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Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 

Agrární komora České republiky 25ti-letá 
 

Dne 26. září 2018 oslavila komora 25 let od svého 
ustavujícího sněmu na slavnostním shromáždění 
v reprezentačních prostorách pražského Žofína. 

Při této příležitosti bylo oceněno plaketou k 25. 
výročí 134 zakládajících, zasloužilých členů a 
obětavých spolupracovníků, z toho 3 in memoriam. 
Vyšlo mimořádné číslo AGRObase s příspěvky 
pamětníků, prezidenta komory a ministra 
zemědělství, s přehledem vývoje hospodářských 
ukazatelů zemědělství a přehledem problematiky, 
kterou řešili účastníci jednotlivých sněmů. Sněmů 
bylo 26.  

Ustavující sněm se konal v Olomouci 4. září 1993. Za 
čtvrtstoletí své existence sehrávala Agrární komora ČR 
významnou roli při rozsáhlé transformaci majetkových 
vztahů v agrárním sektoru v rámci komplexní 
přestavby ekonomické soustavy v celém národním 
hospodářství. Nezastupitelná úloha komory byla 
v případě agrárních odvětví na vstup do společné 
zemědělské politiky Evropské unie v předvstupním 
období, přizpůsobení se sedmiletému evropskému 
plánování a změnám v jeho průběhu. Velkou zásluhou 

komory je prosazování zájmů členstva ve vytváření lepších podmínek pro jejich hospodaření.  
V poslední době je zcela zásadním úkolem vyjednat co nejvýhodnější podmínky v rámci nové evropské 
zemědělské sedmiletky po r. 2020. 
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Úvodní slovo prezidenta 
 
Vážení přátelé, 
 
po roce opět hodnotíme vývoj a posun zemědělského sektoru. 
Na jaře roku 2018 jsme netrpělivě očekávali návrhy Evropské 
komise na novou reformovanou Společnou zemědělské 
politiku po roce 2020.  Celý rok 2017 a první polovinu roku 
2018 jsme ještě před zveřejněním návrhu Komise naopak 
velmi trpělivě vysvětlovali naše požadavky v Bruselu, a to na 
všech úrovních, od ředitelů sekcí, až po europoslance, od 
kterých jsme očekávali pochopení a podporu při hlasování o 
důležitých otázkách, které se týkaly zemědělství. Každý měsíc 
jsme aktivně vystupovali na zasedáních a organizovali jsme 
setkání, na kterých jsme nejen vysvětlovali naše požadavky, 
ale také jsme je věcně zdůvodňovali. Posílili jsme spolupráci se 
zemědělskými komorami Visegrádské čtyřky a začali jsme 
spolupracovat také s nevládními zemědělskými organizacemi 
v rámci spolupráce Třech moří (Bulharsko, Rumunsko, 
Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko). Abychom 
získali informace o způsobu ochrany zemědělské půdy (zákon o prodeji a pachtu), navázali jsme 
kontakty také s německými zemědělci, členy DBV (Německý svaz rolníků), ale také s francouzskou 
organizací SAFER (jakousi obdobou SPÚ, která reguluje trh s půdou ve Francii). 
 
Aktivní jsme byli také při prosazování a obhajování zájmů zemědělců doma. Jsem velmi rád, že v roce 
2018 i díky naší práci dostali zemědělci na národních dotacích ze státního rozpočtu téměř 4 mld. Kč. 
Když se podívám pár let dozadu, kdy úroveň domácích podpor byla méně než 10 % z této částky, jsem 
rád, že došlo k tak výraznému pokroku. 
 
Zemědělství však není jen o dotačních podporách. Pro životaschopné, a především 
konkurenceschopné zemědělství, jsou zásadní vhodné legislativní podmínky pro hospodaření. 
Snažíme se proto prosazovat naše požadavky do legislativy tak, aby systém byl nastaven k motivaci a 
prospěchu zemědělcům, a naopak jim do cesty nestavěl zbytečné překážky. Všichni velmi dobře víme, 
že na nápravu důsledků historicky špatně nastavených podmínek potřebujeme výrazně více času, 
nejen pár let. Proto i po roce musím konstatovat (a statistiky uvedené v této publikaci to potvrzují), 
že nejen v České republice, ale téměř ve všech nových členských státech EU, máme výrazně negativní 
bilanci zahraničního obchodu se státy Evropské unie.  Stále dovážíme potraviny, které jsme si sami 
schopni vyrobit, či vypěstovat.  
 
Naše soběstačnost se za rok výrazně nezměnila, v současnosti dosahujeme soběstačnost jen 85–87 % 
u mléka, 36–38 % ve vepřovém mase, 57–62 % u drůbežího masa a 58–64 % spotřeby vajec. U 
hovězího masa produkujeme 110 % ze současné spotřeby, avšak je důležité upozornit na výrazný, a 
to až dvoutřetinový pokles spotřeby tohoto druhu masa v České republice (z průměrných 26 kg na 
obyvatele a rok v roce 1990 na 7,8 kg nyní). Míra soběstačnosti v produkci potravin je tedy alarmující. 
Navzdory nízké soběstačnosti dosahujeme nadprůměrné výsledky u obilovin, kdy průměrné výnosy 
jsou na úrovni 6,5 tun z hektaru v závislosti na oblasti. Výnosy u cukrové řepy se pohybují v rozmezí 
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67 až 80 tun z hektaru, u brambor 30 až 35 t/ha. Vynikající výsledky dosahujeme i v živočišné výrobě, 
v ukazateli roční užitkovosti dojnic patříme ke špičce Evropy, když produkce mléka dosahuje za laktaci 
více než 9 tis. l mléka na dojnici, u prasnic vykazujeme odstav 30 až 34 prasat za rok a produkce vajec 
na nosnici přesahuje 330 kusů za rok. Jen díky těmto výsledkům jsme i při tak nízkých stavech zvířat, 
či výrazně snížených pěstitelských plochách schopni pokrývat část domácí spotřeby. 
 
Loňský rok nás opět prověřil náročnými přírodními podmínkami. Řada zemědělců se potýkala 
s negativními projevy klimatické změny v podobě zvýšených průměrných denních a nočních teplot a 
nižšího srážkového úhrnu. V souvislosti s klimatickou změnou se však ukazuje, že bychom měli být 
adekvátně připraveni na jakékoli teplotní a srážkové výkyvy a meteorologické extrémy. Proto mimo 
obecné adaptace na klimatickou změnu spočívající v diverzifikaci zemědělské produkce a obecné 
podpory živočišné výroby ke zlepšení půdní struktury a její schopnosti zadržovat vodu, hledáme 
systémová opatření, která by měla zemědělcům pomoci rychle a účinně. 
 
Za vhodný považuji model, který funguje ve Spojených státech amerických, které mají vytvořený nejen 
systém řízení rizik, jakým jsou propady výnosů, ale také pro velké kolísání nákupních cen na trhu. Také 
systém podpor mají Spojené státy nastaven tak, aby stimuloval výrobu. Uvědomuji si, že rozdíl mezi 
Evropou a USA je stále zjevný nejen v politickém systému, ale také v preferencích veřejnosti. I tak je 
nicméně zapotřebí, abychom vnímali světové trendy a nešli takříkajíc „hlavou" proti zdi. 
 
Musím proto zdůraznit, že současný návrh Společné zemědělské politiky, tedy legislativní návrhy, 
které Komise připravila, a ke kterým připravily a odhlasovaly v tomto roce stanoviska dva výbory 
Evropského parlamentu (Výbor pro životní prostředí a Výbor pro zemědělství a venkov), nepovažuji 
za dobré. Evropa musí být konkurenceschopná na třetích trzích a usilovat o rovnoměrný vývoj napříč 
členskými státy. Není možné, aby některé státy vykazovaly výraznou nadprodukci a některé zase 
nebyly schopné kvůli dovozům naplnit svůj výrobní potenciál. O jednotném evropském trhu musíme 
nejen hovořit, ale skutečně ho v rámci EU vytvořit. 
 
Důraz bychom měli klást na efektivitu vynaložených podpor v poskytování veřejných statků a ne 
"trestat" ty, kteří dokáží dobře hospodařit. Zavedením povinného zastropování přímých plateb na 
jednotném (z Bruselu určeném) stropu, bychom v České republice trestali ty, kteří za posledních 30 
let dokázali vyrůst a zároveň bychom od růstu odrazovali ty menší. To vše ve jménu zdánlivé 
spravedlnosti, která však nebere v potaz specifika České republiky.  
 
Na všech diskuzních fórech, na jednáních všech typů a úrovní, ale i při komunikaci se sdělovacími 
prostředky neustále vyvracíme dogma, že jen malý zemědělec je dobrým zemědělcem, a že velký 
zemědělec je zemědělcem špatným. Otázkou zůstává, kdo je vlastně v České republice zemědělcem 
malým, když i menší zemědělci, kteří hospodaří na výměře 150-200 hektarů, jsou desetkrát větší než 
jejich kolegové v Polsku. Dále říkáme, že hlavně daleko více záleží na tom, zda se na zemědělské půdě 
hospodaří dobře nebo špatně. Stejně tak odmítáme tvrzení, že by malí zemědělci měli být 
nekonkurenceschopní nebo neefektivní. Každého (velkého, malého, středního) je však třeba hodnotit 
individuálně podle výsledků jeho práce, a každému podle výsledků jeho práce náleží místo na trhu.  
 
Společná zemědělská politika musí v první řadě podporovat tvorbu a udržení pracovních míst, musí 
podporovat chovatele hospodářských zvířat, pěstitele citlivých komodit, hospodáře produkující 
rostlinné a živočišné komodity šetrně a efektivně. Společná zemědělská politika musí podporovat ty, 
kteří do půdy vracejí organickou hmotu, kteří se starají o kvalitu půdy, vody a ovzduší. Vždyť jen půda, 
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která obsahuje organickou hmotu, a která je správné obhospodařovaná, je schopná zadržet vodu v 
krajině. Dále musí podpora směřovat do precizního zemědělství a zavádění nových trendů do praxe, 
protože jen tímto způsobem můžeme zlepšit kvalitu našeho životního prostředí.  
 
Musíme se jasně postavit proti současným trendům samozvaných „ochránců životního prostředí", 
kteří populisticky zneužívají veřejnost a jednou bojují proti klecovým chovům (a to bez ohledu na 
kvalitu produkce, nízký úhyn slepic, bez ohledu na skutečnost, že nosnice by ve špatných podmínkách 
nedosahovaly takové vynikající výsledky v produkci aj.), podruhé zase proti používání přípravků na 
ochranu rostlin. Jelikož často jde o lidi, kteří nemají nejen praxi v zemědělství, ale dokonce ani 
příslušné vzdělání, svým jednáním způsobují právě zhoršení životního prostředí, snížení 
soběstačnosti, zánik pracovních míst a zvyšují naši závislost na zahraničních dovozech, a to často i na 
dovozech ze třetích zemí, kde se běžně používají antibiotika a hormony, a kde je ve srovnání s Českou 
republikou několikanásobně vyšší potřeba přípravků na ochranu rostlin. V konečném důsledku se tak 
k nám, občanům, spotřebitelům dostává produkce, která je často kvalitativně výrazně horší (někdy 
dokonce zdraví škodlivá).  
 
V podobě Výroční zprávy představenstva dostáváte do ruky informační zdroj, ve kterém kromě 
statistik, nejdůležitějších ukazatelů sektoru a makroekonomických dat najdete mnoho podrobností a 
zajímavostí související s naší činností za předchozí období.  Nebavíme se však jen o tom, co se stalo, 
ale také o tom, co nás nemine.  
 
V blízké době nás čekají volby o Evropského parlamentu. K minulým volbám přitom přišlo jen něco 
málo přes 18 % oprávněných voličů a některým stranám k zisku mandátu stačilo jen 100 tisíc platných 
hlasů. Tolik lidí přitom stále ještě pracuje v zemědělství, po připočtení rodinných příslušníků 
s hlasovacím právem se dostáváme ještě na vyšší číslo. Evropský parlament je do procesu tvorby 
zemědělské politiky plně zapojen a rozhoduje tak o 38 % procentech unijního rozpočtu. Z pohledu 
europoslanců by se tak mělo jednat o stěžejní politiku. Přitom ani jeden Čech nebo Slovák (z celkově 
35 zástupců) neusiloval o pozici v Zemědělském výboru. 
 Proto Vás prosím, abyste při volbě zohlednili činnost našich europoslanců a zejména abyste volili 
takové, které znáte, resp. o kterých víte, že problematice rozumí, a že budou prosazovat zájmy 
dobrých hospodářů.  
 
Jaké jsou priority AK ČR před Sněmem v roce 2020? V dalším období budeme pokračovat v 
prosazování našich požadavků při přípravě konečné verze SZP. Doma nás čeká příprava Strategického 
plánu, který bude základem podpor v dalším období, proto je důležité, abychom na národní úrovni 
měli nastaveny vhodné podmínky pro hospodaření. Budeme připravovat návrhy na úpravu legislativy 
pro ochranu zemědělské půdy, ale i pro úpravu postavení zemědělců v dodavatelském řetězci. V 
tomto roce pokračujeme v propagaci domácích potravin, pokračujeme v přípravě TV cyklu 
zaměřeného na propagaci zemědělství, ale také v projektech z minulého roku na podporu spotřeby 
mléka, či propagaci máku. Budeme více pracovat se spotřebiteli, kterým chceme mimo jiné více 
vysvětlovat, že dotace a podpory, které zemědělci dostávají, přes ně vzhledem k nízkým výkupním 
cenám a rostoucím nákladům často jen „protečou". Není únosné pokračovat ve snižování cen potravin 
a jejich prodeji za podnákladové ceny, neboť takový přístup se nám vrací ve formě plýtvání 
potravinami a změny vztahu k nim, když si jich někteří právě z důvodu nízké ceny přestali vážit. Znovu 
musíme navázat vztah s našimi obyvateli, aby věděli a viděli, kolik práce je za výrobou mléka, masa, 
či co všechno je potřeba, aby byl upečený chléb. 
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Našim zemědělcům a našim výrobcům potravin dokáží pomoci nejen finanční prostředky, ale i 
vytvoření prostoru na trhu. Mělo by být i u nás samozřejmé to, co je samozřejmé například v 
Rakousku, kde si Rakušané vždy a ze zásady kupují přednostně domácí, tedy rakouské potraviny. Ve 
všech školách a vzdělávacích zařízeních, na každém úřadě, kde je bufet, v nemocnicích, ve 
stravovacích zařízeních státní a veřejné správy by přednostně měly být prodávány, zpracovávány a 
konzumovány naše domácí potraviny.  
 
Takový postup nám už dnes umožňují "zelené veřejné zakázky", které již nekladou na první místo 
nejnižší cenu, ale i další aspekty jako je logistika a podpora lokální produkce. Pokud budeme dále 
zkracovat potravinové řetězce, a ještě více propojíme výrobce se spotřebiteli, vrátí se nám to nejen v 
oživení ekonomiky, ale také ve zlepšeném zdravotním stavu populace. 
 
Vím, že máme před sebou spoustu úkolů, které vyžadují čas a velké úsilí. Jsem však přesvědčen, že 
spolu dokážeme splnit to, co jsme si předsevzali. Chceme přece, abychom měli pestrou nabídku 
kvalitních potravin, zdravé děti, zdravé životní prostředí, smysluplnou práci a silnou ekonomiku. To 
vše, a ještě mnohem více naše zemědělství zajišťuje pro občany naší krásné vlasti. 
 
 
           Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 

prezident Agrární komory České republiky 
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1 Stav členské základny  
 

Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel úřadu AK ČR 
Stav členské základny k 8. dubnu 2019. 
 

 
Všeobecná sněmovna má celkem 59 členů 
 

 
57 okresních agrárních komor, sdružených do 12 
krajských agrárních komor – Kraj Středočeský 9 OAK, 
Jihočeský 7 OAK, Plzeňský 5 OAK, Ústecký 5 OAK, 
Liberecký 2 OAK, Královehradecký 5 OAK,  
Pardubický 4 OAK, Vysočina 5 OAK, Jihomoravský 6 OAK, 
Zlínský 4 OAK, Olomoucký 5 OAK a Praha. 
 
2 Regionální agrární komory – Karlovy Vary – Cheb, 
Ostravsko – sdružuje 3 OAK. 

 
 

Sněmovna společenstev má celkem 33 členů 
 
Svazy a společenstva zájmová vyjmenovaná mají 3 členy, ostatní 7 členů,  
Svazy a společenstva živočišná výroba 9 členů, rostlinná výroba 14 členů. 
 
 
A) Svazy a společenstva zájmová  

 
 

Vyjmenovaná: 
 
Agrární unie 

 
  

 
Potravinářská komora ČR 

  
 
 
Zemědělský svaz ČR 
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Ostatní: 
 

  
AGROFERT, a. s. 
 
 
Česká asociace ochrany rostlin 

 
 
Farmtec a.s.  
 
 
Horský agrární spolek, z. s. 
 
 
Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, z. s. 

  
 
Lesnicko-dřevařská komora ČR 

    
 

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví ČR 
 
 

 
B) Svazy a společenstva živočišná výroba 

 
 

Českomoravská drůbežářská unie, z. s. 
   

 
Český svaz včelařů, z. s. 

 
   

MLECOOP, odbytové družstvo 
 
    

Rybářské sdružení 
 

  
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. 

 
  
 

Svaz chovatelů drůbeže ČR, o. s. 
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Svaz chovatelů holštýnského skotu, z. s. 
  

 
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě 
 
 
Unie chovatelů hospodářských zvířat 

 
 
 
C) Svazy a společenstva rostlinná výroba 

  Asociace zahradnických společenstev 
 

 
   

Svaz školkařů ČR 
 

 
 
Spolek pro komodity a krmiva  

 
 
 
Českomoravský cukrovarnický spolek 

  
 

 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
 
 

 
Český modrý mák, z. s. 

 
 

    
Lnářský svaz 

 
   

 
Ovocnářská unie ČR, z. s. 

 
    

 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 
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Svaz pěstitelů cukrovky ČR 
 

 
     

Svaz pěstitelů chmele ČR 
 

 
 
Svaz vinařů ČR 

 
  

 
Český bramborářský svaz ČR, z. s.  

 
   

 
Zelinářská unie Čech a Moravy, z. s. 

 
 
 
 
 
 
 

Stav členské základny od XXVI. sněmu v r. 2018 
 
 
Stav k 8. dubnu 2019. 
 
Členové AK ČR hospodaří na 1 612 423 ha 
zemědělské půdy. 
 
Počet členů v OAK 2 759;  
 
z toho 2 365 zemědělských organizací  
 
včetně 1 211 soukromě hospodařících rolníků. 
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2 Podnikatelské prostředí a hospodářský 
výsledek českého zemědělství  

 
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

 
2.1 Stručný vývoj národního hospodářství 
 
V roce 2018 zpomalil meziroční růst hrubého domácího produktu (dále HDP) na 3 %. V roce 2017 to 
bylo 4,5 %. Ve čtvrtém čtvrtletí 2018 zpomalila ekonomika dokonce na 2,9 %. Předpoklad růstu 
v letošním roce je 2,7 %. 
 
Průměrná roční inflace měřená meziročním růstem spotřebitelských cen dosáhla v roce 2018 2,1 %, 
v r. 2017 to bylo 2,5 %. Vyšší už byla za posledních 10 let jen v roce 2012 a to 3,3 %. V únoru 2019 byla 
již inflace 2,7 % a v březnu již 3 %. 
 
Míra nezaměstnanosti byla v roce 2018 historicky nejnižší a zůstala pod 2 %. Průměrná měsíční mzda 
v 1. a 3. čtvrtletí se v ČR meziročně zvýšila o 2 458 Kč to je o 8,5 % na 31 516 Kč. Při růstu 
spotřebitelských cen o 2,4 % tak reálná mzda vzrostla o 6 %. Růst koupěschopné poptávky tak dále 
zrychlil. 
 
 

 
2.2 Souhrnný zemědělský účet 
 
2.2.1 Produkce zemědělského odvětví 
 
Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách dosáhla v roce 2018 135,1 mld. Kč, meziročně se 
zvýšila o 1,3 %. S ohledem na snížení sklizně většiny plodin to lze přičíst růstu cen. Z tohoto důvodu 
se meziročně zvýšila i rostlinná produkce o 1,3 % a živočišná pouze o 0,5 %. 
 
Objem rostlinné produkce 75,1 mld. Kč nadále výrazně převyšoval objem živočišné 51,7 mld. Kč a 
rozdíl se meziročně nezměnil. Tendence, kdy vyvážíme prvotní produkty s nízkou přidanou hodnotou 
pokračoval. 
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Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách mld. Kč (vše zaokrouhlené na 1 desetinné místo) 

 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rostlinná 
produkce 44,9 49,8 55,3 50,9 44 63 50 49,5 66,4 62,6 
Živočišná 
produkce 48,9 50,6 53,8 48,3 46,3 48,9 47,7 47,8 49,2 52,4 
Produkce 
zemědělského 
odvětví 95,3 101,2 110,1 102,3 93,7 115,8 1029 102,3 120,2 119,8 

Pokračování tabulky 

 Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rostlinná 
produkce 51,1 57 70,3 71,7 75,9 79,5 74,7 77,3 74,2 75,1 

Živočišná 
produkce 42,4 40,1 43,4 45 46,9 51,5 46 46,3 51,4 51,7 

Produkce 
zemědělského 
odvětví 

97,8 102,7 118,9 122,2 128,2 137 126,6 129,3 133,5 135,1 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Jiný pohled je při hodnocení produkce v cenách roku 1989, tedy stálých cenách, bez cenových vlivů. 
Na rozdíl od čísel v běžných cenách, kde je zvýšení, je ve stálých cenách propad. Současně je vidět, že 
živočišná, rostlinná ani celková produkce zemědělského odvětví nedosahují úrovně r. 1990, ale ani 
předválečné úrovně ř. 1936. 
 

Produkce ve stálých cenách roku 1989 (v mld. Kč) 
 

Rok 1936 1990 1996 2017 2018 
Produkce zemědělského odvětví 80,9 106,1 80,9 75,5 73,7 
Živočišná produkce 38,4 61,7 44,5 36,4 36,3 

Rostlinná produkce 42,5 44,4 36,4 39,1 37,4 

Zdroj: ČSÚ 
 

Největší podíl na produkci zemědělského odvětví v běžných cenách mají tradičně obiloviny (cca 22 
%), mléko (20 %), dohromady 42 %. Od roku 2000 se jejich podíl zvýšil pouze o 3,8 procentního bodu. 
Zvýšil se i podíl technických plodin o 4,6 % bodu. Nejvýraznější propad nastal u prasat z 16 % na 6 %, 
to je o 10 procentních bodů. Snížil se i objem produkce skotu o 2 procentní body. 

 

 
Zdroj: ČSÚ 
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2.2.2 Mezispotřeba 
 
Přestože se produkce odvětví zemědělství v běžných cenách meziročně zvýšila pouze o 1,5 %, 
spotřeba služeb a výrobků vkládaných do výroby, zejména krmiv, energií a dalších se zvýšila o 5 %. 
Nejvíce rostly ceny elektřiny, pohonných hmot, krmiv, osiv, sadby i veterinárních nákladů. 
 
 

  
Mezispotřeba celkem 

v běžných cenách (mld. Kč) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
73,4 67,1 70763 74,6 73,6 66,6 74,8 73,1 73,8 86,6 

 
pokračování tabulky 

  
Mezispotřeba celkem 

v běžných cenách (mld. Kč) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 
88,9 78,7 78,1 83,4 88,2 91,2 96,1 89,7 87,3 89,3 94,1 

Zdroj: ČSÚ 
 
 

 
2.2.3 Přidaná hodnota odvětví zemědělství 
 
Přidaná hodnota, která je ukazatelem výsledného národohospodářského efektu odvětví, se z velmi 
vysoké úrovně roku 2016, již podruhé snížila. Hrubá přidaná hodnota reprezentuje konečnou 
zemědělskou produkci bez mezispotřeby, tj. bez všech vstupů do podniků. Čistá přidaná hodnota je 
pak očištěná od spotřeby fixního kapitálu, takže rozdíl dává představu o investování. Tento rozdíl se 
meziročně zvýšil pouze o 200 tis. Kč.  
 
 

 v běžných cenách (mld. Kč) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hrubá přidaná hodnota 30,4 35,5 28,7 27,1 50 29,8 28,5 33,6 30,9 19,1 

Čistá přidaná hodnota 18,6 24,3 17,3 16,3 29,2 19,8 15 19,4 16,3 4,9 
 

pokračování tabulky 

 v běžných cenách (mld. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hrubá přidaná hodnota 24,4 35,4 34 37,1 41 38,8 45,6 44,2 41,1 

Čistá přidaná hodnota 10,2 20,6 19 21,5 24,5 22 28 26,4 23,1 

Zdroj: ČSÚ 
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Zdroj: ČSÚ 

 
 
2.2.4 Podnikatelský důchod 
 
Podnikatelský důchod českého zemědělství, který měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy 
patřící podniku, výnos z užití kapitálu a blíží se zisku před rozdělením a zdaněním, dosáhl 16,5 mld. Kč 
v běžných cenách. Oproti roku 2017 se snížil o 20 % tj. o 4,1 mld. Kč. Nejvyšší byl v roce 2014 a to 23,4 
mld. Kč a nejnižší v roce 2002 a to mínus 2,6 mld. Kč. Snížení podnikatelského důchodu je již druhý 
rok po sobě, loni to bylo meziročně o 1,9 mld. Kč. 
 
 

 v běžných cenách (mld. Kč) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podnikatelský důchod -1,2 3,1 -2,6 -2,5 8,6 7,1 6,9 10 10,1 2,8 
 

pokračování tabulky 

 v běžných cenách (mld. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Podnikatelský důchod 7,7 17,4 16,3 16,2 23,4 17 22,5 20,6 16,5 

Zdroj: ČSÚ 
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Zdroj: ČSÚ 

 
 
 
2.2.5 Dotace pro zemědělské prvovýrobce 
 
Tak zvané ostatní dotace na výrobu, se podle Souhrnného zemědělského účtu odvětví zemědělství 
meziročně zvýšily o 0,5 mld. Kč, to je o necelé 2 % z 32,4 na 32,9 mld. Kč. 
 
 
 
2.2.6 Porovnání průměrné měsíční mzdy 
 
Při meziročním růstu průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, bylo 
jeho tempo výrazně pomalejší než v průměru ČR. Zaostávání výše mezd za průměrem národního 
hospodářství se tak dále výrazně prohlubuje. 
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Průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 
1-3Q 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

 
ČR 
 
 

26 591 27 575 29 504 31 225 984 1 929 1 721 

Zemědělství, lesnictví, 
rybářství 21 668 22 502 23 713 24 543 834 1 211 830 

Rozdíl ČR – zemědělství 
lesnictví a rybářství 4 923 5 073 5 791 6 682 150 718 891 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
 

 
  

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

2015 2016 2017 2018
1-3Q

Průměrná hrubá měsíční mzda

ČR Zemědělství, lesnictví, rybářství



18 
 

3 Produkce českého zemědělství a zahraniční 
obchod 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
3.1 Rostlinná výroba 
 
Zatímco v roce 2017 dosáhla celková sklizeň obilovin (včetně kukuřice na zrno) 7,41 milionů tun, 
v roce 2016 pak více než 8,53 milionu tun, v roce 2018 to bylo již jen 6,97 milionu tun. Ve srovnání 
s rokem 2017 se tak jedná o pokles na úrovni 6,5 % a ve srovnání s „nesuchým“ rokem 2016 se jedná 
o pokles o více než 18 %. Stejně jako v roce 2017 i v roce 2018 došlo k navýšení celkové sklizně pšenice 
jarní, a to na 190,5 tis. tun (ještě v roce 2016 to bylo jen 139,1 tisíc tun). Více se sklidilo také žita (120,2 
tis. tun v roce 2018), ve srovnání s rokem 2017 je to 10,9 tis. tun (o 10,0 %), ve srovnání s rokem 2016 
dokonce o 15,8 tisíc tun více. 
 
