlepšení podmínek ustájení drůbeže 

v halách. Sazby pro jednotlivá podopat-

ření mají žadatelům pokrýt dodatečné 

náklady, které jim vzniknou z přijetí 

opatření na zlepšení životních podmínek 

drůbeže, které jdou nad rámec zákon-

ných norem. Žadatelé budou závazky 

vždy přijímat na jeden rok s možností 

prodloužení.

Program na podporu výkrmu býků není 

na MZe zatím připravován.

• snížil administrativní zátěž zeměděl-

ských podnikatelů při kontrolách plnění 

podmínek Cross compliance, DZES, 

Plnění:

Návrh na zjednodušení SZP se připra-

vuje na evropské úrovni s předběžným 

termínem až po roce 2020.

• na evropské úrovni prosadil zařazení 

prasat mezi tzv. citlivé komodity, a na 

národní úrovni zastavil propad soběstač-

nosti v komoditě prasata,

Plnění:

ČR uplatnila návrh na zařazení prasat 

mezi tzv. citlivé komodity, spolu s po-

žadavkem na navýšení obálky na citlivé 

komodity v rámci PP, pro toto období, 

tj. do roku 2020 EK nebude systém měnit.

AK ČR je připravena k plné součinnosti 
s Parlamentem, vládou a MZe při zajiš-
tění těchto požadavků.

3. SCHVALUJE:
• Výroční zprávu Agrární komory 

České republiky za rok 2015 – příloha 

k usnesení č. 1,

• účetní závěrku za rok 2015 a plán 

příjmů a výdajů na rok 2016 - příloha 

k usnesení č. 2,

• zprávu a stanovisko dozorčí rady 

Agrární komory České republiky k účetní 

závěrce za rok 2015 – příloha k usnesení 

č. 3.

4. UKLÁDÁ:
4.1. představenstvu Agrární 
komory České republiky 
• řídit činnost komory v souladu 

s usnesením XXIV. sněmu a zaměřením 

činnosti do příštího sněmu uvedeného 

v části 14. výroční zprávy za rok 2015, 

Plnění:

viz Výroční zpráva AK ČR

• připravit novelizaci příspěvkového řádu 

tak, aby bylo dosaženo fi nanční nezá-

vislosti komory. Aby členské příspěvky 

kryly běžné provozní náklady, je nutné 

novelizovat příspěvkový řád dle návrhů 

obsažených v příloze č. 4 k usnesení. 

Platnost připravované novelizace se 

očekává po schválení Sněmem AK ČR, 

počínaje lednem následujícího kalendář-

ního roku, 

Plnění:

Protože nebylo dosaženo jednoznač-

ného souhlasu s navýšením členských 

příspěvků dlenávrhu v příloze č. 4 

usnesení, není stávající příspěvkový řád 

novelizován.

• aby zabezpečilo od příštího sněmu 

doručení materiálů, o kterých bude 

sněm jednat, nejméně 7 dnů před datem 

konání sněmu v elektronické podobě. 

Plnění:

Byly rozeslány tyto materiály:

- Výroční zpráva AK ČR za roky 2014 – 

2016.

- Účetní závěrka za rok 2016 a návrh 

příjmů a výdajů na rok 2017.

- Zpráva dozorčí rady za rok 2016.

4.2. krajským, regionálním 
a okresním agrárním komorám 
a členským společenstvům:
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární 

komory České republiky do příštího sně-

mu a usnesení XXIV. sněmu do vlastních 

podmínek, 

• napomáhat představenstvu Agrární 

komory České republiky v jeho činnosti 

a aktivně plnit jeho usnesení, 

• jednat s poslanci a senátory v jejich 

volebních obvodech o podpoře zájmů 

členstva Agrární komory České repub-

liky, koordinovaně s představenstvem 

AK ČR, 

• organizovat seznámení členstva 

s možnostmi podpor v rámci budoucích 

kol Programu rozvoje venkova, 

Plnění:

V časové návaznosti na rok 2014 

a 2015, kdy AK ČR zorganizovala pod 

svou záštitou sériové semináře v rámci 

opatření I. 3. 1. Další odborné vzdělávání 

a informační činnost (projekty „Refor-

ma SZP po roce 2014 II“, „Seminář pro 

zemědělské podnikatele I.“, „Semi-

nář pro zemědělské podnikatele II.“), 

předložila AK ČR v roce 2015 dalších pět 

projektů do druhého kola příjmu žádostí 

PRV na období 2014 – 2020. Jednalo se 

o projekty „Sucho a vodní bilance v ČR“, 

„Stabilita produkce brambor s využitím 

agrotechnických a půdoochranných 

opatření“, „Správná hygiena dojení 

a získávání mléka“, „Bezpečné používání 

přípravků na ochranu rostlin“ a „Welfare 

v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpeč-

nost a kvalitu produkce“, jejichž 

harmonogram realizace by měl být

 v únoru až říjnu 2017. 

• rozvinout poradenství s pomocí pra-

covníků komor vyškolených v podpůr-

ných programech Státního zemědělské-

ho intervenčního fondu, 

Plnění:

Na základě nominací jednotlivých krajů 

byl sestaven v roce 2016 team poradců 

(Liberecký kraj - R. Erlebach, Králové-

hradecký - M. Macková, Zlínský - 

D. Gracová/J. Radílek, Moravskoslezský 

- L. Juroš, Karlovarský - Z. Perlinger, 

Pardubický - V. Rektorisová, Olomoucký 

- L. Hošková, Jihomoravský - M. Zimá-

ková/E. Chromčíková, Jihočeský - 

Z. Skořepová, Středočeský - G. Jeníčko-

vá, Vysočina - V. Špaček). S ohledem na 

neexistenci výzev v r. 2016 budou organi-

zována školení na výzvy v roce 2017.