Základních obilovin bylo v roce 2018 sklizeno méně než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 4,41 
milionů tun, tj. o 300 tis. tun méně (o 6,4 %) než v roce minulém. Ve srovnání s rokem 2016 je to o 
zhruba milion tun pšenice méně.  Sklizeň ječmene dosáhla 1,6 milionu tun, tj. o 106,2 tis. tun méně 
(o 6,2 %). Ve srovnání s rokem 2016 je to pak dokonce o 239 tisíc tun méně.  Kukuřice na zrno bylo 
sklizeno 489,2 tis. tun, což je o 99,0 tis. tun (16,8 %) méně než v roce 2017. Ve srovnání s rokem 2016 
je to dokonce o 356 tisíc tun méně. 
 
Hektarový výnos obilovin 5,21 t je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,3 t (tj. o 5,4 %), ve srovnání 
s rokem 2016 pak dokonce o 17,56 %. U pšenice ozimé byl v roce 2018 dosažen hektarový výnos 5,46 
t (5,77 t v roce 2017), pšenice jarní 4,14 t (4,05 t), žita 4,74 t (4,92 t), ječmene ozimého 4,98 t (5,85 t), 
ječmene jarního 4,93 t (4,96 t), ovsa 3,56 t (3,23 t), kukuřice na zrno 5,98 t (6,84 t) a triticale 4,55 t 
(4,89 t). 
 
Produkce luskovin byla v roce 2018 o 23,56 % nižší než v roce předešlém (79,5 tisíc tun v roce 2018 
x 100,4 tis. tun v roce 2017). Hrachu setého bylo sklizeno 70,6 tis. tun, což je o 16,8 tis. t (o 19,2 %) 
méně než v roce minulém. Celková produkce zrnin (obiloviny bez kukuřice na zrno a luskoviny) 7 050,4 
tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 506,8 tis. tun (tj. o 6,7 %), oproti roku 2016 (8 681 tis. tun) 
je to dokonce 18,78 % méně.   
 
Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 713,3 tis. tun představuje proti roku 
2017 snížení o 106,4 tis. tun (o 13,0 %). Proti roku 2016 je to pak o 14,7 % méně.  Hektarový výnos ve 
výši 24,69 t je meziročně o 3,16 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 47,3 tis. tun. Průměrný výnos 
ostatních brambor z jednoho hektaru je 25,37 t, tj. o 3,91 t méně než v loňském roce. Produkce 609,0 
tis. tun je o 110,7 tis. tun nižší než v roce 2017.  
 
Výrazný propad výnosů a celkové sklizně byl zaznamenán u cukrovky technické. Té bylo sklizeno 
při výnosu 57,51 t z jednoho hektaru 3,72 milionů tun (4,39 mil. tun v roce 2017), to je meziroční 
snížení o 15,3 %. V kombinaci s historicky nejnižší cenou cukru na komoditních trzích a s tím související 
nízkou výkupní cenou se pro pěstitele se tedy jednalo o velmi problematický rok.  
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Sklizeň olejnin v roce 2018 dosáhla 1,51 mil. tun, což je o 241,9 tis. tun vyšší hodnota než v roce 
minulém. To bylo způsobeno dvěma faktory, za prvé sucho v roce 2018 zasáhlo porosty řepky méně 
než obiloviny a některé citlivé komodity, za druhé došlo v roce 2018 k zvýšení osevních ploch obilovin 
celkem o 9,8 tis. ha (o 2,0 %) na výměru 489,3 tis. ha.  Řepky bylo sklizeno 1,41 milionů tun, v roce 
2017 přitom bylo sklizeno jen 1,14 milionů tun (meziroční zvýšení produkce o 264 tisíc tun). Výnos 
řepkového semene z jednoho hektaru 3,43 t byl přitom meziročně o 0,52 t vyšší.  
 
Nižší byla produkce máku, kdy se z plochy 26,6 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,51 t 
sklidilo 13,7 tis. tun (20 tis. tun při hektarovém výnosu 0,62 t v roce 2017) makového semene. 
 
Významný propad byl zaznamenán u jednoletých pícnin na orné půdě. V roce 2018 bylo sklizeno 
celkově 7,05 milionů tun zelené píce, tj. o 1,14 milionu tun méně než v roce 2017. Z toho bylo sklizeno 
6,68 milionů tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 1,09 milionu tun méně než v roce minulém. Sklizeň 
sena víceletých pícnin byla 1,06 milionu tun, zatímco v roce 2017 to bylo 1,24 milionů tun, v roce 2016 
bylo přitom sklizeno 1,36 milionů tun sena víceletých pícnin.   
 
Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla oproti předchozímu roku nižší. Ve 
sledovaném roce bylo sklizeno 254,5 tis. tun zeleniny (311,3 tis. tun v roce 2017). Produkce ovoce 
(bez malin, včetně domácností) 377,3 tis. tun byla oproti loňskému roku vyšší (252,9 tis. tun v roce 
2017). Na 15,9 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 6,51 t (5,05 t v roce 2017) sklidilo 103,7 
tis. tun hroznů, tj. o 23,9 tis. tun více než v roce 2017. Produkce chmele ve výši 5 126 tun se oproti 
roku 2017 snížila o 1 670 tun (tj. o 24,6 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,02 t je také nižší, a to 
o 0,35 t, než v roce minulém. 
 
2.1.1 Sucho v roce 2018 
 
Stejně jako v roce 2015 a 2017 se pěstitelé i v roce 2018 potýkali s negativními dopady 
dlouhotrvajícího sucha. Za posledních pět let podle údajů hydrologů chybí proti dlouhodobému 
průměru více než 700 milimetrů srážek. To je jeden celý roční srážkový úhrn. Na některých místech 
v roce 2018 přesáhl roční deficit srážek dokonce 250 mm. Ihned po ukončení hlavní sklizně obilovin 
Agrární komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyčíslila hrubý odhad 
celkových škod v celé ČR u plodin, které byly nejvíce postiženy suchem, (obiloviny, TTP včetně 
kukuřice, citlivé komodity) na 11 miliard korun. Podle pravidel Evropské komise je přitom možné 
vyplatit balíček pro kompenzace až do výše 80 % prokázaných škod na místech, kde propady tržeb 
přesáhnou více než 30 %, respektive 50 % oproti dlouhodobému průměru. Z tohoto důvodu Agrární 
komora ČR žádala po Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu financí kompenzaci ve výši 2,5 miliardy 
korun. Hlavním argumentem pro kompenzace byly nižší výnosy ve srovnání s velmi suchým rokem 
2017, ve kterém si navíc zemědělci nemohli vytvořit zásoby. Nakonec byly na odškodnění vzhledem 
k zpomalení ekonomického růstu a rostoucím výdajům státního rozpočtu uvolněny 2 miliardy korun.  
Ministr zemědělství Miroslav Toman přislíbil rychlou výplatu kompenzací, přičemž v prvním kole se 
mělo dostat na chovatele hospodářských zvířat, které sucho v roce 2018 výrazně zasáhlo a kde došlo 
k hyperinflaci (skokovému nárustu cen) u objemných krmiv.  Stejně jako v roce 2017 bylo i při 
zpracování žádostí z roku 2018 využito dat systému Intersucho. Žadatelé zjistili nárok na odškodnění 
na základě územní příslušnosti dílu půdního bloku, kterým byla přiřazena určitá objektivní míra 
zasažení suchem na základě dat systému Intersucho a žádosti poté podávali přes SZIF ve dvou kolech; 



20 
 

do konce roku 2018 v prvním kole se jednalo o kompenzace pro ŽV (kukuřice, TTP) a v druhém kole 
na začátku roku 2019 se dostalo na jařiny a citlivé komodity vč. máku. 
 
 

3.2 Živočišná výroba 
 

V roce 2018 se v České republice vyrobilo 447 010 tun masa, což meziročně představuje mírný nárůst 
(+2,1 %). Výroba vepřového zůstala stejná jako v předchozím roce (210 910 tun), výroba ostatních 
druhů se mírně zvýšila, a to především u hovězího na 71 579 tun (+5,7 %) a drůbežího masa na 164 
261 tun (+3,4 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly meziročně téměř stejné u skotu 
(+0,2 %) a drůbeže (−0,9 %). Obrovským problémem byly v roce 2018 pro chovatele ceny jatečních 
prasat, které se dostaly hluboko pod úroveň roku 2017 (−16,1 %). Nákup mléka pokračoval v 
rostoucím trendu (+1,8 %) a činil 2,95 miliardy litrů. Cena mléka byla meziročně vyšší o 2,1 % a dosáhla 
průměrných 8,62 Kč za litr, v roce 2017 přitom průměrná cena mléka dosáhla 8,44 Kč. Na začátku roku 
2018 (v lednu a únoru) a také na jeho konci (v prosinci) přesáhla cena mléka hranici 9 Kč za litr. Za 
nejnižší cenu prodávali chovatelé mléko v červenci (8,20 Kč/litr).  
 
 
3.2.1 Skot a hovězí maso 
 
V roce 2018 bylo vyrobeno 71 579 tun hovězího masa, což představuje nárůst o 5,7 %. Nárůst výroby 
hovězího masa byl způsoben snížením vývozu zástavu v roce 2018, vyšším počtem býků zařazených 
do výkrmu a mírně vyšším vyřazováním krav v roce 2018, v čemž sehrálo roli také loňské sucho. 
Částečně přispěla také vyšší průměrná hmotnost porážených zvířat, zvláště o 10 kg/ks u býků. 
 
V meziročním porovnání se ceny výrobců jatečného skotu v roce 2018 téměř nezměnily (+0,2 %). 
Ceny jatečných býků byly o 0,3 % nižší, podobně ceny jatečných jalovic (−0,4 %), kdežto jatečné krávy 
se prodávaly za cenu o 1,2 % vyšší. Průměrná cena jatečných býků byla 47,36 Kč za kg v živém nebo 
86,19 Kč za kg jatečné hmotnosti. V průběhu roku se ceny příliš neměnily, rozdíl mezi maximální cenou 
(v březnu) a minimální (v prosinci) byl 3,8 Kč za kg v mase, a to v důsledku výraznějšího poklesu ve 4. 
čtvrtletí. 
 
Dovoz živého skotu (5,1 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu (239,1 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně 
vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (149,2 tis. ks), zvláště telata a mladý skot, jejichž 
vývoz se meziročně zvýšil na 70,1 tis. telat (+4,1 %) a 62,9 tis. ks mladého skotu (+49,6 %). Telata se 
vyvážela do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Slovinska, Maďarska a 
Chorvatska. Zvířat k porážce se vyvezlo 77,5 tis. ks (+5,7 %), což představuje 27 045 tun hovězího 
masa, tj. více než třetina roční produkce hovězího v ČR. Jatečná zvířata se vyvážela především do 
Rakouska a Německa. 
 
Dovoz hovězího masa se mírně zvýšil na 37 987 tun (+1,8 %), jeho vývoz vzrostl na 11 500 tun 
(+13,8 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřovaly 
hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska. 
Zajímavá je statistika obchodu s živým skotem určeným k porážce, kde byl zaznamenán přebytek 
26 125 tun v mase, který se téměř vyrovnal schodku obchodu s hovězím masem (−26 487 tun). To 
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znamená, že Česká republika je soběstačná v kvalitním hovězím mase, nicméně domácí zpracovatelé 
a překupníci nejsou ochotni toto maso adekvátně zaplatit.  
 
 
3.2.2 Prasata a vepřové maso 
 
V roce 2018 bylo v ČR vyrobeno 210 910 tun vepřového masa, což odpovídá produkci roku 2017. 
Meziročně stejná výroba masa při nižším počtu poražených prasat vycházela z jejich vyšší průměrné 
hmotnosti, v průměru o 1,5 kg na kus. 
 
Ceny jatečných prasat byly po celý rok hluboko pod úrovní roku 2017 (−16,1 %). Chovatelé prodávali 
vykrmená prasata v průměru za 27,27 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,45 Kč za kg v mase. Nejvyšší 
cena byla v lednu (36,88 Kč/kg jatečné hmotnosti), nejnižší v červnu (34,52 Kč/kg). 
 
V zahraničním obchodě s živými prasaty došlo k podstatným změnám, které meziročně výrazně 
zvýšily jeho aktivní saldo. Ke značnému snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou významných 
kategorií, tj. u selat i jatečných prasat. Obchod se selaty představoval 159,2 tis. ks (−21,6 %) 
dovezených a 136,9 tis. ks (+74,2 %) vyvezených prasat v průměrné hmotnosti 26,3 kg za oba směry 
obchodu. Selata se dovážela výhradně z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Maďarska, na 
Slovensko, do Rumunska a Německa. Jatečná prasata se téměř nedovážela, naopak jejich vývoz se 
zvýšil na 291,1 tis. ks a 34 463 tun živé hmotnosti (+28,2 %), což v jatečné hmotnosti odpovídá zhruba 
produkci vepřového masa v ČR za dva měsíce. Jatečná prasata se vyvážela na Slovensko, do Maďarska 
a Německa. 
 
U vepřového masa se záporná bilance meziročně prohloubila především výrazně nižším vývozem a 
mírně vyšším dovozem. Dovezeno bylo 273 839 tun (+3,7 %), hlavně z Německa, Španělska a také 
z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 27 533 tun (−18,5 %), převážná většina na Slovensko. 
Čistý vývoz masa v živých zvířatech určených k porážce odpovídal přibližně jedné desetině čistého 
dovozu vepřového masa. 
 
 
3.2.3 Drůbež a drůbeží maso 
 
V roce 2018 se vyrobilo 164 261 tun drůbežího masa, tj. o 3,4 % více než v roce 2017. 
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2018 jen slabě nižší než 
v předcházejícím roce (−0,9 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,03 Kč/kg 
v živé hmotnosti, přičemž minimální cena byla v září (22,22 Kč/kg) a maximální hned v říjnu (23,97 
Kč/kg). 
 
Přebytek obchodu s jednodenními kuřaty meziročně výrazně vzrostl jejich sníženým dovozem (−6,0 
mil. ks) a zvýšeným vývozem (+13,0 mil. ks). Jednodenních brojlerů se vyvezlo 93,1 mil. ks, především 
na Slovensko, do Rumunska a Polska, slepiček nosného typu 9,0 mil. ks hlavně do Polska, Rumunska 
a Bulharska. Obchod s živými kuřaty a vyřazenými slepicemi určenými k porážce značně poklesl na 
straně dovozu (−30,0 %) i vývozu (−20,2 %), takže přebytek se snížil na 21 209 tun. Tato drůbež se 
vyvážela na Slovensko, do Polska a Německa; dovážela se ze Slovenska. 
Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl způsoben navýšením dovozu 
a snížením vývozu. Ve sledovaném období se dovezlo 117 146 tun (+8,1 %), nejvíce z Polska, navýšil 
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se dovoz z Maďarska. Drůbežího masa se vyvezlo 22 523 tun (−7,4 %), hlavně na Slovensko, do 
Německa a Rakouska. 
 
Přebytek obchodu s živou drůbeží, převážně kuřaty, slepicemi a krůtami určenými pro produkci masa 
tvořil přibližně čtvrtinu schodku obchodu s drůbežím masem. 
 
 
3.2.4 Mléko a mléčné výrobky 
 
V roce 2018 bylo nakoupeno přímo od tuzemských producentů 2, 95 mld. litrů mléka (+1,8 %), z toho 
nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2,53 mld. litrů (+1,9 %). 
Průměrná cena zemědělských výrobců mléka byla o 2,1 % vyšší než v roce 2017 a dosáhla 8,62 Kč za 
litr mléka třídy jakosti Q. Na začátku roku (v lednu a únoru) a také na konci (v prosinci) přesáhla cena 
mléka hranici 9 Kč za litr. Za nejnižší cenu prodávali chovatelé mléko v červenci (8,20 Kč/litr). 
Ve sledovaném období se dovezlo 254,5 tis. tun (−15,6 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 
1,1 mil. tun (+5,5 %). Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se 
meziročně zvýšil. Největší podíl na tomto výsledku mělo mléko a smetana společně se sýry a 
tvarohem. U obou těchto komodit došlo ke snížení dovozu a zvýšení vývozu, přičemž bilance obchodu 
s mlékem byla výrazně kladná (+852,4 tis. tun) a u sýrů a tvarohu záporná (−39,3 tis. tun). Schodek 
obchodu s máslem (−20,4 tis. tun) se mírně prohloubil zvýšeným dovozem. Dovezlo se také více 
zakysaných mléčných výrobků, a tím se snížil jejich obchodní přebytek na 19,9 tis. tun. Na obchodu 
s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu 
také Polsko a vývozu Itálie. 
 

 

3.3. Agrární zahraniční obchod (AZO) 
 
Agrární a potravinářské zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2018 na straně 
vývozu 4,2 % a na straně dovozu 5,7 %, což je v obou případech vzhledem k předchozím letům nižší 
hodnota. 
 
V roce 2018 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 
24 %, kdy se zvýšil schodek AZO z 32,4 mld. Kč na 40,3 mld. Kč. V roce 2018 se meziročně prohloubila 
zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU, a to z 16,9 mld. Kč na 24,2 mld. Kč (tj. o 43 %), zatímco 
záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se prohloubila jen mírně, tj. z 15,0 mld. Kč na 15,7 mld. Kč 
(tj. o 4,6 %).  
 
V roce 2018 dosáhl vývoz agrárního zboží z ČR hodnoty 186,1 mld. Kč, tj. o 5,1 % (tj. o 10 mld. Kč) 
méně než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu poklesla meziročně o 0,9 % (tj. o 2,2 mld. 
Kč) na 226,4 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 3,6 p. b. na 82,2 %. Ve 
dlouhodobějším pohledu, resp. ve srovnání AZO ČR 2018 s r. 2009 roste export ČR do třetích zemí 
stále dynamičtěji nežli export do zemí EU (index 2009/2018, r. 2009-100, r. 2018 země EU - 180 vs. 
třetí země 211). Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázalo v loňském roce vepřové 
maso, mléko a smetana, zhoršení naopak nastalo u cigaret. V případě AZO ČR s EU došlo k 
nejvýznamnějšímu zlepšení bilance u cukru, ke zhoršení pak u cigaret a pšenice. V AZO ČR se třetími 
zeměmi se nejvíce zlepšila bilance u potravinových přípravků a piva, ke zhoršení pak došlo nejvíce na 
straně cukru.  
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Na rekordním schodku celkového AZO ČR se pravděpodobně odrazilo posilování české měny v 
minulých letech a snížení exportu cigaret, které se na jeho hodnotě podílejí z cca 10 % (především na 
trh EU). Navzdory poklesu celkového agrárního exportu ČR došlo ve většině zemí, kde má ČR ustaveny 
pozice agrárních diplomatů, ke zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě Ruska a Číny.  
 
Agrární zboží směřovalo v roce 2018 opět zejména na Slovensko (21,8 %) a do Německa (19,7 %). Třetí 
nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,6 %). Dále následovaly Itálie (7,2 %), Rakousko (5,7 %) a 
Maďarsko (5,1 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,7 %), Japonsko (0,7 %), 
Čína (0,7 %), Turecko (0,5 %) a USA (0,4 %). Český agrární dovoz pocházel v roce 2018 zejména z 
Německa a Polska, jejich podíly činily 21,6 % a 16,9 %. V meziročním porovnání v roce 2018 poklesl 
podíl Německa (o 0,1 p. b.) a naopak se navýšil podíl Polska (o 0,3 p. b.). Dalšími významnými dovozci 
byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,4 %), Španělsko (5,8 %) a Itálie (5,6 %). Z třetích zemí byly 
hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,1 %), Spojené státy (1,0 %), Norsko (0,8 %) a Brazílie (0,7 
%). K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 
obchodě s Nizozemskem (o 1,3 mld. Kč, zejména poklesem dovozu tabáku ke kouření a cukrovinek 
bez kakaa), Řeckem (o 776,2 mil. Kč), Lotyšskem (o 428,5 mil. Kč) a Španělskem (o 403,6 mil. Kč). 
Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Itálií (o 4,5 mld. Kč, pokles vývozu cigaret, nezahuštěného 
mléka a smetany), Slovenskem (o 1,6 mld. Kč), Polskem (o 1,3 mld. Kč) a Německem (o 846,3 mil. Kč). 
Komoditní pohled: Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly v roce 2018 cigarety, 
přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové 
přípravky jiné. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, 
sýry a tvaroh, cigarety a čokoláda. 
Hodnota českého agrárního exportu se meziročně snížila (o 2,4 %, tj. 4,9 mld. Kč). V případě dovozu 
pokračoval rostoucí trend a hodnota českého agrárního importu v meziročním srovnání mírně 
vzrostla o 1,3 % (tj. 2,8 mld. Kč). Záporná bilance AZO se tak prohloubila, a to o 7,7 mld. Kč 
na 30,8 mld. Kč (což je nejvyšší hodnota za posledních pět let).   
 
 

Vývoj bilance AZO ČR v letech 2013 až 2018 podle čtvrtletí (mld. Kč) 
 

 
Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země. 

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, únor 2019 
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4 Společná zemědělská politika 
 

4.1 Činnost Konsorcia nevládních organizací, zemědělských a 
potravinářských podniků 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská PhD., výkonná ředitelka pro SZP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V roce 2017 byla zahájena činnost Konsorcia nevládních organizací, zemědělských a potravinářských 
podniků k reformě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Ještě v roce 2017 pak došlo k zapojení 
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) do vyjednávání v Bruselu. Zástupci 
Konsorcia se v souvislosti s přípravou reformy nejprve zaměřili na Komisi, později na její poradní 
orgány (Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů) a v pozdější fázi vyjednávání pak na 
Evropský parlament. Průběžně samozřejmě probíhala komunikace a koordinace s Ministerstvem 
zemědělství České republiky, které je zastoupeno na Radě ministrů osobou ministra zemědělství.  
 

ČINNOST KONSORCIA V OBDOBÍ KVĚTEN 2018 – BŘEZEN 2019 
 
 PROSAZENÍ PRIORIT KONSORCIA DO POZICE COPA A COGECA 

 Silná pozice proti krácení rozpočtu a proti povinnému zastropování přímých plateb 
 Odmítnutí krácení obálky pro VCS platby a podpora minimálně zachování současné 

výše obálky 
 Pozice k externí konvergenci ale mohla být silnější 

 
 PROSAZENÍ PRIORIT KONSORCIA DO POZICE FARM EUROPE A ELO 

 Silná pozice proti krácení rozpočtu a proti povinnému zastropování přímých plateb 
 Podpora zachování VCS plateb (platby na citlivé komodity) 

 
 INICIACE A REALIZACE SPOLEČNÉHO PROHLÁŠENÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ 

 Silná pozice 14 nevládních organizací z celkem 10 ČS EU proti povinnému zastropování 
přímých plateb, podpora dobrovolného zastropování: IT, DK, FI, EE, LT, LV, CZ, SK, BG, 
RO 

 Pozice zaslána a následně publikována v největších zemědělských evropských médiích 
– POLITICO & AGRAFACTS 

 Medializace ze strany zapojených nevládních organizací: IT (tiskový briefing, poskytnutí 
pozice ministrovi zemědělství, zaslání všem IT MEPs), BG (poskytnutí pozice ministrovi 
& zaslání BG MEPs), CZ, SK, EE 
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 Další využití prohlášení: distribuce v rámci návštěv Konsorcia; distribuce všem 
delegátům EVR ČR před hlasováním 07/12/2018, distribuce všem členům Výboru ENVI 
před hlasováním 14/02/2019 
 

 ZAJIŠTĚNÍ OBHAJOBY PRIORIT KONSORCIA V RÁMCI VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ COMAGRI 
09/10/2018 

 Zajištění aktivní participace CZ europoslanců (EPP, díky spolupráci se SZ i ALDE) a 
obhajoby priorit Konsorcia v rámci diskuse MEPs (odmítnutí povinného zastropování, 
odmítnutí zahrnutí eko-schémat do zastropování, podpora externí konvergence k 
průměru) – reakcí prohlášení zpravodajky pro zprávu EP pro horizontální otázky, 
německé europoslankyně Ulrike Müller (ALDE), o podpoře dobrovolného, nikoli 
povinného zastropování  
 

 ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍCH POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ 
 Analýza, překlad relevantních návrhů do českého jazyka, zpracování přehledové 

tabulky; přehledová tabulka zpracována ve dvou jazykových mutacích (CS & EN) – 
aktivace rumunských nevládních zemědělských organizací & setkání RO a CZ NGOs se 
Stálým zastoupením ČR v Bruselu 
 

 ZPRACOVÁNÍ DOPISŮ VRCHNÍCH PŘEDSTAVITELŮ KONSORCIA K PROBLEMATICE NEKALÝCH 
OBCHODNÍCH PRAKTIK A HLASOVÁNÍ O POZICÍCH 

 Dopis k NOP zpracován před hlasováním Pléna EP o Směrnici k NOP, distribuováno CZ 
& SK MEPs 

 Dopis k zastropování zpracován před hlasováním EVR o vlastní pozici k SZP po roce 
2020, distribuováno CZ & SK delegátům, sdíleno s EE, BG, RO, ES, DK, FI, LV, LT, IT, DE 

 Dopis k odmítnutí pozice ENVI Výboru zpracován před hlasováním ENVI o vlastním 
stanovisku ke Strategickým plánům SZP, distribuováno 136 členům a náhradníkům 
ENVI Výboru 

 Dopis k odmítnutí povinného zastropování & povinné implementace definice 
skutečného zemědělce pro Iniciativu tří moří 11-12/03/2019, distribuováno Výboru 
AGRI a dále MEPs z RO, BG, CZ, SK, PL, HU, PL, LV 
 

 ZAJIŠTĚNÍ KOMPROMISNÍCH POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ 
 Neveřejný dokument, komunikován pouze v rámci AGRI Výboru. Průběžně 

aktualizován podle vývoje diskusí europoslanců. Zajištění, analýza, překlad 
relevantních článků do českého jazyka, zpracování přehledové tabulky; pravidelná 
aktualizace & konzultace se zástupci Konsorcia; komunikace s partnery v Bruselu 

 Zpracování dvou verzí kompromisních návrhů Konsorcia ke kompromisním návrhům 
AGRI Výboru, komunikace s kabinetem českého europoslance EPP, distribuce 
zpravodajce pro Strategické plány SZP 

 Zpracování dopisů europoslance EPP, společně s kompromisními návrhy Konsorcia 
distribuováno vysokým představitelům EPP & koordinátorovi pro zemědělství politické 
frakce EPP 
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NÁVRH KLÍČOVÝCH / STRATEGICKÝCH AKTIVIT KONSORCIA NA OBDOBÍ 05-12/2019 
 

 EVROPSKÁ KOMISE 
 Obhajoba priorit a zajištění efektivního čerpání prostředků v rámci přechodného 

období – přechodná prováděcí nařízení EK  
 Strategický a legislativní plán nové EK – pracovní program Komise, legislativní i 

nelegislativní priority 2019 – 2024 (AGRI, ENVI, BUDG, REGI, FOOD, FYTO, VETE, 
COMPET)  

 Agendy v kabinetech relevantních komisařů  
 

 RADA EU 
 Dohoda Rady k reformě SZP – klíčové RO PRES, zajištění spolupráce s FI PRES a FI NGOs 
 Spolupráce s DE; snížit rizika FR 
 Maximálně podpořit úsilí MZe skrze NGOs 
 VFR – zajistit dostatečnou ambici k hlavním prioritám v AGRI Radě = základem pro 

zajištění pozice Rady k VFR 
 VFR – Priority Konsorcia zohledněny v pozici ČR: počet priorit se zužuje 

 
 EVROPSKÝ PARLAMENT 

 Budoucí složení AGRI & ENVI & BUDG Výboru - Pracovní plán EP 
 Strategie – převzít / nepřevzít pozici AGRI Výboru k SZP po roce 2020 
 Koordinátoři budoucích politických frakcí pro hlavní politiky 
 Budování koalice k hlasování o budoucí SZP v plénu 

 
 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE 

 Od prosince 2019 bude chybět CZ & SK zástupce v představenstvu Copa a Cogeca – 
učinit strategické rozhodnutí ohledně kontinuity jak pro COGECA, tak pro COPA 

 Kontinuita ELO, FarmEurope  
 V4 & Iniciativa tří moří  

 
 

AGRÁRNÍ KOMORA ČR V BRUSELU 
Přehled organizací, se kterými jednali představitelé AK ČR 
 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ A EUROKOMISAŘI ZEMĚDĚLSTVÍ, ENERGETIKA, SPOTŘEBITELE 
 EP A PORADCI PRO ZEMĚDĚLSTVÍ:  ČR, SK, S&D, EPP (frakce) 
 RADA EVROPSKÉ UNIE: ŘEDITEL, P. BLIŽKOVSKÝ 
 EHSV: DUBRAVSKÁ, DUFEK  
 EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ: GENERÁLNÍ TAJEMNÍK, J. BURIÁNEK, B. ESSENDER, CZ 

DELEGACE PŘI EVR, SK DELEGACE PŘI EVR 
 STÁLÁ ZASTOUPENÍ PŘI EU: CZ, SK, RO, BG, NL, FR (CZ & SK pravidelně) 
 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ EK: DG AGRIG, DG ENVI,  
 EU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE:  COPA – COGECA (pravidelně), ELO, FARM EUROPE NEVLÁDNÍ 

ORGANIZACE ČS: BE, FR, ES, IT, DE, DK, LV, LT, EE, PL, HU, FI (komunikace pravidelně)  
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4.2 Hlavní priority pro SZP 2020+ 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Průběžně jsou, s ohledem na průběh vyjednávání, aktualizovány priority Konsorcia, o kterých se 
diskutuje na jednání představenstva AK ČR, případně na separátním jednání zástupců představitelů 
organizací v Konsorciu sdružených. Aktuální priority jsou zde:  
 
Časový rámec: 
 Zamezit projednání v plénu EP do voleb, aby nepřevládaly předvolební emoce nad pragmatickým 

přístupem k podpoře konkurenceschopného zemědělství.  
 Prosazovat na Komisi přechodné období na 2 roky – stará pravidla a nové peníze (VFR).  
 