• společně s Krajskými územními 

organizacemi Zemědělského svazu 

a příslušnými krajskými samosprávami 

organizovat kulaté stoly na téma střední 

zemědělské vzdělávání,

Plnění:

Kulaté stoly budou organizovány 

v roce 2017.

• zvýšit zapojení členstva do sítě ev-

ropského zjišťování dat v zemědělství 

FADN s cílem získání reprezentativních 

údajů pro obhajování zájmů členstva na 

národní úrovni i v EU, 

Plnění:

V létech 2014 – 2016 se zvýšil počet 

zapojených subjektů (okresních komor, 

případně společenstev) o 9 a počet 

nabídnutých podniků o 19 (skutečně re-

alizovaných o 10). Problém odstupujících 

podniků může být závislý na termínu 

odevzdání dat (sklizeň, dovolené). Odstu-

pující podniky jsou obvykle podniky dříve 

zařazeny do systému, kdy odchází eko-

nom, nebo podnik ukončí činnost. Nové 

podniky šetření zvládají i díky ochotné 

pomoci ze strany ÚZEI.

• plynule aktualizovat centrální seznam 

členů a zasílat ho na vědomí AK ČR, 

Plnění:

Stav evidence členské základny 20. 1. 

2017

- OAK, které aktualizovaly v roce 2016, 

respektive 2015 počet členů a celkový 

počet ha bez aktualizace členů: Hodonín

- OAK, které dodaly seznam členů 

v dřívějších letech, bez další aktualiza-

ce: Tachov, Třebíč

- OAK s neúplnými podklady:

- Chomutov (čl. základna bez ha výměry 

na jednotlivé členy, pouze celkové ha) 

- Znojmo (počet hektarů bez členské 

základny) 

• projednat návrhy na zvýšení příspěvků 

pro AK ČR se členskou základnou do 

konce září 2016. 

Plnění:

Na základě usnesení agrárního sněmu 

projednávaly jednotlivé okresní, případně 

krajské nebo regionální agrární komory 

návrh na zvýšení členských příspěvků dle 

přílohy č. 4 k usnesení. Diskuse na toto 

téma probíhala rovněž jednáních sněmo-

ven a porad ředitelů agrárních komor. 

Z těchto jednání vyplynuly dva závěry:

a) není jednoznačný souhlas s navrhova-

ným zvýšením členských příspěvků,

b) je nutno před případným zvýšením 

členských příspěvků zkontrolovat pří-

spěvkovou kázeň členů úřadem Agrární 

komory ČR.

Úřad AK ČR zahájil kontrolu koncem 

září 2016 poté, co získal podklady 

z registru LPIS. Kontrolou byly zjištěny 

četné rozdíly ve výměrách hlášených 

komorami do Agroregistru a údaji ze 

srpna 2016 v neveřejné části LPIS, které 

má k dispozici úřad AK ČR. Vyrovnání 

těchto rozdílů v řádech desetitisíců 

až statisíců korun však zásadním 

způsobem neovlivnilo celkovou výši 

členských příspěvků. Kontrola bude 

v roce 2017 pokračovat.

4.3. členské základně:
• zapojit se do sítě ke sledování 

klimatických změn tak, aby se 

získal průzkumný materiál pro 

nezbytná adaptační opatření a k využití 

pro rozhodování přímo v zemědělských 

podnicích, 

Plnění:

V měsíci únoru a březnu roku 2017 pro-

běhlo několik seminářů na téma Sucho 

a vodní bilance za účasti odborníků 

z Mendelovy univerzity. Byl zazname-

nán meziroční nárůst uživatelů portálu 

„intersucho“ a v rámci seminářů byli 

osloveni další potenciální respondenti. 

• uhradit členské příspěvky pro Agrární 

komoru České republiky v souladu 

s příspěvkovým řádem takto: 

a) sněmovna všeobecná 6 800 000 Kč, 

b) sněmovna společenstev 2 700 000 Kč, 

Plnění:

Rozpočet schválený sněmem 

předpokládal celkovou výši členských 

příspěvků za rok 2016 9 500 000, 

z toho 6 800 000 sněmovna všeobecná

a 2 700 000 sněmovna společenstev.

Následně uzavřené dohody k 30. 6. 2016 

činily 6 591 000 za sněmovnu 

všeobecnou a 2 807 000 za sněmovnu 

společenstev, tj. celkem 9 398 000.

 Z dohod bylo zaplaceno celkem 

9 332 000, z toho 6 565 000 za 

sněmovnu všeobecnou, zbývá zaplatit 

26 000 bývalou Okresní agrární komorou 

pro okresy Děčín a Ústí nad Labem, 

resp. Její nástupnickou organizací 

Agrární komorou Děčín-Ústí nad Labem, 

z. s. a 2 767 000 za sněmovnu spole-

čenstev, zbývá zaplatit 40 000 Českým 

svazem včelařů, z. s. Oba případy neu-

hrazení plné výše členských příspěvků 

jsou v řešení.

4.4. viceprezidentům ve funkci 
předsedů sněmoven 
• v souladu s článkem 4, odstavec 1 

příspěvkového řádu rozpracovat členské 

příspěvky jednotlivých sněmoven pro 

Agrární komoru České republiky na 

jednotlivé členské organizace.

Plnění:

Bylo provedeno podle příspěvkového 

řádu AK ČR.
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