Alokace na SZP  
 Dál na všech úrovních prosazovat zachování alokace na SZP minimálně na současné úrovni, jak 

v přímých platbách, tak v PRV. 
 
Zastropování  
 Odmítáme povinné zastropování plateb 
 V případě zavedení redistributivní platby (platby na první hektary) na minimální úrovni 5 % by 

zastropování nemělo být uplatněno. Tento závěr by podpořil malé zemědělce, ale nenavýšil by 
administrativní zátěž.  

 
Skutečný zemědělec  
 Prosadit dobrovolné zavedení skutečného zemědělce, tak jak to bylo v závěrech Omnibusu, který 

vyhodnotil první část současného období, a shodly se na tom všechny instituce. 
 Není možné zavést jednotné pravidlo pro všechny členské země EU, které mají svá specifika.  
 Jako základ pro každou žádost o dotaci musí být bráno IČO – není v silách platebních agentur 

efektivně dohledat veškeré majetkové propojení jednotlivých žadatelů.   
 Tyto požadavky by výrazným způsobem navýšily administrativní zátěž, jak na straně zemědělců, 

tak na straně státních institucí a výrazným způsobem by poškodily zemědělce, kteří uposlechli 
rady Komise EU v minulosti a diverzifikovali své příjmy. 

 
Couplované platby – VCS 
 Prosazovat navýšení na 23 +2 %.  
 Tyto platby jsou efektivněji vynaložené prostředky, než platby na plochu a zajišťují určitou 

stabilitu v sektorech, které tvoří výraznou část zaměstnanosti ve venkovském prostoru.  
 Není možné novým členským zemím snižovat obálku na citlivé komodity z 15 % na 12 %, jak 

navrhuje Komise, a na druhou stranu zachovat u starých členských zemí tyto platby výrazně 
nad úrovní 15 % na základě čl. 53, odstavce č. 4 Nařízení EU č. 1307/2013, tak jak to umožňuje 
současný návrh Komise – to je naprosto nepřijatelné.  
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4.3 Proces vyjednávání o reformě SZP  
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Časový rámec 
 

 Návrh Evropské komise k Víceletému finančnímu rámci (14. 5. 2018) 
 Pozice Rady ministrů zemědělství ke Sdělení EK k SZP (19. 3. 2018) 
 Pozice Evropského parlamentu ke Sdělení EK k SZP (přelom března a dubna 2018)  
 Pozice Evropské rady (premiérů) k Víceletému finančnímu rámci (říjen 2019) 
 Pozice Evropského hospodářského a sociální výboru a Výboru regionů ke Sdělení EK (květen 

2018) 
 Posouzení dopadů SPZ po roce 2020 Evropskou komisí (červen až říjen 2018) 
 Rada, začátek vyjednávání o SZP po roce 2020 (červen až srpen 2018) 
 Evropská komise, vydání legislativních aktů k SZP (červen až říjen 2018) 
 Definitivní odchod VB z EU (říjen 2019?) 
 Volby do Evropského parlamentu (květen 2019, leden začátek kampaně) 
 Nový Evropský parlament (říjen až prosinec 2019) 
 Nová Evropská komise (prosinec 2019) 
 Počátek trialogu (jaro 2020) 
 Začátek nového programovacího období (leden 2021)  

 
 
Jak vypadá legislativní proces? 
 
Po přijetí Lisabonské smlouvy jsou všechny nejdůležitější akty sekundárního práva (směrnice a 
nařízení) přijímány na základě tzv. procesu spolurozhodování. V praxi to znamená, že Evropský 
parlament je do tohoto procesu plně zapojen a není již jen poradním orgánem, tak jako tomu bylo 
před rokem 2009. Tato reforma Společné zemědělské politiky tak nejen představuje druhý případ, 
kdy se o takto významné problematice hlasuje na půdě Evropského parlamentu, ale navíc se důležitá 
hlasování odehrávají v době, kdy se vyjednává o odchodu Velké Británie z EU a to všechno těsně před 
volbami do Evropského parlamentu (konec května, v ČR 24. a 25. května).  
 
Alokace, peníze na prvním místě 
 
V květnu minulého roku Komise předložila návrh tak zvaného Víceletého finančního rámce (VFR), což 
je v podstatě rozpočet na další programovací období 2021-2027. V tomto návrhu Komise předpokládá 
s navýšením příspěvku členských států do společného rozpočtu Unie asi o deset procent (z nynějších 
1,00 % HND na 1,114 % HND). S rozpočtem pak musí souhlasit členské státy na tzv. Evropské radě, 
která je nejvyšším orgánem Evropské unie. Na Evropské radě členské státy zastupují vrcholní 
představitelé výkonné moci, v případě parlamentní demokracie, jakou je i Česká republika je to pak 
osoba premiéra České republiky, která se ve svém rozhodnutí opírá o doporučení Ministerstva financí, 
jemuž agenda příspěvků do rozpočtu EU náleží a obou komor parlamentu České republiky. Se všemi 
těmito institucemi přitom Agrární komora ČR v roce 2018 vyjednávala a v jejich pozicích vůči 
Víceletému finančnímu rámci se priority Komory výrazně odrazily. Problémem v současné době 
zůstává nejistota ohledně odchodu Velké Británie z Evropské unie. Británie ročně do rozpočtu o 
objemu 160 miliard euro přispívala 9 miliard euro, přičemž na zemědělství Unie vynakládá ročně asi 
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60 miliard. Zároveň je tu tlak některých zemí na financování tzv. „nových priorit“ jako je migrace, 
bezpečnost včetně bezpečnosti kybernetické a investice do nových technologií v souvislosti 
s přechodem na průmysl 4.0.  
 
Co to znamená pro zemědělství? V případě, že členské státy budou ochotné navýšit příspěvek do 
rozpočtu EU a v případě, že Velká Británie skutečně odejde, a navíc budou z rozpočtu podpořeny nové 
priority, bude obálka pro SZP krácena asi o 5 %. V případě přímých plateb by to měly být přibližně 4 
%, v případě PRV pak až 20 %. To by znamenalo ohrožení některých investic, případně snížení plateb 
pro ekologické zemědělství, či oblasti s přírodním znevýhodněním (ANC, dříve LFA). S tím nemůžeme 
souhlasit a přikláníme se tedy k návrhu Evropského parlamentu, který předpokládá navýšení 
příspěvku členských států až na 1,3 % HND. Problém bude samozřejmě s tak zvanými čistými plátci, 
tedy zeměmi, které do rozpočtu EU více přispívají, než čerpají. Zároveň však tyto země chtějí na jedné 
straně financovat nové priority (Německo), nebo chtějí reformu kohezní politiky, tak aby bylo více 
financováno jižní křídlo Unie (Francie).  
 
Návrh Komise 
 
Kromě návrhu financování předložila Evropská komise v roce 2018 ještě návrh tří legislativních aktů, 
které budou tvořit budoucí nařízení k Společné zemědělské politice. Za prvé se jedná o legislativní 
nařízení k Strategickým plánům, za druhé je to Společná organizace trhu a za třetí horizontální 
opatření. Z hlediska hlavních priorit konsorcia je nejdůležitější (a z pohledu vyjednávacího procesu 
nejcitlivější) nařízení k Strategickým plánům. Komise totiž předpokládá, že členské státy budou Komisi 
předkládat ke schválení tak zvané strategické plány, které jsou v podstatě obdobou Programu rozvoje 
venkova pro první pilíř. Každý členský stát si tak stanoví oblasti intervence podle vlastních potřeb, 
k čemuž si flexibilně (do určité míry) stanoví nástroje, kterými chce danou politiku řešit. Komise 
nicméně v nařízení určila mantinely pro to, co Stategické plány musí obsahovat včetně tak zvané 
základní podpory příjmů pro udržitelnost (BISS), což je v podstatě základní SAPSová platba, eko-
schémat, platby pro mladé zemědělce a redistributivní platby.  
 
V návrhu z června Komise navrhuje zastropování všech přímých plateb (základní platba, platba za 
plnění eko-schémat, VCS platba, platba pro mladé zemědělce) kromě platby redistributivní na 100 
tisících euro na žadatele a rok. Návrh z června navíc obsahuje degresivitu plateb ve třech vrstvách 
začínající na 60 tisících euro (od 60-75 tisíc kráceno 25 %, od 75 do 90 tisíc kráceno 50 % a od 90 do 
100 tisíc kráceno 90 %). Maximálně by tak žadatel mohl dostat 82 250 euro ročně, pokud by nevykázal 
žádné osobní náklady. Komise totiž v návrhu umožňuje žadateli odečíst si od nároku na dotační 
podpory z prvního pilíře částku, která se rovná 100 % průměrných osobních nákladů (mzdy, odvody) 
běžných v dané zemi.  
 
Agrární komora ČR tento návrh kritizovala z dvou důvodů. Za prvé, je nutné, aby osobní náklady byly 
nikoli průměrné, ale reálné. V opačném případě hrozí stagnace platů v zemědělství a znevýhodnění 
firem, které dávají zaměstnancům větší platy, za druhé, odpočet pravděpodobně nepočítá se 
zaměstnanci mimo zemědělskou prvovýrobu, nezohledňuje práci vykonanou ve službě, nezohledňuje 
fluktuaci zaměstnanců a zaměstnance sezonní.  
 
Dále Komise navrhovala snížení nejvyšší možné alokace (podílu) z dnešních 13+2 % na citlivé komodity 
a bílkovinné plodiny na 10+2 %. Agrární komora ČR dál trvá na původním požadavku, tedy navýšení 
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na 25 %, tuto pozici na poslední Radě ministrů zemědělství hájil také ministr zemědělství Miroslav 
Toman. 
 
Komise v rámci návrhu také vrátila do hry tak zvanou definici aktivního zemědělce, která se v ČR 
uplatňovala v letech 2016 a 2017, a kterou následně zrušila střednědobá revize SZP (souhrnné 
nařízení Omnibus) v roce 2018. Podle návrhu Komise by každý členský stát musel definovat tak 
zvaného „skutečného“ zemědělce, přičemž by tento subjekt musel prokázat, že jeho primárním 
zdrojem příjmů je zemědělská činnost, a zda-li není v jeho majetkové struktuře subjekt, který 
„skutečným“ zemědělcem není. To je z hlediska České republiky, kde značnou část výměry 
zemědělské půdy obhospodařují akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a družstva, 
velmi problematické. Z tohoto důvodu také Agrární komora ČR upozorňovala Ministerstvo 
zemědělství na nutnost dobrovolného nastavení, případně odmítnutí povinného zavedení této 
definice.  
 
Návrh Komise obsahoval také dokončení tak zvané externí konvergence, konkrétně bylo navrženo 
dosažení 90 % průměru plateb pro všechny členské státy do konce roku 2030. Na tom by se pak měly 
podílet všechny členské státy s platbou vyšší než 90 %. Problémem z hlediska České republiky je 
současná úroveň výše plateb na 91 % průměru, což znamená, že bychom se měli podílet na zvýšení 
pro ostatní členské státy, nicméně bychom se sami nedočkali zvýšení plateb. Státy jako Litva, 
Slovensko nebo Polsko potom požadují plnou konvergenci plateb do konce roku 2027. 
 
 

4.4 Pozice dalších institucí  
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Rada ministrů (členské státy) 
 
Již po předložení návrhu bylo jasné, že země tehdy předsedající Radě Evropské unie (Rakousko) 
nebude schopná s ohledem na probíhající Brexit a s ohledem na agendy, které otevřely předchozí 
předsednické země, včetně otázky nekalých obchodních praktik nebo dvojí kvality potravin, tak 
komplikovanou legislativu dotáhnout do zdárného konce. Jako úspěch rakouského předsednictví tak 
lze považovat uzavření agendy k nekalým obchodním praktikám a přijetí směrnice na začátku roku 
2019. Od ledna 2019 se pak předsednického kormidla ujalo Rumunsko, které se v této roli ocitlo po 
vstupu do EU v roce 2007, poprvé. Začátek předsednictví přitom vypadal slibně nejen s ohledem na 
dobrou spolupráci Stálého zastoupení České republiky a Rumunska. Postupně však, jak tomu u zemí 
východního rozšíření bývá, začaly v zákulisí do příprav závěrů zasedání rady promlouvat země EU 15, 
v tomto konkrétním případě Francie. Francii a Rumunsko přitom pojí nejen jazyková blízkost, ale také 
historické vazby, které byly navázány ještě v době před pádem Ceaușescova režimu. Trend ztráty 
rumunské suverenity a snahy Francie prosazovat svoji vlastní agendu se pak projevuje v obrácení 
Rumunska z původně jasného „ne“ zastropování v mnohem vlažnější odmítnutí a v prosazování 
některé z variant povinného zastropování. V současné době však nicméně stále platí, že většina 
členských států včetně České republiky v Radě povinné zastropování nadále odmítá. 
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Evropský parlament 
 
Nejen, že se v letošním roce jednalo o druhé hlasování Evropského parlamentu k reformě SZP 
v historii, navíc byl Výbor pro životní prostředí (ENVI) určen jako výbor se sdílenou kompetencí. To 
znamená, že plénum parlamentu (všech 751 poslanců, po odchodu Velké Británie 705) se může ve 
svém hlasování přiklonit buď k výboru ENVI, nebo k výboru pro Zemědělství a venkov (COMAGRI).  
Nejprve se 14. února hlasovalo ve výboru ENVI. Výbor ENVI schválil povinné zastropování přímých 
plateb na úrovni 80.000 EUR, bez možnosti odečtu nákladů na zaměstnance. Jedinou položkou 
přímých plateb, kterou by mělo být možné odečíst od dotačního nároku před zastropováním, by tak 
podle ENVI měla být podpora v rámci nových režimů pro klima a životní prostředí (tzv. eko-schémata, 
tedy nový Greening) a platba pro mladé zemědělce. 

Na začátku dubna (2. 4. 2019) hlasoval o návrhu Evropské komise výbor COMAGRI.  K předloženému 
legislativnímu návrhu bylo v rámci Evropského parlamentu předloženo 5.253 pozměňovacích návrhů 
ze strany členů COMAGRI, a dalších 670 pozměňovacích návrhů ze strany dotčených Výborů EP. 
Zpravodajka pro zprávu EP k Strategickým plánům SZP Esther Herranz García (Španělsko, frakce EPP) 
z předložených pozměňovacích návrhů zpracovala celkem 130 návrhů kompromisních, o kterých bylo 
během jednání hlasováno. 

V pořadí prvním návrhem, o kterém europoslanci hlasovali, byl pozměňovací návrh německého 
europoslance Alberta Desse (EPP), který předložil úplné odmítnutí návrhu Evropské Komise. Jeho 
návrh byl odmítnut poměrem hlasů 10 pro, 29 proti, 4 se zdrželi. Odmítnuta byla také většina návrhů, 
které předložil Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Řada 
kompromisních návrhů zpravodajky García ale byla v průběhu vyjednávání upravena tak, aby 
požadavky Výboru EP pro životní prostředí na „zelenější“ SZP reflektovala. 

 
Pozice COM-AGRI z hlediska priorit AK ČR  
 

Členské státy musejí implementovat definici aktivního (podle návrhu Komise skutečného) zemědělce. 
Podle návrhu COMAGRI nesmí být podpora udělována těm, jejichž zemědělská aktivita představuje 
pouze nevýznamnou část jejich celkové ekonomické aktivity.  

V otázce zastropování se COMAGRI přiklonil k povinnému zastropování přímých plateb na úrovni 
100.000 EUR, nicméně žadatelé si mohou ze stropované částky odečíst maximálně 50 % reálných 
nákladů na zaměstnance. Pokud se však členský stát rozhodne alokovat minimálně 10 % na 
redistributivní platby, může se rozhodnout povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 € 
neimplementovat. 

VCS platby (platby na citlivé komodity) musejí mít formu roční platby založené na pevně daných 
oblastech a výnosech nebo na pevně daném počtu zvířat, a musejí dodržovat finanční stropy 
stanovené členskými státy, které budou schvalovány Komisí. 

Parlament se věnoval také otázce externí konvergence, což je srovnání úrovně přímých plateb napříč 
členskými státy EU. Té by podle COMAGRI mělo být dosaženo do roku 2027, platby by se měly srovnat 
směrem k průměru výše základní podpory příjmů pro udržitelnost platné v roce 2026. 

 
Distribuce prostředků v I. pilíři SZP: členské státy musejí povinně alokovat minimálně 60 % obálky 
prvního pilíře na základní podporu příjmu pro udržitelnost (BISS, dřívější SAPS); minimálně 5 % na 
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redistributivní platby; minimálně 20 % pro eko-schémata a minimálně 2 % na podporu pro mladé 
zemědělce. 

 
Distribuce prostředků v II. pilíři SZP: minimálně 30 % obálky druhého pilíře bude alokováno pro agro-
envi-klimatická opatření. 

Transfery mezi pilíři: povoleny jsou přesuny z I. do II. pilíře SZP až do výše 15 % a z II. do I. pilíře do 
výše 5 %. 

 
O jednotlivých kompromisních návrzích bylo hlasováno zvlášť, následně bylo hlasováno o schválení 
pozice COMAGRI jako takové. Výslednou pozici COMAGRI podpořili europoslanci poměrem hlasů 27 
pro, 17 proti, 1 se zdržel. 

 

Evropský hospodářský sociální výbor 
 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná riaditeľka pre SPP, AK ČR 
 
EHSV je  poradný orgán založený Rímskymi zmluvami ako poradný orgán Európskej únie. V máji 2018 
oslávil výbor  60. výročie od vzniku. Po Európskom parlamente, Rade a Európskej komisii je to štvrtý 
najdôležitejší orgán. Druhým poradným orgánom je Výbor regiónov.  
 
Na čele EHSV je predseda (prezident) a dvaja podpredsedovia, ktorí sú volení na 2,5 roka (teda 
predseda pôsobí polovicu funkčného obdobia výboru). Ostatné voľby sa v rámci rotácie uskutočnili 
na konci roka 2017 a v roku 2018. Funkčné obdobie súčasných členov končí v septembri 2020.  
 
Výbor prostredníctvom stanovísk zasahuje do európskej legislatívy. Stanoviská sú spracované buď na 
žiadosť Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie, z vlastnej iniciatívy alebo ide o prieskumné 
stanoviská, ktoré vypracováva výbor na žiadosť európskych inštitúcií, ktoré považujú odborné znalosti 
členov výboru za prínosné. Po vypracovaní sú stanoviská prijímané na plenárnych zasadnutiach EHSV, 
ktoré zasadá desaťkrát do roka (raz mesačne, okrem augusta a novembra).  Stanoviská sú 
zverejňované v Úradnom vestníku EÚ a sú prístupné každému občanovi v jazyku EÚ.  

 
EHSV pracuje v troch skupinách:  
Skupina I Zamestnávatelia 
Skupina II Zamestnanci 
Skupina III Ostatné záujmy  
 
EHSV má šesť odborných sekcií:  
Sekcia pre jednotný trh, produkciu a spotrebu – INT 
Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie – NAT 
Sekcia  pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť – TEN 
Sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo – SOC 
Sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť – ECO 
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Sekcia pre vonkajšie vzťahy – REX 
a poradný orgán CCIM - Poradná komisia pre priemyselné zmeny 
 
Ako členka, zástupkyňa nominovaná SPPK v EHSV sa aktívne zúčastňujem na činnostiach výboru 
a študijných skupín.  

 
 

SEKCIA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, ROZVOJ VIDIEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

V období od mája 2018 do apríla 2019 boli na tejto odbornej sekcii prerokované nižšie uvedené 
stanoviská v uvedenom poradí:  
 
NAT/720 Pomedzie legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade  
Spravodajca: Brian Curtis  
 
NAT/721 – Stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (vrátane opatrení pre morský odpad)  
Spravodajca: Antonello Pezzini  
 
NAT/727 – Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva  
Spravodajkyňa: Jarmila Dubravská Pomocný spravodajca: John Bryan 
 
NAT/748 A-9 LIFE – Program pre životné prostredie a ochranu klímy  
Spravodajca: Lutz Ribbe 
 
NAT/722 – Rámec monitorovania obehového hospodárstva  
Spravodajca: Cillian Lohan Pomocná spravodajkyňa: Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala  
 
NAT/733 – Smernica o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu  
Spravodajca: Gerardo Larghi  
 
NAT/731 – Viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti 
Stredozemného mora  
Spravodajca: Gabriel Sarró Iparraguirre  
 
NAT/719 – Prepracované nariadenie o perzistentných organických látkach  
Spravodajca: Brian Curtis  
 
NAT/732 Transparentnosť vo vedeckom hodnotení a riadenie EFSA 
Spravodajca: Antonello Pezzini, Pomocná spravodajkyňa: Ester Vitale 
 
NAT/734 Zlepšenie potravinového dodávateľského reťazca 
Spravodajca: Peter Schmidt 
 
NAT/740 Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách (zmena) 
Spravodajca: Gabriel Sarró Iparraguirre 
 
NAT/745 Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého 
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Spravodajca: Gabriel Sarró Iparraguirre 
 
NAT/738 Príspevok európskych vidieckych oblastí k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018 na 
zabezpečenie udržateľnosti a súdržnosti medzi mestskými a vidieckymi oblasťami (stanovisko z 
vlastnej iniciatívy)  
Spravodajca: Tom JONES 
 
NAT/739 Biohospodárstvo – príspevok k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky a cieľov 
OSN v oblasti udržateľnosti (prieskumné stanovisko na žiadosť rakúskeho predsedníctva Rady EÚ) 
Spravodajkyňa: Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Pomocný spravodajca: Andreas Thurner 
 
NAT/750 – Zlepšenie reakcie EÚ v civilnej ochrane  
Spravodajca: Dimitris Dimitriadis  
 
NAT/747 – Legislatívne návrhy týkajúce sa SPP  
Spravodajca: John Bryan  
 
NAT/735 – Európsky pakt financie – klíma stanovisko z vlastnej iniciatívy  
Spravodajca: Rudy De Leeuw  
 
NAT/742 – Plasty na jedno použitie  
Spravodajkyňa: Maria Nikolopoulou  
 
NAT/743 – Zosúladenie podávania správ v oblasti environmentálnej politiky  
Spravodajca: Vladimír Novotný  
 
NAT/723 – Opätovné využívanie vody  
Spravodajca: Mindaugas Maciulevičius 
 
NAT/736 – Uľahčenie prístupu k financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy pre neštátne subjekty 
 
NAT/744 – Nedostatky environmentálnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia, vode a odpade  
Spravodajca: Arnaud Schwartz 
 
NAT/749 – Európsky námorný a rybársky fond 
Spravodajca: Mitov Gkofas 
 
NAT/750 A-12 Zlepšenie reakcie EÚ v civilnej ochrane  
Spravodajca:  Jonuška Malosse  
 
NAT/751 – Čisté ovzdušie pre všetkých  
Spravodajca: Octavian Cătălin Albu 
 
NAT/752 – Kontrola rybolovu  
Spravodajca: Emilio Fatovic 
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NAT/757 – Ochranné a kontrolné opatrenia v oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom 
Atlantiku  
Spravodajca: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE 

 
NAT/758 – Oznámenie týkajúce sa aktualizácie stratégie pre biohospodárstvo z roku 2012 
Spravodajca: Mindaugas Maciulevičius Pomocný spravodajca: Udo Hemmerling  
 
NAT/772 – Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva  
Spravodajca: Constantine Catsambis  
 
NAT/733 – Smernica o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu  
Spravodajca: Gerardo Larghi 
 
NAT/755 Podpora zdravého a udržateľného stravovania v EÚ 
Spravodajca: Peter SCHMIDT 
 
NAT/754 – Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov 
Spravodajca: Brian Curtis  
 
NAT/760 – Diskusný dokument „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“ 
 
Z dokumentov, ktoré boli prijaté a prerokované, bolo najviac diskusií a niekedy až kontroverzných 
návrhov najmä k základným nariadeniam, ktoré sa týkajú budúcej Spoločnej poľnohospodárskej 
politike, a to  k NAT/727 – Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva a NAT/747 – Legislatívne 
návrhy týkajúce sa SPP.  
 
Závery a odporúčania NAT/727 Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva: 
1.1 EHSV víta oznámenie Komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva a domnieva sa, 
že silná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) s dostatočnými zdrojmi má zásadný význam pre 
udržateľné a životaschopné poľnohospodárstvo EÚ.  
1.2 Budúca SPP musí plniť pôvodné ciele stanovené v Rímskej zmluve, ako aj nové ciele týkajúce sa 
životného prostredia, zmeny klímy a biodiverzity, a zároveň musí zabezpečiť, že európsky model 
poľnohospodárstva zostane zachovaný, bude konkurencieschopný a životaschopný a bude 
zodpovedať potrebám občanov EÚ. Nová SPP musí tiež prijať a plniť ciele stanovené v rámci cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN a 21. konferencie zmluvných strán (COP21).  
1.3 EHSV víta smerovanie reforiem a nové návrhy v oblasti subsidiarity a nového modelu vykonávania 
a zdôrazňuje, že ich vykonávanie treba zabezpečiť tak, aby bola chránená spoločná politika a jednotný 
trh a aby boli v súlade so záväzkami o presadzovaní zjednodušenia. EHSV sa však domnieva, že 
oznámenie malo byť konkrétnejšie. Výbor dúfal, že Komisia v budúcich legislatívnych návrhoch 
zohľadní názor občianskej spoločnosti uvedený v tomto stanovisku. Lehota na vypracovanie 
stanoviska EHSV a legislatívnych návrhov Komisie bola príliš krátka.  
1.4 EHSV podporuje dvojpilierový model SPP, pričom prvý pilier poskytuje priame platby, ktoré by sa 
mali presmerovať a ktoré musia zabezpečiť spravodlivý príjem pre poľnohospodárov a stimul na 
poskytovanie verejných statkov, ako aj na podporu trhu, a druhý pilier podporuje vidiecke oblasti a 
boj proti vyľudňovaniu v súlade s deklaráciou Cork 2.0. EHSV odmieta spolufinancovanie prvého 
piliera. Žiada, aby sa pre všetky členské štáty stanovila rozumná úroveň spolufinancovania druhého 
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piliera. EHSV je jasné, že priame platby by sa mali vyplácať iba aktívnym poľnohospodárom na základe 
objektívnych kritérií týkajúcich sa poľnohospodárskej činnosti a poskytovania verejných statkov.  
1.5 EHSV podporuje silnú SPP s dostatočným financovaním a zvýšenie v rozpočte EÚ o 1,3 % hrubého 
národného dôchodku (HND) v súlade s rastom ekonomiky EÚ. Treba zabezpečiť dostatočné 
financovanie SPP s cieľom riešiť problémy vyplývajúce z nízkych príjmov poľnohospodárov a 
pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, inflácie a všetkých výpadkov spôsobených brexitom, ako 
aj ďalších požiadaviek v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, a riešiť otázku potrebnej 
aproximácie priamych platieb medzi členskými štátmi so zreteľom na rozdielne podmienky.  
1.6 EHSV sa domnieva, že SPP musí podporiť malých, či veľkých, mladých aj starších, nových aj už 
existujúcich, samostatne hospodáriacich poľnohospodárov a ich zamestnancov, ženy aj mužov takým 
spôsobom, aby boli vytvorené podmienky pre život na vidieku pre aktívnych poľnohospodárov 
zapojených do poľnohospodárskej výrobnej činnosti, dodávajúcich verejné statky, starajúcich sa o 
životné prostredie a prispievajúcich k zamestnanosti.  
1.7 EHSV víta nové návrhy o subsidiarite a prenesenie väčšej zodpovednosti na členské štáty, ale je 
mu jasné, že sa musí zachovať silná SPP bez toho, aby renacionalizácia ohrozila jednotný trh. 
Subsidiarita sa smie uplatňovať len na plány členských štátov realizovať ciele SPP, pričom sa im musí 
poskytnúť flexibilita, aby mohli prijať možnosti platieb v rámci prvého a druhého piliera, ktoré 
najlepšie vyhovujú typom, štruktúre a podmienkam poľnohospodárstva v konkrétnych krajinách, 
vzhľadom na prírodné podmienky a životné prostredie. 
 1.8 Navrhovaný nový model vykonávania v oblasti ochrany životného prostredia a zmeny klímy sa 
musí uplatňovať prevažne na úrovni členských štátov. V súlade so záväzkom týkajúcim sa 
zjednodušenia musí byť zjednodušenie pre poľnohospodárov jednoduché a ľahko pochopiteľné bez 
toho, aby si vyžadovalo dodatočné náklady. Národné strategické plány sa však musia na úrovni 
poľnohospodárskych podnikov premeniť na jednoduché plány s ľahko zrozumiteľnými a jednoducho 
merateľnými ukazovateľmi.  
1.9 Zjednodušenie je dlhodobo kľúčovým aspektom oznámenia o SPP a v rámci tejto reformy treba 
oceniť záväzok plniť tento cieľ. EHSV je presvedčený, že táto reforma je skutočnou príležitosťou na 
zjednodušenie a navrhol zoznam veľmi konkrétnych tém na realizáciu. Malo by sa konsolidovať 
krížové plnenie s využitím technologického pokroku, forma a miera inšpekcií v poľnohospodárskych 
podnikoch sa musí prehodnotiť a optimalizovať, mali by sa prípadne zvýšiť tolerancie s cieľom vyhnúť 
sa nepodloženej presnosti, poľnohospodári by mali mať možnosť nápravy v prípade akéhokoľvek 
nesúladu prostredníctvom procesu uzatvárania, ktorý predchádza uloženiu sankcie, a platby by sa 
mali realizovať včas. Mala by sa tu uplatňovať zásada ročnej platnosti s cieľom zabrániť potrebe 
retroaktívnych kontrol a sankcií.  
1.10 EHSV rozhodne podporuje vylepšené opatrenia pre mladých poľnohospodárov a navrhol šesť 
konkrétnych opatrení vrátane jasnej definície mladých poľnohospodárov s cieľom riešiť kritickú tému 
generačnej výmeny v poľnohospodárstve.  
1.11 Z pozitívneho environmentálneho hľadiska a s cieľom rozšíriť plochy trávnych porastov v celej 
EÚ EHSV odporúča dôraznejšiu priamu podporu pre aktívnych poľnohospodárov, pokiaľ ide o trvalé 
trávne porasty, prostredníctvom vyšších platieb.  
1.12 SPP po roku 2020 musí posilniť postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, aby mohli 
mať spravodlivý príjem a neboli najslabším článkom v reťazci. SPP musí chrániť fungovanie 
jednotného trhu a povinné označovanie pôvodu poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nebude brzdiť 
voľný obeh tovaru v EÚ.  
1.13 EHSV sa domnieva, že SPP musí dopĺňať komplexnú potravinovú politiku. 
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1.14 EÚ potrebuje udržateľnú spotrebu potravín s ohľadom na požiadavku nízkych emisií oxidu 
uhličitého a prísne environmentálne a klimatické normy v súlade s obehovým hospodárstvom a 
ekologickým hospodárením. 
1.15 Poľnohospodárstvo zahŕňa nielen produkciu potravín, ale aj obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy, využívanie vodných zdrojov a zachovanie životného prostredia. EHSV preto 
vyzýva Komisiu na ochranu pôdy na celoeurópskej úrovni a varuje pred jej zaberaním a nenávratnou 
zmenou na iné typy pozemkov, pred degradáciou, dezertifikáciou, opúšťaním pôdy, znečisťovaním, či 
eróziou. Malo by sa uznať aj tesné prepojenie poľného a lesného hospodárstva.  
1.16 EHSV sa domnieva, že medzi SPP a medzinárodnou obchodnou politikou, ktorú realizuje EÚ, musí 
existovať oveľa koherentnejšia stratégia. EHSV uznáva, že obchodná politika má kľúčový význam pre 
úspešnú realizáciu SPP a domnieva sa, že pri každej novej obchodnej dohode sa musí trvať na tom, 
aby sa plne rešpektovali európske normy týkajúce sa zásadných otázok bezpečnosti potravín, vplyvu 
na životné prostredie, zdravia rastlín a zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj 
pracovných podmienok. 
 
 

    

4.5 Co bude dál? 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Již nyní je jasné, že do voleb do Evropského parlamentu (v rámci EU 23. až 26. květen) se hlasování 
v plénu nestihne. Po volbách bude parlament pravděpodobně značně obměněn a může mít jiný názor 
než současné výbory ENVI a COMAGRI. Nelze však předpokládat, že by pozice COMAGRI byla zcela 
shozena ze stolu. S velkou pravděpodobností lze očekávat přijetí pozice COMAGRI, přičemž bude 
velmi záležet jednak na osobě nového Komisaře pro zemědělství a venkov (pravděpodobně to bude 
Ital, otázkou zůstává, jestli socialista nebo někdo z protestního hnutí Liga či Hnutí pěti hvězd) a 
předsednické zemi. Tou by mělo být Chorvatsko, po kterém bude následovat Německo. Lze očekávat, 
že již předsednictví Chorvatska bude značně ovlivněno chystaným německým předsednictvím. 
Německo má přitom v otázce SZP prozatím poměrně jasno, dobrovolné zastropování a flexibilita 
v otázce skutečného, respektive aktivního zemědělce. Problémem bude v takovém případě obhájení 
25 % podílu obálky přímých plateb, vzhledem k trvale odmítavému postoji Německa v otázce podpory 
produkce. V takovém případě bychom rádi prosadili podporu ve výši 16+4 %, s vyšší podporou domácí 
produkce bílkovinných plodin (soběstačnost v non GMO sóje), což by mohl být argument, kterému by 
Německo mohlo rozumět.  
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5 Činnost komoditních rad a komisí 
představenstva AK ČR 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 
I v roce 2018 pokračovala činnost tradičních Komoditních rad AK ČR. Aktivní byla Komoditní rada pro 
brambory, která zároveň svá zasedání propojuje s pořádáním tiskových konferencí a propagačních 
akcí na podporu raných brambor nebo na podporu brambor z podzimní sklizně. Pozadu nezůstává ani 
Komoditní rada pro mák, které se podařilo prosadit výjimku pro moření semene máku a odškodnění 
za sucho také pro mák, k dořešení zbývá lepší legislativní ochrana tak zvaného českého modrého 
máku určeného pro potravinářské účely před dovozovými technickými (farmaceutickými) máky. 
Tradiční zůstává také komoditní rada pro obiloviny a olejniny, která se setkává v závislosti na vývoji 
na trhu, případně podle průběhu vegetační sezony několikrát ročně. Aktivní byla také Komoditní rada 
pro cukrovou řepu, která musela reagovat nejen na pád cen cukru na světových trzích, ale také na 
problematiku sucha a klesajících výnosů, použití přípravků rostlin a boji proti plevelné řepě.   
 

5.1 Komoditní rady, rostlinná výroba   
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Komoditní rada pro brambory z činnosti a témat v roce 2018 

 aktuální situace na trhu a stav porostů  
 Integrovaná produkce brambor a její podpora z Programu rozvoje venkova 
 Investiční podpora pěstitelů z Programu rozvoje venkova 
 propagace tuzemských raných brambor 
 propagace tuzemských brambor z podzimní sklizně 
 podpora pěstování sadbových brambor v České republice 
 ochranná pásma vodních zdrojů a rostlinolékařská péče o brambory 
 dopad sucha na pěstitele 
 fond těžkopojistitelných rizik a jeho podpora ze strany pěstitelů  

 
Komoditní rada pro mák z činnosti a témat v roce 2018 

 aktuální situace na trhu, aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň 
 zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování 
 kontroly dovozového máku a komunikace s SZPI 
 zařazení máku mezi tzv. citlivé komodity 
 zařazení máku mezi speciální rostlinné komodity z hlediska odškodnění za sucho 
 Český modrý mák a jeho propagace 
 legislativní záležitosti související s využitím máku jako potraviny 

 
Komoditní rada pro obiloviny a olejniny  

 aktuální situace na trhu 
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 aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň 
 přehled trendů na evropských a světových trzích 
 zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování, - terminované obchody, 

trendy ve světě, doporučení zemědělské veřejnosti 
 otázka podpory biopaliv po roce 2020 
 přípravky na ochranu rostlin  

 
Komoditní rada pro cukr a cukrovou řepu při AK ČR  

 

Ing. Jan Křováček, Ph.D., Svaz pěstitelů cukrovky ČR 
 
Hodnocení činnosti za rok 2018: 
 
KR cukr – cukrovka je jediný reprezentativní orgán 5 cukrovarnických společností v ČR, sdružených 
v Českomoravském cukrovarnickém spolku a pěstitelů cukrovky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
zastoupených pěstitelskými Svazy Čech, Moravy a Slezska. 
 
Zasedání se konají za účasti odborných pracovníků MZe ČR, SZIF, VÚMOP a ÚZEI, případně přizvaných 
hostů (ÚKZÚZ, VÚRV Ruzyně), v sídle ZS ČR nebo AK ČR. V roce 2018 bylo jednání KR intenzívní, situace 
na trhu s cukrem se výrazně zhoršila a udržitelnost pěstování cukrovky se tak dostala do ohrožení. 
Jednání proběhla celkem 4 (23. 3., 27. 4., 21. 9. a 14. 11.), v předchozím roce 2017 proběhla 2 jednání. 
  

 Aktuální problematika komodity v rámci ČR a EU, detailní vývoj v ČR a EU, sledování regulací 
ze strany Bruselu (EK, EP, RM).  

 Kampaňové informace, odhady rozsahu budoucího pěstování cukrovky (v rámci ČR i EU), 
analýza dopadu ukončení kvót. 

 Ekonomika produkce cukrovky a cukru, rentabilita pěstování (ve spolupráci s ÚZEI), dotační 
politika vč. VCS (couplované platby), PRV. 

 Limity Cross Compliance, zejména ve spolupráci s VÚMOP, erozní ohroženost pozemků a 
protierozní opatření (protierozní vyhláška MŽP neakceptována). 

 Zásadní agronomické problémy v souvislosti s možným budoucím používáním POR (UKZÚZ) – 
aktuálně neonikotinoidy pro moření cukrovky (rok 2019 vyřešen, bude se jednat o výjimce pro 
osev 2020), pro rok 2019 aktuálně fungicidní moření (Melalaxyl-M) a herbicidy PMP, DMP a 
další. Maximální snaha o eliminaci špatných rozhodnutí na úrovni EK-Brusel. Úzká spolupráce 
mezi MZe, ÚKZÚZ a profesními svazy je nyní velmi důležitá a nezbytná.  

 Mimořádný přínos pro budoucnost cukrovarnictví a řepařství speciálně nyní, kdy se v EU 
ukončily tradiční cukerní řády a kvótový systém, přinesla aktivita KR cukr – cukrovka Agrární 
komory ČR a jejího předsedy Ing. Martina Pýchy při uzavření Mezioborové dohody mezi SPCČR 
a ČMCS ze dne 5. dubna 2016. Je to první krok pro zachování existence komodity v ČR i po 
roce 2019. Další podpora ze strany státu bude pro udržitelnost komodity nutná. 

 Aktuálně se v rámci KR pro cukr a cukrovku jedná s MZe o novém dotačním titulu (DT) do 
cukrovky na přechodné období krize (cca 2 roky), v procesu notifikace je „Podpora likvidace 
plevelné řepy“, dále je možné jednat o podporovaném sběru dat a dalších nových DT po 
vyjasnění otázek s EK, nový DT napomůže zachování rozměru pěstování cukrovky v ČR. 
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5.2 Komoditní rady, živočišná výroba 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
V minulém roce pravidelně jednaly také Komoditní rady pro živočišnou výrobu. Pro chovatele 
dojeného skotu představovalo největší problém zajištění krmivové základny a narůst nákladů na 
produkci mléka. Podobně na tom byli chovatelé masného skotu, kde byl v některých případech 
problém udržet zákonné podmínky (krmivo z ekologické produkce) u chovatelů v ekologickém režimu. 
Bohužel nejen v tomto případě se v době největšího nedostatku píce ukázal problém nepružnosti 
byrokratického aparátu v Bruselu, který nedokázal rychle umožnit výjimky z dotačních pravidel (např. 
produkční využití ploch EFAs). K řešení bylo také nové nastavení vratky spotřební daně pro chovatele 
hospodářských zvířat v souvislosti s novelou zákona o spotřební dani. Co se týče personálního 
obsazení, došlo k zvolení Ing. Leoše Říhy, viceprezidenta AK ČR do pozice předsedy Komoditní rady 
pro mléko a hovězí maso. 
 

 
Komoditní rada pro mléko a hovězí maso  

• monitoring situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, 
• stabilizace dotačních opatření směřujících do provozu a systému kontrol, 
• cenotvorba v rámci hodnotové vertikály (ČR je v cenách pro prvovýrobce pod cenovým 

průměrem EU), 
• možnosti sdružování odbytových organizací a jejich dotační podpora, 
• dotační tituly na Q kvalitu mléka jeho zpracování. 

 

Komoditní rada pro prasata a vepřové maso 
• situace na trhu (výkyvy cen ve vazbě na německý trh),  
• Africký mor prasat a jeho eradikace, 
• značení potravin (Cechovní normy x Česká potravina), 
• připomínkování metodiky IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění),  
• jednání s MŽP a jednotlivými kraji ohledně povolování nových staveb pro chov prasat, 
• spolupráce na QCZ pro vepřové maso se státní správou, 
• udržení obálky tzv. nákazového fondu z národních dotací,  
• investiční dotace PRV, podpora ŽV a rozdělení obálek. 

 

Komoditní rada pro drůbež a vejce 
• řešení závadných dovozů,  
• zpřísnění kontroly dovozů, jednání se Státní veterinární správou a Celní správou, 
• posílení obálky dotačního titulu 8.F.c., 
• spolupráce na národním dotačním titulu dobrých životních podmínek zvířat v chovech 

drůbeže, 
• situace na trhu, 
• nekalé obchodní praktiky maloobchodu, 
• privátní značky obchodních řetězců, Cechovní normy.  
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Komoditní rada pro biomasu 
 

Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory 
 
Hlavní řešená témata v r. 2018:  

• optimalizace využívání biomasy 
z regionálního a lokálního pohledu, 

• úprava příslušné legislativy zejména 
v oblasti kontrol biomasy a spalování 
– emisí, stávající  
a připravované formy podpory, teplo 
a spalování biomasy, 

• dopady kůrovcové kalamity – 
zpracování štěpky a využití 
potěžebních zbytků, 

• aktualizace sběru dat - využití 
biomasy zpět do cyklu zemědělského 
hospodaření, 

• fungování státních zkušeben – 
certifikace, 

• spalování dřevní štěpky - technologické řešení vytápění v zemědělství = cesta ke   stabilizaci 
konečné ceny produktů,  

• možnosti širší 
spolupráce lesníků a 
zemědělců (společné 
využívání techniky, 
nevyužité skladovací 
plochy pro biomasu 
atd.), 

• intenzivnější zapojení 
výzkumu, zkušeben a 
školství, osvěty při 
využívání dřevní 
biomasy  
a kompostování. 
 

Zdroj fotografií: archív společnosti DřevoProdukt, s.r.o. 
 

Komoditní rada pro dřevo 
 

Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory 
 
Hlavní zaměření KR a řešená témata:  

- působení v oblasti strategie výroby surového dříví a prvotních výrobků ze surového dříví a 
podmínek umisťování produktů této výroby na příslušných trzích, 

- reakce na aktuální vývoj v oblasti a poskytování podkladů pro řešení mimořádných situací, 
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- konzultace a vzájemná výměna informací stran vývoje na trhu v důsledku kůrovcové kalamity, 
průběžné hodnocení dopadů kůrovcové kalamity na ceny dříví v tuzemsku  
a okolních státech; podpora opatření na sanaci kůrovcového dříví ze strany státu, 

- monitoring vývoje cen a jejich prognóza pro následující období u klíčových sortimentů 
surového dříví (pilařské kulatiny, vlákniny) a sortimentů podléhajících sezónním výkyvům 
(palivo, některé listnaté sortimenty), 

- účast zástupce Lesnicko-dřevařské 
komory v PS 1 Lesů ČR „Nová podoba 
komplexní lesnické zakázky“, 
zaměřenou zejména na přípravu 
návrhu ukazatelů vývoje cen dříví, 
použitelného pro smluvní valorizaci 
prodejních cen dříví v kontraktech 
uzavíraných na delší období, 

- změna expertního složení komoditní 
rady pro dřevo s posílením zástupců 
vlastníků  
a správců lesních majetků.  
 

    Na fotografii: Jedna z forem asanace kůrovcového dřeva,  
autor: doc. P. Zahradník 

 

 
5.3 Komise pro méně příznivé oblasti 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 
Komise zahájila činnost v roce 2015. Pod vedením Ing. Roberta Erlebacha zde mají zastoupení všechny 
kraje České republiky. Výstupy této Komise byly pak obhajovány v rámci pracovní skupiny na 
Ministerstvu zemědělství, která byla zřízena za účelem koordinace stanovisek zemědělské veřejnosti 
pro jednání s Evropskou komisí ohledně redefinice LFA po roce 2017. Velkým tématem byla aplikace 
tzv. faremních systému, které v rámci LFA O a orné půdy zvýhodňují podniky s živočišnou výrobou. 

 
 
5.4 Komise pro příznivé oblasti 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 
Komise pro příznivé oblasti zahájila svoji činnost v roce 2017. Impulzem jejího vzniku byla nutnost 
zastoupení zájmů, podnětů a připomínek také z převládajících výrobních oblastí, které by mohly začít 
v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky po roce 2018 a především roce 2020 ztrácet. 
Předsedou Komise byl na prvním zasedání zvolen Ing. Vladimír Dosoudil, který Komisi navrhl 
návaznost na jednání představenstva Agrární komory ČR tak, aby mohly být na jedné straně komisí 
předkládány návrhy pro projednání představenstvem a také, aby komise mohla reagovat na výstupy 
představenstva. Členové Komise byly v průběhu roku 2018 pravidelně seznamováni s průběhem 
vyjednávání Společné zemědělské politiky po roce 2020. 
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5.5 Komise pro školství a vzdělávání, Sekce věda, výzkum a 
inovace a Sekce školních hospodářství 

Mgr. Šárka Štejnarová, Odbor poradenství, vzdělávání 
 
V období od 8. 4. 2018 do současnosti rozvíjí Agrární komora České republiky (AK ČR) řadu aktivit 
v oblasti vzdělávání, poradenství a zaměstnanosti. Hlavním cílem zůstává zajištění dostatku kvalitní 
pracovní síly pro výrobní procesy v komoditě zemědělství. 
 
 
5.5.1 Vzdělávání  

Komise pro školství a vzdělávání, Sekce věda, výzkum a inovace a Sekce školních 
hospodářství 
 
Členská základna z řad zemědělců, ředitelů středních škol, vysokých škol a MZe se za sledované 
období setkala v rámci svých jednání 3. 4. 2018, 7. 6. 2018, 20. 11. 2018 a 19. 3. 2019. V oblasti 
zemědělského školství aktivně prosazovala zlepšení stavu na příslušných zodpovědných orgánech a 
institucích, a to především v oblasti praktického školství. Spolupracovala s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství 
ČR, Národním ústavem vzdělávání (NÚV) apod.  
 
Hlavním cílem setrvává nalezení řešení mj. k zvýšení praktických odborných kompetencí u absolventů 
středních a vysokých odborných škol. Příčinou jsou nedostatečně vybavená školní hospodářství a 
školní statky, nebo úplná absence těchto institucí. Na základě těchto informací jsme usilovali o získání 
investičních prostředků k vybavení technikou a technologiemi pracovišť pro vzdělávání a umožnění 
vzniku Center odborného vzdělávání. Cílem Centra odborného vzdělávání (COV) je praktická odborná 
výuka pro žáky, studenty, stážisty, ale i učitele odborných předmětů. Účelem je zajistit celý rozsah 
výroby, zavádět poznatky vědy, výzkumu do praxe, realizovat poloprovozní pokusy apod.  
 
Jednání Komise pro školství a vzdělávání, Sekce věda, výzkum a inovace a Sekce školních hospodářství 
se v návaznosti na jednání 19. 3. 2019 letos ještě uskuteční 11. 6. 2019 a 9. 10. 2019.  
 

Projekt Národní soustava kvalifikací  
 
AK ČR druhým rokem plní partnerskou roli ve veřejné zakázce „Zajištění zapojování zaměstnavatelů 
do tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací a odpovídajícího materiálně technického zázemí 
II.“, jenž je realizován ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. 
AK ČR koordinuje nepřetržitě tři sektorové rady (dále jen SR): SR pro zemědělství, SR pro 
potravinářství a krmivářství a SR pro vodní a lesní hospodářství a životní prostředí. SR zůstávají 
nástrojem zaměstnavatelů k vytvoření standardů dovedností a znalostí, čímž se zvyšuje kvalita 
pracovní síly, a tím i uplatnění na trhu práce. Jedná se o vhodnou formu dalšího vzdělávání, kterou 
budeme více využívat v podnikové praxi. SR jsou tvořeny reprezentativními zástupci z řad 
zaměstnavatelů a zaměstnavatelských organizací. Projekt umožňuje získání profesních kvalifikací 
zaměstnanců. Z pozice koordinátora se AK ČR účastní všech jednání SR, zajišťuje organizaci složení SR 
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a tvorbu profesních kvalifikací. Aktuálně je evidováno 1 253 profesních kvalifikací (SR zemědělství 96, 
SR potravinářství a krmivářství 92 a SR LVŹP 81). Vydáno bylo 194 479 osvědčení.  
 
Realizace 300 revizí standardů a tvorba 40 nových standardů profesních kvalifikací ročně je cílem 
zakázky i pro r. 2019.      
 
Více informací naleznete na www.nsk2.cz; www.narodnikvalifikace.cz; www.sektoroverady.cz. 

 

Projekt Mistrovská zkouška     
 
Na možnosti profesního rozvoje řemeslníků ve svém oboru se zaměřuje projekt „Vytvoření systému 
mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací“ (MiZK), jehož oficiální start byl 1. listopadu 2017. Role 
AK ČR u tohoto 31 měsíců trvajícího projektu je s ostatními partnery prosadit nastavení pravidel, 
postupů a obsahu mistrovských zkoušek, pravidel pro osnovy vzdělávacích programů pro mistrovské 
kvalifikace, přípravu zkušebních komisí, lektorů a týmů pro tvorbu standardů. Aktuálně je na plnění 
aktivit projektu zapojeno 19 pracovních skupin, tj. 19 prvních oborů. Tříletý projekt má před sebou 
plán tří vln pilotáží. První pilotáž (zahrnuje obory čalouník-dekoratér, malíř-lakýrník-tapetář, kuchař, 
podkovář, montér suchých výstaveb, cukrář) proběhne v horizontu od září 2019 do února 2020, druhá 
pilotáž (florista, tesař, kamnář, podlahář, kadeřník, obkladač) od března 2020 do srpna 2020 a třetí 
pilotáž (sýrař, sládek, klenotník/hodinář, kameník, vizážista, krejčí, elektrikář, zedník) pak od září 2020 
do března 2020.  
AK ČR nese gesci za obor florista, podkovář, sýrař, sládek a cukrář. Aktuálně se finalizují učební texty 
pro společnou část mistrovské zkoušky spolu s osnovami vzdělávacích programů a učebních textů pro 
mistrovské kvalifikace vybrané k pilotáži.   
 

Program rozvoje venkova (PRV) 
 
S úředníky Regionálního odboru SZIF Olomouc pokračuje komunikace ve vyúčtování tří projektů z 2. 
kola příjmu žádostí (opatření 1.1.1 a 1.2.1. PRV ČR 2017 – 2020). Jedná se o projekt s titulem „Stabilita 
produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření“ (realizace 8 seminářů a 7 
exkurzí), projekt „Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpečnost a kvalitu produkce“  (10 
seminářů a 10 exkurzí) a  projekt „Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin“ (4 semináře).  
 
V rámci 4. kola příjmu žádostí PRV 2017 – 2020, opatření 1.2.1., Agrární komora České republiky 
obhájila úspěšně projekt 10 regionálních seminářů pod titulem projektu „Zlepšení hospodářské 
výkonnosti zemědělských podniků s podporou precizního zemědělství“, s daty a místem konání 17. 9. 
2019 Praha, 24. 9. 2019 Hradec Králové, 1. 10. 2019 Pardubice, 8. 10. 2019 České Budějovice, 15. 10. 
2019 Ústí nad Labem, 22. 10. 2019 Jihlava, 29. 10. 2019 Liberec, 5. 11. 2019 Plzeň, 12. 11. 2019 
Olomouc a 26. 11. 2019 Brno.  
Téma bylo vybráno na základě poptávky členů Komise pro školství, předsedů a ředitelů Agrárních 
komor České republiky apod.   
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Projekty pro nevládní, neziskové organizace  
 
Úřad AK ČR předložil na MZe koncem r. 2018 4 žádosti z dotačního titulu MZe 13.1.1.  
 
První projekt „Zůstáváme (…v zemědělství)“ si klade za cíl zastavit vylidňování venkova a odchodu 
mladých kvalifikovaných sil, opouštění vesnic, řešení generační obměny a získání mladých lidí do 
zemědělství. Každý díl bude věnován jednomu úspěšnému zástupci v zemědělské profesi, kterému se 
podařilo vybudovat firmu s vazbou na venkov, krajinu a přírodu, a je inspirací pro ostatní. Na příběhu 
zajímavé profese bude představena motivace, která jej vedla k rozhodnutí zasvětit život oboru, 
především k rozhodnutí usadit se na venkově, kde je život namáhavější, než ve městech a čelí mnohým 
výzvám. V praxi se bude jednat o 12 dílů v časové frekvenci 20 minut. Vysílání proběhne na ČT2 
v premiéře spolu se dvěma reprízami od září do prosince 2019.  
 
Druhý projekt „Naskoč na mléčnou vlnu“ je zacílen na skupinu žáků 1. stupně základních škol, 7 – 11 
let, doplňkově pro zástupce školských zařízení (učitelky, kuchařky), rodiče dětí a matky. Realizovat se 
budou od května do prosince 2019 informační materiály a propagační předměty a jejich distribuce 
prostřednictvím soutěží, aktualizovat se bude vlastní web projektu, P.R. včetně akcí pro novináře - 
tiskové konference. Probíhat bude spolupráce s online influencery (youtubery, blogery), soutěže ve 
vybraných online a tištěných titulech, nebo vybrané kontaktní akce, resp. účast na výstavách.  
 
Třetí projekt „Brambory – zdravá zelenina“ bude zacílen pro spotřebitele primárně, zemědělské 
podnikatele, odbornou veřejnost a studenty sekundárně. Realizace proběhne směrem 
k spotřebitelům ve formě reklamních/propagačních předmětů a informačních materiálů, webu 
projektu – komplexní zajištění (vč. video obsahu), akcí pro novináře, resp. tiskových konferencí, P.R. 
aktivit (tisk, TV, rozhlas, on-line – P.R. články, spolupráce na P.R. s online influencery. Směrem k 
veřejnosti, studentům pak ve formě odborných seminářů, polních akcí, výstav, ochutnávek odrůd 
konzumních brambor, studentských soutěží. 
 
Čtvrtý projekt „Náš modrý mák“ si klade za cíl pozitivně ovlivnit chování spotřebitelů (ženy hospodyně 
jako hlavní zástupci spotřebitelské veřejnosti) a zem. podnikatele, veřejnost a studenty. Realizace 
bude představovat v časovém horizontu květen až prosinec 2019 produkci info materiálů a 
propagačních předmětů a jejich distribuci prostřednictvím kontaktních akcí/účasti na výstavách, 
aktualizace vlastního webu, P.R. aktivit vč. akcí pro novináře, resp. tiskových konferencí, spolupráce s 
online influencery, společných mediálních projektů v titulech o vaření a gastronomii, vybraných 
kontaktních akcí, resp. účasti na výstavách.  
 
Evropská komise schválila 16. 10. 2018 český propagační program na zemědělství „Zrozeno v EU“, 
který se v předkladu AK ČR umístil mezi 58 schválenými programy z celkových 146. Program bude 
realizován po dobu tří let v České republice i na Slovensku se zaměřením na mléko, maso, ovoce a 
zeleninu. Celkový rozpočet je 1 060 000,-€, z toho EK přispěje 70 %, zbylou část hradí žadatel. 
Opatření budou zahrnovat reklamu v tisku a na internetu, účast na výstavách a veletrzích, vzdělávací 
akce pro studenty škol formou návštěv na farmách, webové stránky atd.  
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Kulaté stoly Komise pro školství  
 
Agrární komora České republiky zorganizovala i v roce 2018 kulaté stoly s cílem zmonitorovat aktuální 
stav v zemědělském a lesnickém školství ve vybraných krajích a nalézt řešení u klíčových problémů 
v daném kraji mezi zástupci samosprávy, vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Úřad AK ČR 
zorganizoval kulatý stůl v kraji Jihomoravském, Pardubickém, Zlínském, Olomouckém, 
Moravskoslezském, Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Jihočeském, Plzeňském, nebo na 
Vysočině.         
 
Zástupci škol zpravidla chválí MZe za Centra odborné přípravy. Stojí si za názorem, že je třeba spojení 
se základními školami, zejména s výchovnými poradci. Rovněž, že školy mají problém nalézt učitele 
odborných předmětů – ve firmě jsou lépe zaplaceni. Zemědělské podniky se musí otevřít veřejnosti, 
aby lidé změnili svůj pohled na zemědělství. Školy mají velký problém s financováním autoškol. Dle 
přítomných zaměstnavatelů je třeba zemědělství zatraktivnit dětem, ale zejména i jejich rodičům již 
od MŠ, v 8. a 9. třídě základní školy je pozdě. Výsledkem byly dohody spolupráce mezi krajem a 
zástupci zemědělských podniků v tom, že zástupci podniků budou přizváni na školení pořádané 
krajským úřadem pro výchovné poradce ZŠ, aby se pokusili zlepšit jejich pohled na zemědělství. 
S ohledem na vysoce hodnocený přínos pro všechny zúčastněné strany zorganizuje i v roce 2019 
Úřad AK ČR další kulaté stoly, konkrétně v kraji Středočeském, Karlovarském a Královéhradeckém.  
 

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru  
 
Z pozice člena se AK ČR účastnila ve sledovaném období jednání Asociace, čímž zůstává i nadále 
v kontaktu se zemědělskými středními školami, se kterými intenzivně řadu let pracuje na zlepšení 
praktické výuky na školních statcích. V roce 2018 zajistila AK ČR propagaci celé řady TOP akcí 
vzdělávacích institucí prostřednictvím oficiálních stránek AK ČR, v AGRObase, týdeníku Zemědělec 
apod., kalendáře akcí zemědělských škol, kde mají možnost si školy umístit avízo k připravované akci. 
V podobném duchu bude pokračovat činnost v r. 2019.   
 
 
5.5.2 PORADENSTVÍ  
 

9.F.e. Regionální přenos informací 
 
V návaznosti na podanou žádost k dotačnímu titulu 9. F.e. Regionální přenos informací dne 28. 2. 
2018, byla předložena dvě celostátní vyúčtování na zajištění regionálního přenosu informací na 
podporu zemědělství, všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu 
s regionálními prioritami. AK ČR splnila roli centrálního střediska pro následovných 13 krajských 
organizací v České republice: Okresní agrární komora Most – Ústecký kraj, Agentura Venkova, o.p.s. 
– Plzeňský kraj, Agrovenkov Vysočina, o.p.s., AGROVENKOV, o.p.s. – Pardubický kraj, Regionální 
agrární komora Ostravsko – Moravskoslezský kraj, Krajské informační středisko Středočeského kraje, 
o.p.s., Regionální agrární komora Jihočeského kraje, Agrární poradenské a informační centrum 
Libereckého kraje – APIC, Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, Regionální agrární 
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komora Jihomoravského kraje, Agrární komora Zlínského kraje, Agrární komora Olomouckého kraje, 
i roli informačního střediska pro hl. m. Prahu. Dne 27. 6. 2018 MZe vydalo Rozhodnutí o přidělení 
dotace z 9.F.e. V r. 2018 obhájila AK ČR refundaci výloh z DT ve výši 6 540.480,- Kč (vč. 18,1% 
kofinancování).  
 
Pro rok 2019 je předpoklad využití refundace relevantních výloh pro 11 regionálních informačních 
středisek vč. hl. m. Prahy v období od 6. února do 8. listopadu 2019 včetně, do celkové max. výše 
možné, tj. 11,5 mil. Kč. AK ČR prosadila úpravu minimální výše dotace z 60 na 80 % a editační plán na 
19 vzdělávacích, odborných publikací.  
 

AK ČR – připomínkové místo legislativy pro školství, poradenství  
 
Ve sledovaném období zůstává AK ČR připomínkovým místem nejen pro aktualizaci pravidel PRV – 
opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb. Předložila připomínky při tvorbě pravidel pro 
fungování poradenského systému v zemědělství v ČR, připomínkovala nové obory poradenství, 
zjednodušení administrace a akreditace poradců s cílem navýšení využití a čerpání poradenských 
služeb zemědělskou výrobou. Aktivně se podílí na připomínkovém procesu novelizace zákona č. 
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, připomínkovém procesu, kterou se měnila vyhláška č. 47/2005 Sb., o 
ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, a o ukončování vzdělávání 
v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, připomínkovém řízení, kterým se mění 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), připomínkovém procesu ke Koncepci poradenského systému Ministerstva 
zemědělství na období 2017 – 2025, připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky 2019 – 2023 apod.  
 
 
 

5.6 Ekonomická komise 
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 
Ekonomická komise se na 4. zasedání od minulého sněmu zabývala na každém jednání postupem 
vyjednávání o Společné zemědělské politice EU po r. 2020. Dále se zabývala následujícími 
problematikami a doporučeními pro představenstvo komory: 

 ekonomikou výroby mléka a vykazováním přímých a nepřímých dotací na 1 l mléka, 
 výsledky souhrnného zemědělského účtu za r. 2017, 
 analýzou hospodaření zemědělských podniků, 
 vykazováním zemědělské půdy s důrazem na obhospodařovanou, 
 dynamikou vývoje agrárního obchodu mezi EU a Afrikou s důrazem na přípravu odbytišť, 
 spotřebou potravin ve vztahu k soběstačnosti, 
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 poznatky z výběrového šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ 
za rok 2016, 

 vykazováním podnikatelského důchodu v zemědělství, prosazováním ekonomických výsledků 
z Národních účtů, FADN a Souhrnného zemědělského účtu, 

 výsledky Souhrnného zemědělského účtu za rok 2018. 
 
Závěry z jednání ekonomické komise AK ČR jsou zveřejňovány v interních informacích na 
www.akcr.cz. 

 
 
5.7 Myslivecká komise 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 
Myslivecká komise se na dvou zasedáních zabývala zejména: 

 nákazovou situací u volně žijících zvířat, zejména divokých prasat, 
 přípravou myslivecké legislativy, 
 připravovanou legislativou k regulaci nepůvodních a invazních druhů živočichů a rostlin, 
 návrhem na rozšíření zástřelného u divokých prasat na celé území ČR, 
 opatřeními MZe k regulaci stavů spárkaté zvěře, 
 připravovanou novelou zákona o zbraních. 

 
Závěry z jednání myslivecké komise AK ČR jsou zveřejňovány v interních informacích na www.akcr.cz  
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6 Propagace zemědělských a potravinářských 
výrobků  

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 
 

6.1 Propagace z podpor nevládním neziskovým organizacím MZe 
v roce 2018 
 
Projekt Naskoč na mléčnou vlnu  
 
Cílem projektu je propagace mléka a vzdělávání 
v oblasti zdravého životního stylu prostřednictvím 
konzumace kvalitních a bezpečných mléčných 
produktů (mléko, sýry, zakysané mléčné výrobky 
přírodní i ochucené). Projekt je zaměřen zejména na 
menší děti na prvním stupni základních škol plošně 
v celé České republice. V rámci projektu byly vyrobeny propagační předměty, byly provedeny 
prezentace na veřejných akcích se zemědělským zaměřením, či zajištěny kompletní PR aktivity. 
Projekt bude pokračovat i v roce 2019. Konkrétní přehled aktivit a výstupů lze shlédnout na 
www.mlecnavlna.cz  
 
Projekt Náš modrý mák  
 

Cílem projektu je zvýšení pozitivní osvěty a propagace kvalitního 
potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým 
využitím v domácím i průmyslovém zpracování, propagace výrobků 
s kvalitním mákem a identifikace tohoto máku na spotřebitelském trhu 
České republiky a jeho přínosů v lidské výživě. Projekt bude pokračovat 
i v roce 2019. Konkrétní přehled aktivit a výstupů lze shlédnout na 
http://nas.modrymak.cz/  

 
Evropský projekt Zrozeno v EU, 2019-2021 
 
Projekt byl AK ČR zpracovaný a předložený k Evropské komisi, organizaci CHAFEA na jaře 2018. Po 
posouzení byl projekt schválen, a tedy přijatý k realizaci dne 16. října 2018 pro období let 2019–2021. 
Aktivity projektu vycházejí z marketingové podpory moderního evropského zemědělství a 
zemědělských a potravinářských produktů původem z Evropské unie s důrazem na jejich kvalitu, chuť, 
tradice a rozmanitost, a to na trzích v České republice a na Slovensku. 
 
Projekt je primárně zaměřen na zdůraznění specifických rysů zemědělských a potravinových produktů 
z EU, zejména jejich kvality a chuti, ale i tradic a rozmanitosti jejich produkce. Těmito prvky chceme 
výrazně zvýšit nákup a spotřebu evropských zemědělských produktů v České a Slovenské republice, 
tj. jak národní zemědělské produkce, tak u zemědělských produktů dovážených z jiných členských 
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zemí EU. Hlavním cílem projektu tedy je 
podpořit růst nákupu a spotřeby 
zemědělských a potravinářských výrobků 
z Unie na cílových trzích. Sekundárním 
cílem je zvýšení úrovně povědomí o 
kvalitě, chuti, tradicích a rozmanitosti 
zemědělských a potravinářských produktů z Unie v definovaných cílových skupinách českých a 
slovenských spotřebitelů, jde například o masa a masné výrobky (vepřové maso, hovězí maso, drůbež 
a ryby), mléko a mléčné výrobky (čerstvé a sušené mléko, sýry, kyselé mléčné výrobky), ovoce, 
zeleniny, oleje a vína - jejich kvalita a chuť, stejně jako tradice a rozmanitost produkce. Cíle budou 
dosaženy optimální kombinací efektivních kanálů marketingového mixu, včetně silných PR aktivit, 
vybraných aktivit ATL (v tradičních a nových médiích - zejména v televizi, tisku a on-line, včetně 
sociálních sítí) a speciální BTL aktivity informační a vzdělávací cesty), sdělování klíčových zpráv cílovým 
skupinám v České republice a na Slovensku. Cílovými skupinami je mládež před výběrem dalšího 
vzdělávání, lidé od 18 let věku a rodiny či ženy s dětmi nebo bez dětí 30-49 let, které většinově 
rozhodují o obsahu a formě nákupu. Cílové trhy České republiky a Slovenska mají více než 15 milionů 
spotřebitelů, kteří potřebují spolehlivé dodávky vysoce kvalitních a bezpečných zemědělských 
produktů za přiměřené ceny. Ekonomická situace v České republice a na Slovensku jako cílových trzích 
na trhu je v roce 2018 poměrně stabilní, přesto je však stále spousta problémů - a to více v 
dlouhodobém horizontu jako je konkurence zemědělské produkce z jiných zemí světa, změny klimatu, 
cen vstupů a ve střednědobém nebo dlouhodobém výhledu, také k řešení hospodářských nebo 
finančních krizí. Z těchto důvodů je nezbytné podpořit nárůst nákupů a spotřeby evropských 
zemědělských produktů a jejich spotřebitelských preferencí ve srovnání se zemědělskými a 
potravinářskými produkty dováženými ze třetích zemí. V rámci projektu chceme zvýraznit především 
oblasti kvality potravin, rozmanitosti a tradice výroby, chuť potravin, bezpečnost, udržitelnost a 
dohledatelnost evropské produkce. 
 

6.2 Regionální potravina 
 
Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a 
motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských 
trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky získávají certifikát ministra 
zemědělství a právo užívat značku Regionální potravina daného kraje po 
dobu 4 let. Soutěžit o značku Regionální potravina mohou pouze malé a 
střední podniky do 250 zaměstnanců. Tento projekt byl spuštěn 
Ministerstvem zemědělství koncem roku 2009. Od roku 2012 jej 
administruje SZIF. Značka Regionální potravina se prezentuje formou 
celostátní kampaně, jejímž cílem je seznámit spotřebitele s oceněnými 
regionálními potravinami, poukázat na jejich původ, tradici a kvalitu, 
současně budovat pozitivní vnímání regionálních produktů a značky Regionální potravina, 
prostřednictvím vhodných informačních a komunikačních kanálů značku zviditelnit a napomoci 
zvyšování loajality veřejnosti k místní zemědělské a potravinářské produkci. Součástí projektu jsou 
veškeré vhodné a efektivní komunikační aktivity, určené pro jednotlivé cílové skupiny 
(ženy/hospodyně, široká veřejnost/spotřebitelé a odborná veřejnost), a to s ohledem na informační 
potřeby každé z těchto cílových skupin. V pokračující úzké spolupráci s MZe, SZIF, Potravinářskou 
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komorou ČR a regionálními agrárními komorami tedy byl 
v loňském roce vyhlášen a zorganizován devátý ročník 
soutěže Regionální potravina. Tato spolupráce vychází 
z potřeby propagace především malých a středních 
zpracovatelů s cílem podpory a zviditelnění jejich aktivit a 
produktů na silném trhu s potravinami. Jejich souběžným 
cílem je vedle propagace vítězů také podpora odbytu 
místní produkce, řemesla, zaměstnanosti, posílení šíře 
sortimentu, apod. Soutěže o nejlepší regionální potraviny 
jsou v současnosti organizovány ve všech krajích České 
republiky, přičemž ve vybraných krajích jsou souběžně 
také vyhlášeny původní soutěže s vlastním názvem, 
odlišným systémem hodnocení, či financováním. I díky 
regionálním specifikům nebyla stále nalezena shoda a 
zájem v jejich propojení. Značka Regionální potravina 
garantuje původ výrobku, což je základní podmínka 
soutěže. Přihlášený výrobek musí být v daném kraji 
vyroben, a to z místních surovin, jejich podíl je stanoven 
nejméně na 70 %; hlavní surovina přitom musí být 100 % 
tuzemského původu. Často se jedná o krajové speciality drobných a místních výrobců, které se jinde 
nevyrábí. Odborné poroty vybírají vždy jeden vítězný výrobek v 9 kategoriích a to na 4 roky, v případě 
závažného prohřešku lze značku odebrat, k čemuž v oprávněných případech dochází. V současné 
době je oceněno 413 výrobků od 327 výrobců. 
 
V roce 2018 se do soutěže přihlásilo celkem 416 výrobců s 1 495 výrobky a bylo oceněno 112 výrobků, 
což je historicky nejvyšší počet oceněných výrobků od počátku soutěže. V průběhu měsíců března a 
dubna opět v jednotlivých krajích proběhly semináře ke správnému značení potravin, které mají 
výrobcům zjednodušit a zpřístupnit legislativní pravidla. Blíže na www.regionalnipotravina.cz 
 
 

6.3 KLASA 
 
Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a 
zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Spravuje ji Státní 
zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. 
Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu pro rozeznání výjimečně 
kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku na obalech 964 produktů od 226 výrobců. 
Historie značky KLASA má začátek v roce 2003, a již od této doby byla primárně 
zaměřena na propagaci a zprostředkování informací ke kvalitním potravinám 
tuzemského původu. V posledních letech je kampaň nastavena na podporu kvalitních potravin 
v obecné rovině a na vzdělávání spotřebitelů v otázkách kvality potravin. Od tohoto kroku se očekává 
jednak podpora výrobců kvalitních potravin, včetně rozšiřování sortimentu, tak motivace prodejců, 
aby pod tlakem požadavků spotřebitelů zvyšovali zastoupení kvalitních potravin v obchodní síti. 
Program se stal i nástrojem posilujícím zdravé stravování obyvatelstva. Prioritou tedy je nabízet 
spotřebitelům kvalitní potraviny, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují 
přidanou hodnotu a zaručují jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. Hlavním 
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cílem je zejména zvýšit zájem o kvalitu potravin a edukaci veřejnosti v otázce kvality potravin a ovlivnit 
tím nákupní chování spotřebitelů. Dalším z cílů tohoto projektu je posílit konkurenceschopnost 
výrobců kvalitních potravin. Za dobu existence si značka vydobyla značnou prestiž a je přínosem pro 
prvovýrobce, zpracovatele i spotřebitele. 
Celkově postupně roste zájem spotřebitelů o kvalitní potraviny a rozhodování o nákupu je ovlivněno 
právě těmito preferencemi. U spotřebitelů dle výsledku stále více primárně rozhoduje chuť, čerstvost 
či zralost, složení potravin, minimum „chemie“, ale i kvalita surovin a zpracování. Z výsledků šetření 
také vyplývá, že růst obratu produktů KLASA roste cca 2x rychleji než obrat potravin celkem. 
SZPI pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální 
potravina. Výsledky za rok 2018 opět potvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska 
zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií 
potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků. V loňském roce inspektoři 
SZPI hodnotili celkem 207 šarží potravin oceněných národní značkou kvality KLASA. Všechny 
hodnocené šarže vyhověly ve všech hodnocených parametrech. Dále inspektoři v roce 2018 hodnotili 
94 šarží oceněných značkou Regionální potravina. Nevyhověly celkem tři šarže potravin, z toho dvě 
šarže v parametru jakost a jedna šarže v parametru označování. Laboratorní rozbor u žádného 
z odebraných vzorků nepotvrdil porušení bezpečnostních požadavků. Blíže na www.eklasa.cz  
 
6.4 České cechovní normy 
 

Cechovní normy zaručují kvalitu potravin tak, že určují povinné, přípustné a 
nepřípustné složky.  Omezují například používání přídatných látek, nabízí masné 
výrobky s vyšším obsahem masa nebo preferují používání kvasů u pekařských 
výrobků. Toto označení lze v současnosti najít na obalech více než 770 produktů 
od přibližně 50 českých a moravských výrobců. Kompletní seznam najdete na 
www.cechovninormy.cz.  
 

 
6.5 BIO Produkt ekologického zemědělství 
 
Zeleno-bílý grafický znak BIO nazývaný díky proužkům 
„biozebra“ je doplněný nápisem „Produkt ekologického 
zemědělství“. V České republice slouží jako ochranná 
známka pro biopotraviny. Aby mohly produkty toto 
označení získat, musí být prověřeny některými kontrolními 
organizacemi, které pověřuje Ministerstvo zemědělství. Bio 
výrobky označují produkty z rostlin a živočichů z 
ekologických farem, které nebyly ošetřeny zakázanými 
pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy a zároveň se při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje 
dopad na životní prostředí a potřeby chovaných hospodářských zvířat. Značka „Ekologická produkce“ 
je na rozdíl od tzv. biozebry značením nadnárodním (ve tvaru zelenobílého lístku) upraveným 
předpisem Evropské unie. Musí ho mít na svém obale každý produkt, který splňuje v rámci EU 
požadavky na biopotraviny.  
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6.6 Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP) 
Jedná se o značení Evropské unie. Funguje už téměř 
25 let. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů 
před jejich paděláním. Týká se to následujících značek:  
- Zaručené tradiční speciality (ZTS)  
- Chráněné označení původu (CHOP)  
- Chráněné zeměpisné označení (CHZO) 

 

6.7 BILLA 
 
Mnohaletá spolupráce se společností Billa je dlouhodobě kladena na 
propagaci a vzájemnou podporu v oblasti českých a regionálních 
potravin a na biopotraviny s cílem zastřešit tuzemské producenty, 
garantovat jistotu spolupráce a usnadnit vzájemnou komunikaci. 
Posilují tak prodejní aktivity společnosti přes značky Naše farma, Bon 
Via, Naše Bio, Vocílka (maso a masné výrobky), Regionální koutky, roste tak šíře i objem produkce od 
lokálních dodavatelů. Sortiment je tvořen ze 75 % výrobky české produkce, z nichž významnou částí 
jsou produkty vlastní výroby, regionální nebo stále více oblíbené BIO potraviny. Aktuálně je BILLA 
jedním z nejúspěšnějších podporovatelů regionálních výrobců a dodavatelů v České republice a dle 
vlastního vyjádření v této podpoře hodlá nadále posilovat. Společnost má 226 prodejen napříč celou 
Českou republikou a v letošním roce plánuje otevřít dalších 12, je tak nejrychleji expandujícím 
řetězcem v ČR. AK ČR je nápomocna nejenom v jednáních s konkrétními producenty, ale zajišťuje také 
propagaci směrem k široké veřejnosti, například ochutnávkami sortimentu na významných veletrzích. 
Blíže lze nalézt na www.billa.cz. 
 

6.8 PENNY 
 
V roce 2017 byla po oboustranné shodě navázána spolupráce s dalším obchodním 
řetězcem, který patří do stejné nadnárodní obchodní skupiny REWE působící 
v celé Evropě. Vzhledem k zaměření aktivit je určen jinému spektru spotřebitelů. 
Aktivity a činnost se tedy nepřekrývají, ale naopak doplňují a rozšiřují celkový 
zásah k prvovýrobcům zpracovatelům a především ke spotřebitelům. 
Nosnou filozofií společnosti Penny je politika prodeje a podpory českých potravin, čímž podporuje 
české producenty a českou produkci potravinářského sortimentu s tím, že největší důraz je v kampani 
„Co je české, to je dobré“ a na zastoupení českých potravin v prodejní síti ve spojení s užitím 
dobrovolného označení výrobků logem „Česká potravina“. V tomto směru AK ČR podporuje a pomáhá 
prohlubovat aktivity směřující k prodeji českých potravin prostřednictvím širokého spektra aktivit 
směrem k členské základně i k široké veřejnosti. Společnost má v současnosti 380 prodejen a denně 
obslouží přes 350 tis. zákazníků. Pokrytí je po celé České republice a stále větší snaha směřuje do 
spolupráce s malými a lokálními producenty. Novou strategií tak je prezentace obchodů jako místního 
tržiště a navazování osobních kontaktů. V současné době je v řetězci prodáváno přes 70 % české 
produkce a snahou je zvýšit tento objem na 80 – 90 %. Velice úspěšná se ukázala například strategie 
prodej tzv. křivé zeleniny. Bližší informace lze získat na www.penny.cz  
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7 Mediální aktivity 
 

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika, Public relations 
 
Trvalou prioritou práce AK ČR je komunikace problematiky o činnosti a významu českého 
zemědělství a potravinářství tak, abychom sektor pozitivně prezentovali, vytvářeli povědomí o 
činnosti a přínosech a tím zároveň dokázali obhajovat stanovené priority. Cílová skupina je na jedné 
straně odborná veřejnost, tedy naši členové, ale i partneři ze státní správy a na druhé straně každý 
spotřebitel v České republice. Díky rozsahu činnosti a působnosti komory je zde celá řada témat, která 
jsme schopni nabízet, nejenom tedy klasické zemědělství a potravinářství například formou reportáží 
z podniků, či speciální odvětví jako jsou květiny, chmelařství, vinařství, ovocnářství či lesní 
hospodářství. V našich příspěvcích se soustředíme nejenom na to, co úspěšného se podařilo, ale 
zároveň upozorňujeme na problémy, seznamujeme čtenáře s naším postojem k vybraným okruhům 
a tématům. Čtenářsky vděčnou aktivitou je prezentace úspěšných projektů, či dobré příklady z praxe, 
které zaujmou pozornost, či vyvolají diskuzi.  
 
Standardně máme výbornou spolupráci s redakcemi ČTK, s redakcí Týdeníku Zemědělec, s deníkem 
Právo, s Deníky, MF Dnes ale i mnoha dalšími redakcemi. Souběžně s tím plně využíváme prostor na 
našem portále www.akcr.cz, který je přístupný celé členské základně komory, a to včetně zasílání 
denního a týdenního přehledu. 
 
Zprávy o činnosti a akcích Agrární komory ČR, stejně jako tiskové zprávy a stanoviska jsou dále 
pravidelně publikovány v Týdeníku Zemědělec, kde má Agrární komora ČR svoji stránku, dle potřeby 
v sobotní příloze deníku Právu, ale i v odborných týdenících Euro, Ekonom, denících a zpravodajských 
televizích.  
 
Za období 1. dubna 2018 až 31. března 2019 přesahuje počet článků s uvedením klíčového slova 
„agrární komora“ přes 3.000. Odráží se v tom i fakt, že zástupci komory se pravidelně účastní 
mediálních akcí, rozhovorů v televizi, v rádiu, konferencí či seminářů, kde prezentují názory a 
stanoviska členské základny Agrární komory ČR. 
 
V roce 2018 rovněž pokračovala pravidelná individuální partnerská spolupráce s deníkem Právo, kde 
Agrární komora ČR desetkrát v průběhu roku v sobotním nebo středečním vydání deníku formou 
celostránkových článků informovala o situaci a aktuálních problémech v zemědělském sektoru. Tato 
forma spolupráce pokračuje i v roce 2019.  
 
Facebook je nejsilnější on-line médium, kterému se podařilo stát se součástí každodenního života 
různých skupin lidí. Čas na něm tráví již přes 4 miliony Čechů. V loňském roce jsme se proto rozhodli, 
že naše aktivity zaměříme i na tuto sociální síť. Zveřejnili jsme přes 300 postů, které vidělo téměř 700 
tisíc lidí. Srozumitelnou formou jsme představovali naši organizaci, jaká je její role pro rozvoj 
zemědělství. Nastolovali a komunikovali jsme klíčová a aktuální témata, zdůrazňovali jejich 
celospolečenskou závažnost. 
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7.1 TV cyklus „Cestou za chutěmi“ 
 

V průběhu roku 2018 byl zpracován vlastní TV cyklus zaměřený na propagaci zemědělství, který byl 
posléze vysílaný Českou televizí v listopadu a prosinci 2018. Naplněným cílem cyklu bylo ukázat 
možnosti a úroveň současného moderního zemědělství v maximální šíři a zároveň poutavým 
způsobem. Představit zemědělství jako technicky a technologicky vyspělý sektor, který sice stále 
v nejvyšší míře vychází z přírodních zákonitostí, které často rozhodují o úspěchu či neúspěchu, ale 
zároveň využívá nejmodernější trendy s postupně klesající náročností na lidskou práci. Obsah 
jednotlivých dílů vždy byl zaměřen na jednu nosnou komoditu (vejce, mléko, maso, mouka, oleje, 
dřevo, apod.), jejíž vznik z pole až ke spotřebiteli byl představen prostřednictvím vlastního příběhu, 
nejenom v přímém směru – například od zasetí zrna, růst a péči na poli, sklizeň porostu, posklizňové 
úpravy a zpracování, přeměna suroviny na potravinu, finální úprava a nabídka k finální spotřebě, ale 
zároveň v prolínání se na veškeré další činnosti, které s tím nezbytně souvisí. Cílem cyklu bylo 
atraktivně vysvětlit pestrost a široký záběr zemědělství, které nezajišťuje jen potraviny jako takové, 
ale v přímé provázanosti pečuje o krajinu a její zdroje jako je půda, voda, ovzduší ale i venkov a život 
na vesnici. Zároveň s tím souvisí i činnosti, které nejsou až tak vnímané, ale pro potřeby zdravé a 
bezpečné produkce jsou naprosto zásadní, například od šlechtění odrůd a plemen, přes vzdělávání a 
poradenství, po vývoj nové techniky a technologií. Dalším rozměrem sdělení byl důraz na místní 
bezpečnou a kvalitní produkci, práce pro české lidi a provázanosti na národní hospodářství, propagace 
českého zemědělství a potravinářství, výhody produkce místních potravin, tradice, chuť, nízká 
přepravní vzdálenost, provázanost na další odvětví. Celkově bylo v premiérách, reprízách a na 
internetovém vysílání ČT dosaženo sledovanosti přesahující 3 mil. zhlédnutí. Cyklus je na vyžádání 
nadále k dispozici. Z uvedených důvodů bude propagace zemědělství prostřednictvím televizního 
vysílání pokračovat i v roce 2019. 

 
 

7.2 AGRObase 
 

V roce 2018 vyšel Magazín AGRObase v šesti řádných a jednom mimořádném vydání. A to ke dni 14. 
února, 9. května, 20. června, 22. srpna, 6. října, 30. listopadu v průměrném rozsahu 68 stran a nákladu 
8.000 – 10.000 ks. Mimořádné vydání bylo věnováno oslavám 25. výročí založení a působnosti AK ČR. 
V každém vydání jsou pravidelné komentáře k aktuálním tématům ze zemědělství, potravinářství, či 
lesnictví, dále rubriky věnované působnosti člověka v krajině a na venkově, je zde prostor pro členské 
svazy a společenstva, nabízíme možnost glosování a komentářů, apod. Pro zatraktivnění a pestrost se 
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věnujeme i šířeji pojatým tématům a reportážím tak, aby byl obsah poutavý také pro čtenáře mimo 
sektor. 
Od roku 2019 se AGRObase stala měsíčníkem s tím, že bude vycházet 10 krát ročně, se speciálem 
Země živitelka (červenec-srpen) a dvojčíslem listopad-prosinec. Aktuálně byla zhotovena a 
distribuována čísla za leden, únor, březen a duben. Vydání jsou plánována vždy k závěru aktuálního 
měsíce. Celkový náklad aktuálně dosahuje již 10 -12 tisíc kusů v závislosti ve vazbě na probíhající akce 
komory a veletrhy a výstavy zaměřené na zemědělsko-potravinářský sektor. Z celkového objemu je 
cca 10.000 ks rozesíláno přímo a zdarma na konkrétní zájemce včetně všech obecních úřadů v České 
republice, zbytek je k volné distribuci jak úřadem AK ČR, tak prostřednictvím členských organizací.  
Cílem AGRObase je poskytovat ucelený přehled o dění v sektoru, o dosažených úspěších i prezentace 
problémů a cílů, ale také reportáže z činnosti členů i nečlenů komory, se zajímavostmi a novinkami, 
s pohledem do historie, apod. Elektronická verze je zveřejněna a archivována zde: 
http://www.akcr.cz/txt/AGRObase-2018-magazin-agrarni-komory-ceske-republiky  
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8 Zahraniční činnost 
 

8.1 Visegrádská čtyřka (V4) 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
 
 
 

 
Spolupráce v rámci V4 
 
Za poslední rok od minulého Sněmu proběhla celkově čtyři řádná jednání agrárních komor zemí 
Visegrádské čtyřky, která byla navíc vzhledem k probíhajícímu vyjednávání reformy Společné 
zemědělské politiky EU často rozšířena o další zahraniční hosty, nejčastěji pak o představitele 
Agrárních komor zemí, které přistoupily do Evropské unie v roce 2004 a později. První jednání roku 
2018 v březnu bylo zároveň jednáním Agrárních komor tří moří (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko). V tomto složení se 
zástupci nevládních zemědělských organizací sešli ještě v červenci v Litvě, v prosinci v Rumunsku a v 
březnu v Bulharsku. Kromě stěžejního tématu, kterým v roce 2018 byla Společná zemědělská politika 
a její podoba po roce 2020 včetně dostatečné finanční alokace, patřila jako vždy aktuální situace na 
trhu, spolupráce v řešení nákazy Afrického moru prasat, výměna zkušeností se systémy pojištění 
nepojistitelných rizik, téma udržitelného zemědělství nebo podpora biopaliv z polní a lesní biomasy. 

 

Fotografie z rozšířeného jednání V-4 u příležitosti 25. výročí AK ČR 
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8.2 Copa Cogeca 
 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

COPA-COGECA jsou dvě nejstarší a nejvýznamnější 
nevládní zemědělské organizace v Bruselu. COPA 
zastupuje zájmy zemědělců, zatímco COGECA se 
soustředí na kooperativy (právnické osoby a 
organizace producentů). Tyto organizace sdílejí 
sekretariát a pořádají pracovní skupiny, jejichž závěry 

jsou posléze obhajovány prezídiem a tajemníkem (Pekka Pessonen) v jednání se zástupci evropských 
institucí, případně v rámci jednání tak zvaného civilního dialogu (Komise a nevládní organizace). 
Členství Agrární komory umožňuje účast nejen v rámci pracovních skupin, ale také v rámci zvláštních 
výborů předsednictva pro tajemníka komory a jednání prezídia pro viceprezidenta AK ČR Martina 
Pýchu, který je zároveň viceprezidentem COGECy. Díky tomu se podařilo do pozice COPA-COGECA 
vůči reformě Společné zemědělské politiky dostat odmítnutí zastropování, stejně jako některé další 
priority Konsorcia. Pro Evropskou komisi a další instituce (EHSV, Výbor regionů) zůstává COPA-
COGECA nejdůležitějším konzultačním partnerem ve všech záležitostech, které se týkají zemědělství. 
I z těchto důvodů chceme nadále ve spolupráci s touto organizací a v prosazování našich priorit 
pokračovat. 
 

 
8.3 Farm Europe 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

Zatímco výhodou COPA-COGECA je její etablovaná 
pozice a pravidelnost jednání, Farm Europe sází spíše 
na velmi dobrou znalost prostředí (jedná se o bývalé 
úředníky Komise a dalších institucí), rozhodovacího 
procesu a především lidí, kteří mají v Bruselu vliv. Ve 
spolupráci s Farm Europe jsme tak v minulém roce 
řešili například otázku biopaliv, ale podařilo se nám 

díky nim dostat také k mnoha europoslancům, kteří obvykle se zeměmi střední a východní Evropy 
nespolupracují. Vzhledem k tomu, že Agrární komora ČR je jediná organizace z této geografické 
oblasti se členstvím a aktivním zastoupením ve Farm Europe, dostává se tajemníkovi komory obvykle 
více prostoru k tomu, aby mohl na půdě Farm Europe (obvykle v rámci větších konferencí) 
prezentovat priority komory a Konsorcia.  
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9 Připomínková řízení 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Agrární komora České republiky je ze zákona tzv. povinným připomínkovým místem, to znamená, že 
všechny legislativní materiály, které se nějakým způsobem dotýkají podnikatelské činnosti členů a 
podnikatelského prostředí obecně, jsou předkládány AK ČR k vyjádření. V roce 2018 Agrární komora 
České republika zveřejnila více než 30 legislativních materiálů k vyjádření členské základně, ať už 
zveřejněním na webu v sekci v legislativa, nebo v Týdenním zpravodajství. Připomínky byly uplatněny 
k deseti legislativním materiálům, namátkou např. k novele zákona k rostlinolékařské péči, novele 
lesního zákona, novele plemenářského zákona nebo k novele zákona o spotřební dani. 
 
 

9.1 Zelená nafta, novela zákona o spotřební dani 
 
Ještě před koncem roku se podařilo dokončit legislativní proces novely zákona o spotřební dani, který 
navázal na poslední reformu z roku 2016, která zaváděla vyšší podporu pro živočišnou výrobu, a jejíž 
účinnost byla limitována do konce roku 2018. Novela zákona platná od 1. 1. 2019 tak přinesla na jedné 
straně zjednodušení (využití normativů), na straně druhé rozšíření vyšší vratky (9,5 Kč/litr) na 
žadatele, kteří splní zatížení VDJ 0,3 VDJ a pro pěstitele, kteří alespoň na 10 % výměry zemědělské 
půdy pěstují citlivé komodity včetně bílkovinných plodin.  
 
Dvě možnosti podání 
Žadatel má nově dvě možnosti – skutečné výkazy spotřeby s měsíčním hlášením (starý systém), nebo 
využití normativů a podání ročního hlášení. Zde je potřeba počítat s důsledky pro cash-flow. Podání 
žádosti s využitím ročního hlášení proběhne totiž až v prvním čtvrtletí roku 2020, posunuto bude tak 
i čerpání vratky.  
 
Přiznání za 1. čtvrtletí se podává do konce června (3 měsíce po březnu). V dalším čtvrtletí to bude 
obdobně (30. 6. 2019 je neděle – tudíž za 1. čtvrtletí 2019 lze DAP podat ještě v pondělí 1. 7. 2019),  
DAP za kalendářní rok 2019 – do úterý 31. 3. 2020 (konec 3. kalendářního měsíce po konci roku 2018). 
 

9.2 Zákon o rostlinolékařské péči 
 
V roce 2018 byl k novelizaci předložen také zákon o rostlinolékařské péči. Agrární komora České 
republiky ve spolupráci Českou asociací ochrany rostlin (CCPA) podala připomínky, které se týkaly 
zavedení systému 2D kódů pro lepší sledovatelnost využití přípravků na ochranu rostlin. Tento systém 
má potenciál zjednodušit administrativu na straně zemědělce, zabránit využití falzifikátů s horší 
účinností a potenciální nebezpečností, a především pak může pomoci získat důvěru veřejnosti 
v zodpovědné chování uživatelů přípravků na ochranu rostlin.  
 
Součástí připomínek byl také požadavek na vyjmutí povinnosti hlášení aplikace přípravků na ochranu 
rostlin 48 hodin dopředu chovatelům včel, který představoval velkou administrativní zátěž pro 
zemědělce a nedosáhl podle přesvědčení včelařů požadovaného důsledku a naopak vystavil některé 
údaje (poloha včelstev) možnému zneužití. Přes úsilí AK ČR nicméně v rámci legislativního procesu 
došlo opět k navrácení této povinnosti do zákona, a bylo přislíbeno technické řešení pomocí 
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aktualizace LPISové vrstvy, která by jednoduše dovolila výběr DPB, na kterých bude probíhat aplikace 
a automatické odeslání e-mailu chovatelům včel. V době psaní tohoto příspěvku nicméně toto 
technické řešení nebylo funkční. Nabízí se tak novela plememenářského zákona, která včelařům určí 
povinnost zřízení mailové schránky, popřípadě účtu na portálu farmáře na jedné straně a případné 
propojení s 2D kódy na straně druhé.  
 

9.3 Protierozní vyhláška  
 
Jeden z nejkontroverznějších návrhů minulého a předminulého roku. V původním návrhu protierozní 
vyhlášky tak, jak ji Ministerstvo životního prostředí předložilo, hrozila určitá dvojkolejnost. V současné 
praxi zemědělce v tom, jak se starají o půdu, kontroluje Státní zemědělský intervenční fond podle 
pravidel, které stanoví Ministerstvo zemědělství v rámci Cross Compliance. Protierozní vyhláška 
navrhovala v oblasti eroze převést kontrolní pravomoc na obce s rozšířenou působností, které v tomto 
ohledu neměly a nemají zkušenosti, ani personální kapacity. Dalším velkým kamenem úrazu pro nás 
byla tak zvaná „protierozní kalkulačka“, která na základě teoretických údajů o pozemku měla být 
podkladem pro restriktivní opatření směrem k zemědělci. Jestli se říká dva právníci, tři právní názory, 
tak v případě eroze platí dva pedologové, čtyři teoretické vzorce půdního smyvu. Opatření, která 
protierozní vyhláška navrhovala, byla navíc pro některé zemědělce zcela likvidační, zakazovala by jim 
na určitých pozemcích, a to i za použití protierozních opatření, pěstovat určité plodiny nebo přímo 
nařizovala určitý pozemek zatravnit, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o pozemek zemědělcem 
vlastněný, nebo pozemek propachtovaný.  
 
Všechny strany se od začátku do konce shodovaly na tom, že půdu je potřeba chránit, přičemž se lišil 
pohled Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, respektive Agrární komory ČR na 
to, jakým způsobem by se to mělo dělat. Agrární komora ČR dlouhodobě prosazovala cestu 
aktualizace kontrol podmíněnosti v rámci tak zvaného dobrého zemědělského environmentálního 
stavu (DZES, dříve GAEC), kde na erozně ohrožených půdách mají zemědělci povinnost u plodin s 
nízkou ochrannou funkcí (např. kukuřice, brambory) založit přerušovací pásy, popřípadě založit porost 
s využitím některé z protierozních technologií jako je odkameňování s vytvářením hrůbku se 
vsakovacím pásem u brambor nebo například technologie pásového zpracování půdy strip-till u 
kukuřice. 
 
Ministerstvo životního prostředí zatím (jak se zdá) pochopilo, že daleko cennější je pro zamezení eroze 
využít poznatků praxe, než se spoléhat na teoretické výpočty. Proto z posledních návrhů nástroj 
protierozní kalkulačky zmizel a dnes už existuje jen jako doporučení pro zemědělskou veřejnost, nikoli 
jako závazný nástroj, podle kterého by probíhaly kontroly a byly by následně udělovány sankce.  
 
Poslední jednání ukázala, že řešením by mohla být aktualizace zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, který se bude pravděpodobně muset otevřít kvůli novým pravidlům Společné 
zemědělské politiky po roce 2020. Zemědělci totiž v rámci přísnějších ekologických požadavků budou 
muset daleko více využívat krajinné prvky a další přírodě blízká opatření, na které v současnosti zákon 
nepamatuje. Každopádně posunutí novely zákona, která má řešit roli Ministerstva životního prostředí 
v ochraně půdy před erozí a požadavky a kontroly zemědělského hospodaření dává prostor pro 
vyzkoušení účinnosti protierozních opatření DZES 5 v praxi a jejich následnému vyhodnocení. Od 
začátku jsme totiž jako Agrární komora ČR upozorňovali na to, že půdu je třeba před erozí chránit, 
zároveň je ale třeba neomezovat konkurenceschopnost tuzemského zemědělství a nezahltit 
zemědělské hospodáře přespřílišnou byrokracií. Stále jsme přesvědčeni, že chránit půdu jako základní 
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výrobní prostředek je v zájmu každého řádného hospodáře a nejlépe je půda chráněna tím, že se na 
ní smysluplně a udržitelně produkuje s využitím organické hmoty ať už rostlinného nebo živočišného 
původu, zajištěním půdního pokryvu zapojením meziplodin a minimalizovat utužení s využitím 
principů tzv. inteligentního a precizního zemědělství. 
 
 

9.4 Dotační podmíněnost, DZES 5  
 
Podle kompromisní dohody mezi MŽP a MZe došlo k aktualizaci protierozního DZESu 5 s platností od 
1. 1. 2019, to znamená, že podle těchto pravidel jsou zakládány již porosty jařin pro sklizeň v roce 
2019.  
 
Podle znění protierozního DZES 5 žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se 
zemědělskou kulturou standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha:  
 

a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, 
která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, 

 
b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, která 

obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z 
více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou, 

 
c) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné 

technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha,  

 
d) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné 

technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu silně 
erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně 
ohroženou půdou, 

 
e) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití 

odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která 
obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), 
 

f) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití 
odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která 
obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 
50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku nemusí 
žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou 
plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta 
erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b). Žadatel nemusí dodržet podmínku podle 
písmene b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje souvislou 
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plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 % 
pokryta silně erozně ohroženou půdou, 

 
g) žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmene b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší 

než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo 
jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.“. 

 

9.5 Nové půdoochranné technologie 
 
Půdoochranné technologie pro pěstování ostatních obilnin a řepky na SEO plochách 
 
Zakládání porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků (obecná půdoochranná technologie) 
- při zakládaní porostů ostatních obilnin a/nebo řepky olejné pomocí obecné půdoochranné 
technologie platí podmínka dodržení minimálně 30% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky do doby 
vzcházení porostu, přičemž po vzejití porostu musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů 
ostatních obilnin a řepky olejné na SEO plochách byla obecná půdoochranná technologie použita. 
Podrývání – při zakládání porostu řepky olejné je provedeno podrytí (prokypření) půdního profilu do 
hloubky minimálně 25 cm s maximálním rozchodem pracovních nástrojů (rýh) 1 m. Doporučujeme 
provést podrývání ve směru vrstevnic. 
Obsetí (ochrannými pásy) – maximálně 6 ha souvislá plocha ostatních obilnin a/nebo řepky olejné je 
po celém svém obvodu obseta ostatními pícninami (jednoletými a/nebo víceletými) a/nebo travním 
porostem. 
Ochranné pásy pro ostatní obilniny a/nebo řepku olejnou - za ochranný pás se považuje souvislá 
plocha osetá ostatními pícninami (jednoletými a/nebo víceletými) a/nebo travním porostem o 
minimální šířce 22 m založená v rámci dílu půdního bloku se souvislou plochou plodin se střední 
ochrannou funkcí, která má maximální šířku 220 m (z jakéhokoliv bodu v porostu plodin SOF k 
ochrannému pásu/DPB s vyjmenovanou kulturou/hranici DPB, není vzdálenost větší než 110 m). 
Aplikace OH do půdy – před založením porostu ostatních obilnin a/nebo řepky olejné je v rámci 
agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce (tzn. po 1. červenci roku předcházejícího 
roku podání Jednotné žádosti) provedeno zapravení tuhých organických hnojiv nebo tuhých 
statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu hospodářských zvířat (s výjimkou tuhých 
statkových hnojiv z chovu drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar. 
 
Půdoochranné technologie pro pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, 
slunečnice a čiroku na MEO plochách 
 
Zakládání porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků (obecná půdoochranná technologie) 
- při zakládání porostů plodin s nízkou ochrannou funkcí pomocí obecné půdoochranné technologie 
platí podmínka dodržení minimálně 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení 
porostu, přičemž do 30. června musí být zachována ještě minimální 10% pokryvnost půdy rostlinnými 
zbytky a po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů plodin s nízkou 
ochrannou funkcí na MEO plochách byla obecná půdoochranná technologie použita. 
Zakládání porostu po vrstevnici – lze realizovat pouze na DPB do velikosti 35 ha. Řádky porostu budou 
vedeny ve směru vrstevnic, přičemž tolerována bude odchylka od vrstevnice do 30°. Tato max. 
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tolerovaná odchylka nemusí být dodržena na souvratích, a to maximálně v šířce 20 m od okraje 
souvislé plochy plodiny NOF. 
Podrývání (u cukrové řepy) – v případě realizace této půdoochranné technologie zemědělec zajistí 
podrytí půdního profilu do hloubky minimálně 35 cm s maximálním rozchodem pracovních nástrojů 
(rýh) 1 m, a to nejlépe ve směru vrstevnic. 
Strip-till – principem této půdoochranné technologie je kombinace výhod ponechání nezpracované 
půdy a setí do pásů se zpracovanou půdou. Zemědělec zajistí ponechání nezpracované půdy v pásech 
ve směru vysévané plodiny, což doporučujeme provést ve směru vrstevnic. Šíře zpracovaných pásů 
nepřesáhne 30 cm. Plošný podíl nezpracované půdy bude min. 60 % plochy pozemku. Na 
nezpracované části zemědělec zajistí minimální 20% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky do doby 
vzcházení porostu, přičemž do 30. června musí být zachována ještě minimální 10% pokryvnost půdy 
rostlinnými zbytky a po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů plodin s 
nízkou ochrannou funkcí na MEO plochách byla na nezpracované části půdy ponechána ochranná 
plodina nebo rostlinné zbytky. 
Odkameňování – tato PT je tvořena následujícími operacemi: rýhování, separace hrud a kamene a 
sázení do odkameněné půdy. Současně platí, že mezi jednotlivými dvojřádky je prostor, kam byly 
separátorem uloženy kameny a hroudy. Doporučujeme provést podrývání v kombinaci s důlkováním 
a hrázkováním v brázdách na povrchu hrůbků. 
Pěstování luskoobilných směsí - plodiny obsažené ve směsi se na metr čtvereční výsevku LOS nahodile 
střídají, v porostu se na metr čtvereční výsevku LOS nachází min. 50 % rostlin obilovin, šířka řádku = 
meziřádkové rozmezí je max. 16 cm, LOS obsahuje z výčtu plodin pouze bob setý a/nebo sóju. 
Obsetí (ochrannými pásy) – maximálně 6ha souvislá plocha plodin s nízkou ochrannou funkcí je po 
celém svém obvodu obseta ostatními pícninami (jednoletými a/nebo víceletými) a/nebo travním 
porostem a/nebo ostatními obilninami a/nebo řepkou olejnou. Jako pás pro plnění podmínek DZES 5 
nelze použít biopás založený s dotací v rámci AEKO. 
Ochranné pásy pro plodiny NOF – za ochranný pás se považuje souvislá plocha osetá ostatními 
pícninami (jednoletými a/nebo víceletými) a/nebo travním porostem a/nebo ostatními obilninami 
a/nebo řepkou olejnou o minimální šířce 22 m založená v rámci dílu půdního bloku se souvislou 
plochou plodin s nízkou ochrannou funkcí, která má maximální šířku 220 m. (Z jakéhokoliv bodu v 
porostu plodin NOF k ochrannému pásu/DPB s vyjmenovanou kulturou/hranici DPB, není vzdálenost 
větší než 110 m.) 
Aplikace OH do půdy – před založením porostu kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice 
a čiroku je v rámci agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce (tzn. po 1. červenci 
roku předcházejícího roku podání Jednotné žádosti) provedeno zapravení tuhých organických hnojiv 
nebo tuhých statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu hospodářských zvířat (s 
výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar. 
Vyřazené PT 

• Přerušovací pásy (nahrazeno ochranným pásem) 
• Zasakovací pásy (nahrazeno ochranným pásem) 
• Osetí souvratí (nahrazeno ochranným pásem) 
• Pěstování kukuřice s šířkou řádku do 45 cm bezorebným způsobem 
• Důlkování a hrázkování – pouze doporučeno v kombinaci s odkameňováním 

Komentář: Finální kompromisní varianta, která mezi půdoochranné technologie zařadila zakládání 
porostů technologií páskování (strip-till) a možnost využít jako protierozní technologii aplikaci 
organické hmoty do půdy je přijatelnou variantou především s ohledem na původní znění 
protierozní vyhlášky.  

 



64 
 

9.6 DZES 7 
 
Došlo také k aktualizaci v DZES 7 (krajinné prvky), kde je nově omezena velikost maximální výměry 
jedné plodiny na dílu půdního bloku na erozně ohrožených půdách na 30 hektarů.  

 
Znění kontrolovaného požadavku DZES 7d (S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2020)  
 
Žadatel d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem 
zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy 
větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha 
souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku 
považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně 
odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 
nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 
m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády 
č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na 
podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Pro splnění podmínky DZES 7d je třeba 
zohlednit osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období nebyla na erozně 
ohrožených DPB plocha jedné plodiny větší než 30 ha. 
 
Kde se podmínka standardu plnit nemusí:  
 

- DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu zelenou, 
- na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.: 

bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, 
kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, 
vikev, nebo vičenec. Pro splnění podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených 
plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v 
porostu této směsi více než 50 %, 

- na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb.: 
Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky 
chocholaté. 
 

Komentář: Vzhledem k redesingu erozní ohroženosti v LPIS, kdy se do erozní ohroženosti dostává 
25 % výměry zemědělské půdy v ČR, považujeme za nutné, aby byla odložena účinnost DZES 7d) a 
posléze omezena pouze na DPB, které podle redesignu odpovídají silně erozně ohroženým půdám. 
Alternativou je umožnit žadatelům dělení velkých DPB na části erozně ohrožené a části bez erozní 
ohroženosti. 
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10 Schůzová činnost  
 

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

 
Představenstvo Agrární komory ČR se sešlo 6x v roce 2018 (ve Žďáru nad Sázavou dne 13. 
února a posléze předsněmovní jednání představenstva a dozorčí rady 7. dubna v Brně, 13. června 
v Praze, 24. srpna v Českých Budějovicích během agrosalónu Země živitelka společně s dozorčí radou, 
16. října na VÚRV v Praze – Ruzyni a 3. prosince ve Valticích, opět se členy dozorčí rady). Samostatně 
pak ještě jednala dozorčí rada, a to 8. listopadu 2018. V roce 2019 se prozatím konala 2 jednání 12. 
února v Praze a posléze 11. května v Brně. Účast členů představenstva a dozorčí rady se pohybuje na 
90% hranici. 
 
K jednáním jsou pravidelně zváni ministři zemědělství, jejich náměstci, představitelé SZIF, PGRLF a 
dalších resortních organizací, partnerů a hostů. Dále je to také předseda Ekonomické komise při AK 
ČR, zástupci ČSÚ, univerzit, výzkumných institucí a na pozvání také komerční partneři komory. 
K hlavním projednávaným tématům pravidelně patří vyhodnocení aktuální problematiky vývoje trhů 
komodit a jejich cen, opatření a podpory MZe, zajištění řádných a mimořádných národních podpor a 
to především ve směru živočišných odvětví a vybraných citlivých odvětví rostlinné výroby se snahou 
obnovy jejich významu a růstu a opětovnému zvýšení zajištění tuzemské soběstačnosti ve výrobě 
základních potravin. V loňském a předloňském roce pak šlo také o řešení škod způsobených 
mimořádnou nepřízní počasí a nastavení podmínek kompenzací, činnost PGRLF, další práce na 
ustanovení Fondu těžko pojistitelných rizik se snahou jeho spuštění k roku 2020, činnost dozorových 
orgánů zaměřená na ochranu tuzemského trhu a dodržování legislativních podmínek k uvádění 
potravin do obchodní sítě, ustanovení zákona o významné tržní síle, legislativní činnost, interní 
záležitosti a činnost komory a její zpětná kontrola, apod.  
 
Zcela zásadní pak je definice podmínek a nastavení rámce k reformě Společné zemědělské politiky EU 
po roce 2020, která podle výsledků jednání a přijatých usnesení musí respektovat historické podmínky 
České republiky a současnou podnikatelskou strukturu při respektování všech forem a velikostí farem, 
a podniků.  
 
Přijaté závěry jsou posléze projednávány a obhajovány na národní i na unijní úrovni jak se zástupci 
evropských orgánů a institucí, tak při hledání podpory na úrovni partnerských nevládních organizací 
a jejich sdružení COPA – COGECA. Cílem AK ČR směrem k nové Společné zemědělské politice je 
prosazení takové podoby, která bude nediskriminační, zachová podporu soukromým, malým, 
středním, i velkým podnikům, bude podporovat evropskou i světovou konkurenceschopnost a zasadí 
se o dlouhodobé racionální a šetrné hospodaření s přírodními zdroji v krajině společně s výrobou 
bezpečných a kvalitních potravin.  
 
Přijatá rozhodnutí, závěry a usnesení představenstva Agrární komory ČR jsou posléze rozpracována a 
přenesena na úroveň úřadu AK ČR, dalších orgánů komory, směrem ke členské základně a projednána 
s cílovými partnery jako je MZe, vláda ČR, či bruselské instituce. O výstupech i dosažených výsledcích 
jsou poskytovány průběžné informace tak, aby členové a partneři komory měli možnost na tento 
vývoj pružně reagovat. Cílem takových kroků je prostřednictvím silné AK ČR stabilizovat sektor a 
posílit vyrovnání agrární hospodářské soustavy České republiky, zajistit důstojné a 
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konkurenceschopné postavení v rámci středoevropského regionu i posílit exportních možnosti do 
třetích zemí tak, aby zemědělství a zpracovatelský průmysl rozvíjely své možnosti. 
 
Jednáním představenstva AK ČR pravidelně předchází jednání Prezidia AK ČR, tedy vedení komory 
rozšířené o zaměstnance úřadu a případně další hosty, kde je prodiskutována aktuální problematika, 
příprava programu, harmonogramu jednání, připraveny podklady a navržen postup a doporučení pro 
jednání k problematice a tématům uvnitř i vně komory. V případě potřeby jsou Prezidiem přijímány 
závěry a rozhodnutí k bezodkladným záležitostem.  
 
Z dalších zásadních jednání se minimálně dvakrát ročně konají pravidelné porady KAK, RAK, a 
OAK a členských společenstev, a to 30. – 31. května 2018 v Šiklově mlýně ve Zvoli u Bystřice, 13. 
listopadu na Farmě Drs v Debrníku a posléze 10. ledna 2019 ve Větrném Jeníkově jako jednání 
sněmovny všeobecné a sněmovny společenstev AK ČR se shrnutím činnosti, aktivit a výstupů vedení 
AK ČR k aktuální problematice.  
 
Zástupci vedení a úřadu AK ČR se průběžně během roku účastní jako hosté akcí, porad, výročních 
schůzí či valných hromad krajských, regionálních a okresních komor a jednotlivých členských 
společenstev, jejichž prostřednictvím přenášejí informace z vedení a představenstva komory 
k aktuální i koncepční problematice sektoru. 
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11 Informatika, webové stránky AK ČR, šetření 
FADN 

Ing. Soňa Chánová, Odbor informatiky AK ČR, chanova@akcr.cz  
 

11.1 Webové stránky  
 
Všechny informace, které Agrání komora České republiky zveřejňuje, tj. zprávy, aktuality, magazíny, 
materiály z projektů, dokumenty, kontakty, jak veřejně dostupné, tak interní informace pro členy, 
včetně informací z 9.F.e., a akcí škol jsou od 1. 4. 2019 pouze na www.akcr.cz.  
K 31. 12. 2018 byla vytvořena záloha webu www.agrocr.cz, který sloužil uživatelům od roku 2001. 
K 31. 3. 2019 byla vytvořena záloha portálu www.apic-ak.cz, který sloužil uživatelům od roku 2004. 
Po zadání uvedených adres, je uživatel automaticky přesměrován na www.akcr.cz. Registrační údaje 
ze zrušených stránek zůstávají v platnosti v případě, že je uživatel aktivně využíval. V opačném 
případě, byla registrace zrušena a uživatel musí o ně zažádat na chanova@akcr.cz přes příslušnou 
OAK, svaz nebo společenstvo. 
 
Ze zákona na ochranu osobních údajů (GDPR) byly webové stránky upraveny na základě této 
legislativy platné od 25. 5. 2018 – veškerá data potřebná pro registraci se zredukovala jenom na 
nevyhnutelně potřebné k dohledání uživatele a zabezpečení servisu pro zasílání souhrnných zpráv.  
Nadále na www.akcr.cz pokračujeme v zadávání akcí škol a zveřejňování akcí/článků projektu 9.F.e. 
 
Vznikla sekce videí pana prezidenta – záznamy vystoupení současného prezidenta AK ČR jsou 
vytvořeny na základě jeho vlastního scénáře, kde se bez cenzury vyjadřuje k aktuálním problémům: 
http://www.akcr.cz/video/  
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11.2 FADN – výběrové šetření ekonomiky zemědělských podniků 
 

 

 
 

Nabídnutých 
podniků 
celkem 

Z toho  
 
 

Šetření dokončilo podniků  

 
 

FO 

 
 

PO 

 
2018 (šetření za účetní rok 2017) 

 
51 5 46 90 % (51 přihlášených, 

dokončilo 46 podniků) 

FO – fyzická osoba   PO – právnická osoba 
 
Požadavkem je neustále navyšovat a udržovat zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat 
v zemědělství (FADN), s cílem získání reprezentativních údajů pro obhajování zájmů členstva na 
národní úrovni i v EU. Podnik se může udělením souhlasu snadněji zařadit do soutěže Zemědělec roku. 
Podniky ze souboru nabídky AK ČR soutěž v některé z kategorií v minulých letech vyhrály. Více na 
www.zemedelecroku.cz.  
 
Spolupráce s Ústavem zemědělských a ekonomických informací (ÚZEI) je velmi dobrá. Každý nový 
účastník, který do šetření vstoupí, v něm obvykle zůstává víc jak 5 let. Takže soubor podniků se 
každým rokem pomalu zvyšuje. Účelem je, aby soubor zůstal zachován pro lepší vyhodnocování dat 
v šetření, a měl rostoucí tendenci s důrazem na stabilní vzorek nahlášených podniků.  
Zaměstnanci ÚZEI jsou nápomocní při řešení problémů, které podnikům vznikají při rozdílném 
systému zpracování dat v ČR a EU.  
 
Pro každý zúčastněný podnik v šetření je připravené zajímavé finanční ohodnocení – lze se zapojit 
přes OAK, svaz, společenstvo, nebo přihlásit se v měsíci lednu na chanova@akcr.cz. 

 
 

11.3 Levnější volání 
 
 
 

Na poradách OAK bylo opakovaně nabídnuto výhodnější volání pro členy AK ČR. Každý účastník 
společné dvouleté smlouvy dostává vlastní fakturu. Nastavovat si služby může sám ze svého 
mobilního zařízení. Tato možnost bude nabídnuta i v druhé polovině roku 2019. V případě zájmu, že 
OAK/Svaz/Společenstvo nebo velmi malý podnik (tzn. do 10 zaměstnanců) má zájem o snížení nákladů 
na volání nebo internetové služby, může zažádat o zařazení čísla pod smlouvu AK ČR na 
chanova@akcr.cz.  

 
 
11.4 Distribuce AGRObase 
 

 
Byl rozšířen soubor adresátů pro distribuci měsíčníku AGRObase. V současné době obsahuje adresy 
obcí v ČR a členů AK ČR. Pro nahlašování nových zájemců/odběratelů pro bezplatné zasílání, se prosím 
obracejte na chanova@akcr.cz.   
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12 Činnost úřadu a financování AK ČR 
 

Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel úřadu AK ČR 
 

12.1 Úřad 
 
12.1.1 Personální a organizační změny  
 
Od 1. 5. 2018 nastoupila na pozici asistentky prezidenta AK ČR Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. a od 
1. 10. 2018 byla převedena na pozici výkonná ředitelka pro Společnou zemědělskou politiku.  
 
Koncem roku se zkomplikovala situace v kanceláři AK ČR v Olomouci. Paní Vladimíra Fialová oznámila 
svůj záměr ukončit pracovní poměr odchodem do důchodu k 1. 5. 2019 a navíc byla od poloviny 
listopadu 2018 do ledna 2019 v pracovní neschopnosti. Ing. Viera Klobouková po ukončení pracovní 
neschopnosti podala koncem listopadu výpověď z pracovního poměru. Proto byla od 1. 1. 2019 
činnost kanceláře v Olomouci převedena na pracoviště Praha, Počernická. Část činností byla 
přerozdělena na stávající zaměstnance. Účetnictví a mzdy od 1. 1. 2019 zabezpečuje účetní firma 
VYMA-ÚČTO spol. s r.o. na základě smlouvy s AK ČR. Od 1. 1. 2019 byly rovněž převedeny účty a služby 
z ČSOB, pobočka Olomouc na ČSOB, pobočka FIB Praha - Na Příkopě, Na Příkopě 857/18, Praha 1 a 
upravena přístupová práva k bankovním operacím. 
 
Je však nezbytné pro další období posílit personálně úřad jedním až dvěma zaměstnanci, tak aby byl 
doplněn původní stav pracovníků úřadu a zajištěn chod úřadu do budoucna v souvislosti 
s předpokládanými odchody některých zaměstnanců do důchodu. 
 
12.1.2 Inventarizace 
 
V březnu 2019 byla provedena řádná inventura majetku bez zjištění inventurních rozdílů. 
 
12.1.3 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 
 
Vedení AK ČR se po celý rok pravidelně zúčastňovalo jednání předsednictva Rozhodčího soudu a 
dostávalo informace o hospodaření soudu. Ten také v závěru roku obnovil částečně financování svých 
propagačních aktivit včetně těch, které realizovala AK ČR. Agrární komora ČR spolu s Hospodářskou 
komorou ČR pokračují v jednáních k dílčím změnám statutu Rozhodčího soudu. Agrární komora ČR 
navíc usiluje o vložení rozhodčích doložek do smluv s PGRLF. 
 
12.1.4 Zastupování Agrární komory ČR v bruselských organizacích 
 
AK ČR v roce 2018 stejně jako v předchozích létech využívala dotačního titulu 10.D. k podpoře 
nevládních organizací zastupujících zájmy AK ČR v bruselských organizacích. Za tímto účelem 
spolupracovala na základě smlouvy se společností  CrossEurope Consulting, s.r.o., která vykonává pro 
AK ČR činnosti směřující k plné integraci AK ČR do mezinárodních nevládních organizací COGECA 
(Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví) COPA (Konfederace zemědělských producentů), a 
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Think tank FARM EUROPE. Z dotačního titulu 10.D. byla financována rovněž jednání členů AK ČR 
v Bruselu. Od 1. 1. 2019 je gestorem dotačního titulu tajemník AK ČR Ing. Jan Doležal. 
 
12.1.5 Zahraniční pracovníci do zemědělství, potravinářství a lesnictví 
 
Trvalý nedostatek pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví má napomoci řešit snadnější 
vstup zahraničních pracovníků především z Ukrajiny. Od roku 2017 běží s účastí AK ČR projekt „Režim 
zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ (dále jen „Režim“) v gesci MPO, 
s roční kvótou 2018/20 000 pracovníků (pro rok 2019/40 000 pracovníků), délka zaměstnání delší než 
12 měsíců.  Režim byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí 
o zaměstnanecké karty pro státní občany Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou 
práci (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-
ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru ve všech 
odvětvích národního hospodářství. Podnikatelé v zemědělství a lesnictví využívali v roce 2018 tohoto 
projektu minimálně, protože 1. 1. 2018 byl spuštěn projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do 
zemědělství a potravinářství z Ukrajiny“ v gesci MZe. Jedná se o specifický projekt MZe získávání 
pracovníků na dobu 6 – 12 měsíců, který vláda schválila v srpnu 2017 s roční kvótou 1 500 pracovníků. 
Program by v průběhu roku částečně upraven v reakci na kůrovcovou kalamitu.  

 
Agrární komora ČR v obou výše uvedených projektech plní úlohu tzv. garanta, kterému 
zaměstnavatel-uchazeč o zařazení do projektů posílá dokumentaci ke schválení a zařazení do 
projektů. Za AK ČR vykonává činnost garanta ředitel úřadu AK ČR Ing. Václav Suchan, CSc., MBA. 
 
K 20. 3. 2019 úřad AK ČR administroval v projektu MPO 12 žádostí na 24 osob a v projektu MZe 62 
žádostí na 212 osob. Doba vyřízení jedné žádosti v projektu MZe je cca 3 měsíce od podání žádosti na 
ZÚ ČR v Kyjevě do nástupu uchazeče do zaměstnání v ČR.  
 
 
12.1.6 Finance, rozpočet 
 
Představenstvu a dozorčí radě AK ČR byly v roce 2018 čtvrtletně předkládány průběžné výsledky 
hospodaření komory k jejich posouzení. 
 
Rozpočet roku 2018 počítal s celkovými výnosy 48 667 tis. Kč, celkovými náklady 48 275 tis. Kč a 
ziskem 392 tis. Kč. 
 
Výsledek hospodaření AK ČR k 31. 12. 2018 při celkových nákladech 47 073 tis. Kč a celkových 
výnosech 48 639 je zisk po zdanění 1 566 tis. Kč. 
 
Vyššímu, než plánovanému zisku přispěly zásadně úspory nákladů za nerealizované vzdělávací 
projekty v rámci Programu rozvoje venkova. Byly uspořeny mzdové náklady na zaměstnance.  Naopak 
v závěru roku měla AK ČR neplánované příjmy od BILLA a od Rozhodčího soudu. 
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12.1.7 Agrární ples  
 
Příprava agrárního plesu probíhala v druhé 
polovině roku 2018 a počátkem roku 2019. 
 
Ples s účastí významných osobností z podnikatelské 
sféry a politické reprezentace, ale také zástupců 
akademické obce, diplomatického sboru, státních i 
nevládních organizací zemědělského resortu a médií 
se konal dne 15. února 2019 tradičně v Paláci Žofín v 
Praze. Záštitu nad agrárním plesem převzal ministr 
zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. 
 

Mezi čestné hosty večera patřili mj. 
místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
Milan Štěch, ministr zemědělství ČR 
Miroslav Toman, další významní 
představitelé institucí spolupracujících s AK 
ČR (SZIF, PGRLF, SVS ČR, SZPI, apod.) a 
zástupci zájmových a profesních sdružení.  
 
Celkem bylo na plese přivítáno 1 100 hostů. 
Propagace partnerů byla uzpůsobená tak, 
aby oslovila všechny přítomné hosty – 
umístění logopanelu na hlavním schodišti, 
promítání smyčky vedle pódia v hlavním 
sále, poděkování moderátorkou plesu, aj. 
Poděkováním sponzorům bylo dále uvedeno 
v měsíčníku AGRObase, týdeníku Zemědělec 

a na Facebookové stránce AK ČR. 
 
Agrární plesy jsou tradičně hodnoceny jako významná 
společenská událost. Financování plesu zajistil úřad AK 
ČR sponzorskými smlouvami a prodejem vstupenek. 
Oproti minulým plesům se na jeho financování 
nepodíleli předem určenou částkou přímo členové 
představenstva, resp. okresní, regionální a krajské 
agrární komory, svazy/společenstva a jejich členové.  
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13 Ostatní činnost 
 
13.1 Žofínská fóra 

 

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

 
V roce 2018 se konala dvě Žofínská fóra zaměřená na zemědělství a zpracovatelský průmysl.  
 
Bylo to 219. Žofínské fórum na téma „Český zemědělec a jeho budoucnost. Světlo na konci tunelu.“, 
které se konalo 20. března 2018 a následně pak 223. Žofínské fórum na téma „Potravinářský průmysl 
z pohledu českého zákazníka. Nabídka, kvalita, cena.“, pak 4. října 2018. V roce 2019 se konalo 
Žofínské fórum 26. března pod titulem „Současnost a perspektiva českého zemědělství“.  
 
V jejich rámci pravidelně vystupují zástupci vedení AK ČR s prezentacemi a stanovisky k ústřednímu 
tématu akce, ale také v rámci doprovodné diskuze. Žofínská fóra pravidelně navštěvuje cca 250 hostů, 
a díky mediálnímu pokrytí se tak aktuální problematika zemědělství a potravinářství dostává mezi širší 
spotřebitelskou veřejnost. 
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13.2 Veletrh Top Gastro 
 

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

 
Agrární komora je opakovaným hostem gastronomického veletrhu Top Gastro, který je zaměřen na 
představení novinek a trendů v gastronomii, hotelnictví, či cateringu. V České republice se řadí mezi 
nejvýznamnější akce ve svém oboru s trvalým dynamickým rozvojem a představováním trendů a 
novinek. Díky svému umístění na Výstavišti Holešovice v Praze je zde zvýšený zásah hlavních cílových 
skupin. Agrární komora ČR ve své expozici prezentuje jak vlastní činnost a aktivity tak zprostředkovaně 
nabízí účast svým členům, čímž posilujeme možnosti jejich působení a obchodní vazby na odběratele 
z řad gastronomie, hotelnictví, restaurací, apod. V roce 2017 se veletrhu zúčastnilo celkem 184 
vystavovatelů z 19 států a jeho návštěvnost dosáhla 26 850 osob. Účast AK ČR byla i v roce 2018. 

 
13.3 Mezinárodní agrosalón Země živitelka  
v Českých Budějovicích 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

Agrární komora ČR se již tradičně zúčastnila již 45. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 
s podtitulem 100 let českého zemědělství. Agrosalon, kterého se zúčastnilo 569 vystavovatelů z 26 
zemí a navštívilo jej 115 697 návštěvníků, patří k nejnavštěvovanějším výstavám v České republice. 
 
13.3.1 Expozice Agrární komory ČR 
 
Agrární komora měla v pavilonu T samostatný stánek, který propagoval práci komory, členských 
organizací a jejich produktů. Přímo na stánku předváděli své produkty lokální producenti 
mlékárenských výrobků, produktů z rakytníku, piva a další zajímavých výrobků. Byla uspořádána řada 
ochutnávek a soutěží. Na stánku proběhla řada diskusí s návštěvníky z řad konsumentů potravin, 
zemědělců a politiků. 
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13.3.2 Národní dožínky na Zemi živitelce 
 
Národní dožínkovou slavnost pořádá AK ČR, každoročně ve spolupráci s Výstavištěm České 
Budějovice. Slavnost tvoří dožínkový průvod, předání dožínkových věnců nejvyšším představitelům 
státu a celodenní kulturní program. Účastní se ministři vlády v čele s jejich předsedou, senátoři v čele 
s předsedou Senátu, poslanci Poslanecké sněmovny ČR, představitelé Jihočeského kraje a města 
České Budějovice a mnoho dalších významných hostů.  

 
V rámci dožínkového průvodu byl před hlavní branou výstaviště na počest 100 výročí vzniku republiky 
vysazen vzácnými hosty strom.  

 

 
 
13.3.3 Doprovodné akce 
 
V rámci doprovodných akcí agrosalónu proběhlo společné jednání představenstva a dozorčí rady AK 
ČR za účasti ministra zemědělství. Jednala také ekonomická, myslivecká a školská komise AK ČR. 
 
Doprovodnou akcí byla také Konference na téma Stav ve vyjednávaní reformy SZP po r. 2020 s hojnou 
účastí. Byla uspořádaná spolu se Zemědělským svazem, Potravinářskou komorou a Iniciativou 
zemědělských a potravinářských podniků. Stav ve vyjednávání a další postup přednesl zástupce 
Konsorcia nevládních organizací zemědělských a potravinářských podniků ČR a SR ministr 
zemědělství, prezident AK ČR a další. 
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13.4 TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX a BIOMASA 
 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

Agrární veletrhy se konaly 8. – 12. dubna na 
brněnském výstavišti. Počet vystavovatelů dosáhl 
téměř 800, zahraničních vystavovatelů ze 40 zemí 
bylo 166. V expozicích bylo zastoupeno 1 126 
značek. Komplex zemědělských a lesnických 
veletrhů navštívilo 110 tisíc návštěvníků. Byly využity všechny pavilony i venkovní plochy včetně 
parkovišť a byla postavena montovaná hala s plochou 5 tisíc metrů čtverečních. Loňské agrární 
veletrhy se tak staly svým rozsahem historicky největší ve střední Evropě. 
 
Proběhly soutěže o nejlepší exponáty GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX ANIMAL VETEX a GRAND 
PRIX BIOMASA. 
 
V rámci bohatých doprovodných akcí proběhl v neděli 8. dubna na výstavišti 26. sněm Agrární komory 
ČR, v sobotu 7. dubna jednání představenstva a dozorčí rady komory, další dny pak jednání Myslivecké 
komise a Ekonomické komise. V úterý 10. dubna byla komora spolupořadatelem Konference o 
budoucnosti českého zemědělství. Jako doprovodná akce proběhl i Mezinárodní veterinární kongres 
a mnoho dalších odborných akcí.  
 
Po celou dobu výstavy měla komora stánek v pavilonu C, kde byly k dispozici propagační tiskoviny, 
včetně AGRObase, probíhaly ochutnávky regionálních potravin, odborné diskuse, návštěvy předních 
představitelů veřejného života a členstva komory. 
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13.5 Zastoupení AK ČR v institucích 
 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

- předsednictvo Rozhodčího soudu při 
HK ČR a AK ČR, 

- poradní sbor ministra zemědělství, 
- Monitorovací výbor Programu rozvoje 

venkova a jeho pracovní skupiny, 
- Monitorovací výbor Operačního 

programu rybářství a jeho pracovní 
skupiny, 

- Rada pro Evropské strukturální a 
investiční fondy na pracovní úrovni 
MMR, 

- Rada kvality ČR při MPO, 
- Podnikatelská rada při MPO, 
- Národní rada pro kvalifikaci při MŠMT, 
- Národní rada pro povolání při MŠMT,  
- Meziresortní orgán pro potírání 

nelegálního zaměstnávání cizinců při 
MPSV, 

- Rada pro poradenství MZe, 
- Hodnotitelská komise KLASA, 
- Pracovní komise pro kvalitní 

potraviny, 
- Koordinační výbor Celostátní sítě pro 

venkov, 
- Dozorčí rada Podpůrného garančního 

rolnického a lesnického fondu, 
- Státní a odrůdová komise při ÚKZÚZ, 
- vědecké rady resortních výzkumných 

ústavů, 
- ve spolupráci s ÚKZÚZ zabezpečuje Systém zkoušení a doporučování odrůd obilovin, 
- spolupráce s Výborem pro hospodářství a dopravu Senátu a Zemědělským výborem 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
- Ústřední komise na ochranu zvířat, 
- Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady Vlády ČR, 
- Pracovní skupina pro venkov při MMR, aj., 
- Antibyrokratická komise MZe, 
- Národní komise pro výběrově šetření zemědělských podniků (FADN), 
- Koordinační a implementační výbor (KIV) pro Strategii celoživotního vzdělávání při MŠMT, 
- Národní rada pro vzdělávání, 
- Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. 
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14 Rámcové zaměření činnosti komory na 
příští období 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 
V období do příštího 28. volebního sněmu bude pokračovat vyjednávání o Společné zemědělské 
politice EU po roce 2020. Bude se jednat v Evropském parlamentu již v novém složení. Na pořad také 
přijde příprava na promítnutí zásad Společné zemědělské politiky do národních předpisů. Zcela 
zásadní bude vytváření podmínek pro větší využití potenciálu českého zemědělství ke zvýšení míry 
soběstačnosti ČR v potravinách a udržitelné využívání přírodních zdrojů. 
 

 
14.1 V oblasti Společné zemědělské politiky po roce 2020 
 
Pokračovat v prosazování našich národních priorit při vyjednávání o reformě Společné zemědělské 
politiky, zejména: 

 udržení evropského rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku, 
 neuplatňovat zastropování plateb, 
 rovné podmínky na jednotném trhu včetně objemu národních dotací, 
 regulace nekalých praktik obchodních řetězců, 
 ekonomická a environmentální udržitelnost sektoru,  
 zvýšení podpory citlivých komodit, 
 podpora ekonomicky efektivních způsobů hospodaření šetrných k životnímu prostředí. 

 
14.2 Další opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí 

 
 prosazovat uplatnění trendu ke snížení zátěže životního prostředí negativními vlivy, to je 

především vyrábět v místě spotřeby, 
 pokračovat v rychlejším uplatňování opatření v přizpůsobení se klimatickým změnám 

zejména: 
 podporou zdrojů organické hmoty do půdy, zejména živočišné produkce, kompostáren 

apod., 
 zvýšením podpory citlivých komodit, 
 plošným rozšířením postupů precizního zemědělství, zorganizovat k tomu sérii seminářů, 
 rychlejším přenosem poznatků zemědělského výzkumu a jejich uplatněním v praxi, 
 přizpůsobovat systémy hospodaření k zadržování vody v krajině, včetně zvyšování 

vododržnosti půd zvýšením dodávek organické hmoty, 
 diverzifikací do dalších agrárních i nezemědělských odvětví k zabezpečení zdrojů pro 

zmírnění důsledků extrémních výkyvů počasí, 
 dále rozšířit počty spolupracovníků, informátorů v systému Intersucho, 
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 nepolevit v tlaku na dozorčí a kontrolní orgány, aby se věnovaly dovozům nekvalitních 
potravin ohrožujících lidské zdraví a deformujících vnitřní trh ČR, včetně kontroly 
podnákladových cen, 

 podporovat rozvoj venkova preferencí ekonomicky efektivních a ekologicky udržitelných 
investic s vysokou přidanou hodnotou a potřebou lidské práce, 

 připravit zákon o půdě s cílem minimalizovat zábory, udržet ji v rukou těch, kteří na ní 
hospodaří a upravit pacht, který umožní investice do zvyšování její úrodnosti, 

 dořešit Fond těžko pojistitelných rizik s vyváženou účastí státu, zemědělců a pojišťoven, 
 nastavit definici skutečného zemědělce tak, aby bylo zcela jasné, že se podpora neuděluje 

subjektům, jejichž zemědělská aktivita představuje pouze nevýznamnou část jejich celkové 
ekonomické aktivity, 

 prosazovat podstatné omezení administrativy zejména propojením resortních i 
mimoresortních databází a racionalizací kontrol dozorčích orgánů, 

 pokračovat v propagaci českých potravin a českého zemědělství mj. prostřednictvím projektů 
Naskoč na mléčnou vlnu, projekt Náš modrý mák, evropský projekt Zrozeno v EU 2019 – 2021, 
spolupráce s obchodními řetězci BILLA, Penny, Klasa, České cechovní normy, široká publicita 
masmédií včetně TV cyklu Cestou za chutěmi a další, 

 zasazovat se o plnění rozvojové strategie resortu zemědělství do r. 2030 a vytváření 
předpokladů pro dosažení vytyčených cílů, 

 prosazovat vytváření podmínek pro rozvoj agrárních odvětví do strategických dokumentů 
vlády a jednotlivých ministerstev, 

 zintenzivnit práci s mladou generací již od mateřských a základních škol, 
 pokročit ve zlepšení vnímání zemědělství veřejností zejména výkladem a publikováním 

způsobu hospodaření s přínosem pro životní prostředí, udržení venkova, výživu a zdraví 
obyvatelstva, 

 udržet zemědělský rozpočet a navýšit národní podpory k profinancování notifikovaných 
opatření, 

 zvýšit podporu citlivých živočišných a rostlinných komodit a zjednodušit jejich administrativu, 
 dořešit důsledky kůrovcové kalamity a přijímat nezbytná opatření k obnově lesů. 

 

 
14.3 Vnitřní opatření 
 

 připravit primární volby a řádný volební 28. sněm, 
 dopracovat nezbytné změny základních dokumentů Agrární komory České republiky, 
 personálně posílit úřad komory. 
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15 Přehled o plnění usnesení XXVI. sněmu   
      

 Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR a pracovníci úřadu 
 
Usnesení XXVI. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 8. dubna 2018 v Brně. 

1. Konstatuje, že v období od minulého sněmu 

se podařilo zejména: 

o prosadit stanovisko vlády České republiky k návrhům Evropské komise na Společnou 
zemědělskou politiku EU po r. 2020, které obsahuje většinu našich požadavků, 

o získat podporu nevládních organizací zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí pro naše návrhy 
na Společnou zemědělskou politiku EU, 

o zařadit postupné dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti ČR v základních komoditách, 
které lze u nás vyrábět a zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, do 
programového prohlášení nové vlády, 

o prosadit podpůrná opatření v živočišné výrobě a u speciálních plodin, která začínají působit, 
o prosadit navýšení původně minimalizovaného rozpočtu národních dotací na r. 2018 do úrovně 

předchozího roku, 
o prosadit zvýšenou vratku spotřební daně pro živočišnou, lesní výrobu a rybářství, byť zatím 

jen do konce r. 2018, 
o novelizovat veterinární zákon a zákon o rostlinolékařské péči. 

 
přetrvávaly negativní vlivy, které oslabují konkurenceschopnost českého zemědělství: 

o přes meziroční propad rostlinné produkce v běžných cenách přetrvává výrazně nižší objem 
živočišné výroby a tím i nevyvážená hospodářská soustava zemědělského odvětví, 

o dále se prohloubila závislost odvětví zemědělství na dotacích, a to při stagnaci zemědělské 
produkce a meziročním snížení podnikatelského důchodu, 

o nepokročilo se v rovnoměrnější a spravedlivější dělbě marží ve výrobkové vertikále zemědělec 
- zpracovatel - obchod, 

o v zemědělství i lesnictví zesilují environmentální tlaky, přestože se podařilo zastavit 
projednávání tzv. protierozní vyhlášky, 

o rychle rostou spekulativní nákupy zemědělské půdy, 
o nedaří se prosadit Marketingový fond, Lesnicko-dřevařský fond a Fond těžko pojistitelných 

rizik, 
o není dořešena kompenzace újmy při hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod, 
o nadále trvá nedostatek odborných pracovníků v provozu a administrativní systém 

zaměstnávání zahraničních pracovníků je zdlouhavý, 
o nepokročilo se ve snížení administrativní zátěže. 

2. žádá: 
 
2.1.    Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby přijaly zákon o prodeji a 
pronájmu zemědělské půdy.  
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2.2.    Vládu České republiky, aby: 

o se zabývala situací v nesoběstačnosti potravinami, které se u nás dají vyrobit, 
konkurenceschopností českého zemědělství a přijala nezbytná opatření, aby pohlížela na 
zemědělství jako na strategické odvětví, 

Plnění: Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí se podařilo v roce 2018 
prosadit tři zásadní věci. Za prvé je to zachování obálky pro národní dotace včetně perspektivy 
rozšíření podpor welfare zvířat a QCZ kvality potravin také další kategorie. Za druhé se podařilo 
z rezervy ostatních rezortů, která tvořila původně 8 miliard korun celou čtvrtinu (2 miliardy korun) 
vyhradit pro kompenzaci škod způsobených suchem. Za třetí se podařilo novelizovat zákon o 
spotřební dani způsobem, který umožní vyplácet vyšší vratku spotřební daně zemědělcům s vyšším 
zatížením VDJ/ha a pěstitelům citlivých komodit a bílkovinných plodin. Nezanedbatelná je také 
koncepční strategie vlády k řešení sucha, kde došlo namátkou k povolení budování menších vodních 
nádržek bez stavebního povolení nebo k navýšení hladiny některých velkých vodních nádrží. Pokud je 
největší výzvou klimatické změny zadržení vody v krajině, je dobře, že vláda si začíná uvědomovat, že 
zemědělství není původcem, ale naopak řešením problému.   

o se intenzivně zabývala kalamitní situací v českých lesích a bezodkladně přijala účinná opatření 
na úrovni jednotlivých zodpovědných rezortů včetně adekvátní finanční podpory na její 
zvládnutí.  

Plnění: Byly přijaty dílčí legislativní úpravy, iniciované ministerstvem zemědělství. Je však nezbytné 
nadále pokračovat ve změnách legislativy, aby lépe korespondovala se současnou situací a 
umožňovala efektivní boj s kůrovcem, zejména pak zvýšit efektivitu činností v ochraně lesa a umožnit 
vlastníkům a správcům lesů vyšší míru operativního rozhodování. Zásadním aspektem změny 
legislativy musí být to, aby práce lesníka spočívala v péči o les. Je tedy nutné razantně snížit 
administrativní zátěž pracovníků v lesním hospodářství. Je nezbytné podpořit aplikaci zákona o 
zadávání veřejných zakázek tak, aby umožňovala operativní řešení kalamitních situací v lesích. 

Do budoucna je třeba jednoznačně zohlednit a finančně kompenzovat vlastníkům zajišťování 
ekosystémových funkcí lesů. Dosavadní přislíbené navýšení finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích je naprosto nedostatečné a taktéž připravený časový postup jejich vyplácení je pro vlastníky, 
postižené kůrovcovou kalamitou, zcela nepříhodný. 

Agrární komora ČR se spolu s většinou významných subjektů lesnicko-dřevařského sektoru připojila 
k Lesnické výzvě, která komplexně popisuje aktuální stav sektoru i potřebná opatření k nápravě 
současné vážné situaci v lesnictví. 

2. 3.    ministra zemědělství České republiky, aby: 

o nepolevil v hledání spojenců v členských státech i bruselských strukturách EU k prosazení 
národních zájmů České republiky v reformě Společné zemědělské politiky EU po r. 2020, to je:  

o odmítnutí zastropování plateb, 
o sjednocení úrovně národních dotací, 
o řešení výrobkové vertikály – zemědělec – zpracovatel – obchod, 
o zvýšení podpory citlivých komodit 
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Plnění: Současný ministr zemědělství, stejně jako jeho poslední dva předchůdci na Radě ministrů 
zemědělství Evropské unie opakovaně prosazovaly tyto priority, přičemž se zatím podařilo dokončit 
směrnici o tzv. nekalých obchodních praktikách, která by měla posílit postavení zemědělců v rámci 
výrobkové vertikály. V prosazení dalších priorit budou stěžejní blížící se volby do Evropského 
parlamentu a následné obsazení Zemědělského výboru (COMAGRI) této instituce. Výsledná legislativa 
je potom na úrovni EU přijímána v tak zvaném procesu spolurozhodování.  

o prosadit nezbytná opatření k ochraně zemědělské půdy a zvyšování její úrodnosti, 

Plnění: Ve spolupráci s ministrem zemědělství se podařilo pozastavit přijetí protierozní vyhlášky a 
dohodnout s Ministerstvem životního prostředí novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu s cílem umožnit zemědělcům lepší ochranu zemědělské půdy a zvyšování její úrodnosti na 
principech udržitelného hospodaření.  

o zaměřit podpory na subjekty, které se zemědělstvím živí, 

Plnění: Momentálně se připravuje novela zákona o zemědělství, která by mohla mimo jiné otevřít 
také otázku definice zemědělského podnikatele, která by měla být postavena právě tak, že 
zemědělským podnikatelem je ten, který se zemědělstvím živí. 

o podpořit široké uplatnění precizního zemědělství, 

Plnění: Precizní zemědělství je prosazováno v připomínkách k Strategickému plánu SZP po roce 2020, 
stejně jako v rámci připomínek k aktualizaci nastavení dotační podmíněnosti (DZES5 atd.), kam se 
podařilo prosadit některé moderní agrotechnické postupy jako je metoda zakládání porostu strip-till. 

o podnikl další kroky k vyváženosti hospodářské soustavy odvětví zemědělství a jeho propagaci 
ve veřejnosti, 

Plnění: Jednou z hlavních priorit AK ČR zůstává podpora ŽV a speciální rostlinné produkce včetně 
šlechtitelství. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství bylo zahájeno několik programů na 
propagaci zemědělství a tuzemských potravin.  

o prosazoval přiblížení výše národních podpor starým zemím EU, 

Plnění: Obálku národních podpor se pro rok 2018 a 2019 podařilo udržet na přijatelné úrovni, nicméně 
se stále nepodařilo vynutit dodržování zákona o cenách. Proto bychom rádi předložili zákon o 
fungování potravinového řetězce, který funguje ve Francii, a který přesně stanovuje výrobní náklady 
zemědělských komodit a potravin a zakazuje jejich nákup pod výrobní náklady. 

o předložil k projednávání návrh zákona o prodeji a pronájmu zemědělské půdy, 

Plnění: Po konzultaci s německými a francouzskými nevládními organizacemi, které zastupují zájmy 
zemědělců, jsme vypracovali návrh zákona o prodeji zemědělské půdy a zemědělském pachtu, na 
jehož základě by měl fungovat monitorovací systém průměrných cen, za které jsou pozemky 
prodávány, stejně jako propachtovávány. V případě, že se prodejní cena, či výše pachtu výrazně 
odchyluje od průměru, měl by pověřený úřad (např. SPÚ) možnost smlouvu zneplatnit. Podobný 
mechanismus funguje právě ve Francii a Německu, kde došlo k stabilizaci cen půdy a pachtovného.  
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o se zasadil o prodloužení a další rozšíření zelené nafty po roce 2018, 

Plnění: Od 1. 1. 2019 platí novela zákona o spotřební dani, která systém administrativně zjednodušuje 
pomocí tak zvaných normativů a zároveň umožňuje zemědělcům s vyšším zatížením VDJ/ha a s vyšším 
zastoupením speciálních rostlinných komodit včetně bílkovinných plodin v osevním postupu zažádat 
o vyšší vratku spotřební daně.  

o společně se zainteresovanými resorty ustavil účinné plošné kontroly při dovozu potravin, 

Plnění: Plošné kontroly masa byly vyhlášeny na přelomu února a března v reakci na zjištění polských 
jatek, kde probíhaly porážky bez veterinárního dozoru. Na základě plošných kontrol byly zjištěny nejen 
dodávky závadného masa, ale také došlo k odhalení řady dalších administrativních pochybení. Velkým 
problémem zůstává především nedodržování vyhlášky o povinném hlášení o dovozu potravin, které 
platí jak pro potraviny živočišného původu, tak pro produkty rostlinného původu. Například u máku 
potom valná většina produkce ze zemí jako je Španělsko (kde se pěstuje jen mák technický) není vůbec 
nahlašována.  

o vyhodnotil dosavadní účinnost podpor z Plánu rozvoje venkova, soustředil je na nejefektivnější 
investice při zjednodušení jejich poskytování, 

Plnění: Ministerstvo ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem skutečně provedlo 
analýzu PRV a v projektových investicích se podařilo poslední kola nasměrovat do ŽV (body navíc pro 
chovatele dojeného skotu) a speciální rostlinné výroby (chmel). Do budoucna bychom chtěli, aby se 
investice více soustředily i na další speciální komodity, které jsou investičně poddimenzované (ovoce, 
zelenina, brambory) a investice do jednoduchých (nikoli speciálních) strojů byly nadále prováděny 
pomocí podpory úroků, případně prostřednictvím podpory de minimis s využitím jednodušší 
administrativy PGRLF. 

o ve spolupráci se zainteresovanými resorty a institucemi zpracoval podmínky pro fungování 
Fondu těžko pojistitelných rizik, 

Plnění: Pro účely poradců ministra byl ve spolupráci s AK ČR a PGRLF vypracován materiál s variantami 
pro vytvoření Fondu těžko pojistitelných rizik, či jiných metod řízení rizik. V tuto chvíli budou 
představenstvu předloženy jednotlivé varianty k vyjádření, přičemž optimálním řešením se jeví 
odložení daňové povinnosti (vytváření rezervních fondů přímo u podnikatele) v prvním kroku a 
samotný Fond s povinným pojištěním a účasti státu a pojišťoven v kroku druhém.  

o prosadil rozšíření výuky odborných předmětů a rozšíření praxe na zemědělských a lesnických 
školách  

Plnění: Ministerstvo zemědělství podporuje praktické vyučování žáků u podnikatelských subjektů 
prostřednictvím národního dotačního programu 9.E - Školní závody. Školními závody jsou jmenovány 
zemědělské, potravinářské, lesnické a veterinární podnikatelské subjekty, které z hlediska svého 
výrobního zaměření, technického a technologického vybavení zajistí na svém pracovišti praktické 
vyučování žáků a studentů středních odborných škol v souladu se vzdělávacími programy příslušných 
učebních a studijních oborů. Cílem tohoto programu je zajištění praktického vzdělávání žáků středních 
odborných škol se sektorovým zaměřením v moderních podnicích zabývající se příslušnou 
prvovýrobou. Umožnit tak žákům vybraných oborů osvojit si praktické dovednosti v provozních 
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podmínkách s cílem zajistit kvalifikovanou pracovní sílu pro sektor zemědělství. V roce 2018 bylo 
finančně podpořeno celkem 80 subjektů, celková částka podpory činila 7 425 tis. Kč. 

o urychleně vydal novelu prováděcí vyhlášky č. 327/2012 Sb. k zákonu č. 299/2017 Sb., který 
novelizuje zákon 326/2004 o rostlinolékařské péči 

Plnění: Zatímco novela zákona o rostlinolékařské péči byla v tomto roce vydána, hlavní body, mezi 
které patřilo zavedení QR kódu pro lepší dosledovatelnost přípravků na ochranu rostlin včetně 
realizace softwarového řešení a především zrušení oznamovací povinnosti aplikace POR chovatelům 
včel, zůstaly nedořešeny. V případě QR kódů chceme jednat s MZe o optimálním řešení, které by 
nebylo pro zemědělce zatěžující a zároveň by plnilo svůj účel, co se týče včel a ohlašovací povinnosti, 
mělo by být brzy připraveno softwarové řešení, nicméně v ideálním případě bychom chtěli tuto 
povinnost, jako v praxi nefunkční, zrušit.  

o s ohledem na nebezpečné šíření Afrického moru prasat (AMP) vyhlásil zástřelné u divokých 
prasat na celém území ČR  

Plnění: Více než dvouletá snaha Myslivecké komise AK ČR o vyplácení zástřelného u divokých prasat 
na celém území ČR došla naplnění. Vláda svým nařízením schválila s účinností od 1. listopadu 2018 
finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého. ČR se stala jedinou zemí, které se 
podařilo vymýtit Africký mor prasat. 

 
2.4.    ministra životního prostředí České republiky, aby 

o v souvislosti se změnou klimatu přistoupil k dynamičtějšímu a méně konzervativnímu pojetí 
ochrany přírody,  

Plnění: V rámci práce na Strategickém plánu pro příští SZP dlouhodobě prosazujeme, aby ochrana 
přírody vycházela z principů udržitelnosti, a to nikoli pouze v lepším hospodaření s přírodními zdroji, 
ale také i s ohledem na udržení příjmů (životní úrovně) zemědělců a zabránění vylidňování venkova 
(podpora ŽV a speciální rostlinné výroby).  

o využil finanční prostředky resortu ke kompenzaci újmy z hospodaření v pásmech hygienické 
ochrany vod a újmy ze záchranných programů živočichů a rostlin a dalších ochranných 
opatření, 

Plnění: Novela vodního zákona byla dopracována tak, aby nárok na kompenzace náležel nejen 
vlastníkovi, ale také uživateli, pokud není vlastníkem. Dříve přitom záleželo vždy na individuální 
domluvě propachtovatele s pachtýřem a kompenzace závisela na vystavení plné moci. Podle 
poslaneckého návrhu k novele by mělo začít docházet k výplatě roční kompenzace následujícím 
způsobem: v prvním ochranném pásmu 800 korun na hektar a v druhém ochranném pásmu 500 korun 
na hektar i pro uživatele. Navíc by podle posledních informací mělo dojít k vypsání speciálního 
dotačního titulu pro povodí Želivky, případně dalších povodí, kde stát identifikuje zvýšený společenský 
zájem o kvalitu vody. Objem dotačního titulu by se měl podle prvotních informací pohybovat kolem 
60 milionů korun na období tří let.  
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o v souvislosti se změnou klimatu, zejména úbytkem srážek, umožnil pro obnovu lesů široké 
využití domácích dřevin (modřín) a dlouhodobě prověřených nepůvodních dřevin (zejména 
douglaska a jedle obrovská),  

Plnění: Pouze zčásti, v legislativních novelách se jejich využití nevylučuje, nicméně na územích 
s různým stupněm ochrany se stále nedaří uvedené domácí dřeviny i prověřené nepůvodní dřeviny 
(MD, DG i JDO) plnohodnotně uplatňovat. 

o umožnil regulaci chráněných živočichů, jejichž početnost způsobuje nevyváženost biodiverzity 
v krajině i škody v hospodaření zemědělském, rybářském či myslivosti (krkavec, vydra, bobr, 
kormorán velký a další).  

Plnění: Agrární komora se zapojila do iniciativy Hospodářů v krajině a významně ovlivnila návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady 
ES č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Návrh se týká zejména 
změn v zákoně o myslivosti, zákoně na ochranu zvířat proti týrání, zákoně o ochraně zvířat, zákoně lesním, 
rybářském a dalších. Podařilo se zabránit, aby národní orgány ČR mohly významně rozšiřovat seznam 
nežádoucích druhů rostlin a živočichů nad evropský seznam. 

 
AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství České 
republiky, Ministerstvem životního prostředí České republiky a dalšími orgány při zajištění těchto 
požadavků.  
 
 
3.    schvaluje: 

3.1.    Výroční zprávu za uplynulé volební období od XXV. sněmu, včetně přehledu o plnění jeho 
usnesení, 
3.2.    účetní závěrku za rok 2017 a plán příjmů a výdajů na rok 2018, 
3.3.    zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2017. 

 

4.    ukládá: 
 
4.1.    představenstvu Agrární komory České republiky 

o řídit činnost komory v souladu s usnesením XXVI. sněmu a zaměřením činnosti v příštím 
období uvedeném v části 14 výroční zprávy za rok 2017.  

Plnění: Představenstvu byly pravidelně předkládány k vyjádření témata, která se odvíjela od usnesení 
sněmu, případně od aktuálních problémů. Představenstvu byla navíc na posledním jednáním před 
Sněmem předložena výroční zpráva s plněním usnesení Sněmu.  

o připravit na XXVII. Sněm Agrární komory České republiky změnu základních dokumentů včetně 
zákonu o Agrární a Hospodářské komoře ČR  
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Plnění: V roce 2019 proběhlo několik jednání s Hospodářskou komorou o otevření zákona o AK ČR a 
HK ČR, přičemž bylo dohodnuto, že k otevření zákona by mělo dojít v tomto roce poté, co bude její 
podpora vyjednána s vládou. Novela příspěvkového řádu byla zpracována interně a schválena 
Sněmem Agrární komory, přičemž její současná platná podoba schválená nejvyšším orgánem AK ČR 
je nyní na webu.  

4.2.    krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům: 

o rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období a usnesení 
XXVI. sněmu do vlastních podmínek, 

o napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit 
jeho usnesení, 

o jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární 
komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR,  

Plnění: Jak v případě schvalování pozice PSP ČR k reformě SZP, tak v případě schvalování pozice 
Senátu k témuž materiálu se podařilo členskou základnu do lobbingu poslanců a senátorů zapojit. 
Podařilo se také distribuovat petici pro zastropování přímých plateb a dostat ji také mimo 
zemědělskou veřejnost.  

o organizovat seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice EU a v národních 
předpisech, 

o na pomezí ledna a února roku 2018 AK ČR zorganizovala v rámci Programu rozvoje venkova 
2014-2020 sérii regionálních seminářů pro agronomy k bezpečnému používání přípravků na 
ochranu rostlin. 

Plnění: Členská základna byla pravidelně seznamována se změnami v SZP EU a v národních předpisech 
prostřednictvím účasti zaměstnanců Úřadu na Valných hromadách OAK, v novinkách z MZe a EU 
v rámci Týdenního zpravodajství a hromadně potom na jednání Sněmoven a na poradách ředitelů 
komor.  

o zvýšit zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat v zemědělství FADN s cílem získání 
reprezentativních údajů pro obhajování zájmů členstva na národní úrovni i v EU,  

Plnění: Každým rokem, i když není nárůst markantní, roste počet nahlášených podniků a zvyšuje se i 
procento odevzdaných podniků. Účelem je, aby soubor podniků zůstal zachován a měl rostoucí 
tendenci s důrazem na stabilní vzorek podniků. V minulém roce šetření dokončilo 90 %. 

o plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR 

Plnění: Aktualizaci plynule prováděla kancelář v Olomouci. Po jejím zrušení je potřeba zasílat změny 
na suchan@akcr.cz  

o zvýšit zapojení členů do sítě pro sledování klimatických změn.  

Plnění: Poté, co bylo rozhodnuto, že kompenzace za sucho v roce 2018 budou vypláceny na základě 
dat systému Intersucho (síť pro sledování klimatických změn), došlo k nárůstu počtu respondentů. 
Stále zůstává 9 okresů bez respondenta a většina „pokrytých“ okresů má respondentů jen několik. 
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Pro větší přesnost je třeba systém ještě zdokonalit především vzhledem k tak zvaným srážkovým 
stínům.  

4.3.    členské základně: 

o systematicky pracovat na propagaci českého zemědělství s důrazem na ekonomiku 
ekologické ochrany, 

Plnění: Viz str. 47 až 49 s názvem Mediální aktivity v této Výroční zprávě 

o uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým 
řádem takto: 
a) sněmovna všeobecná 12 638 112 Kč,  
b) sněmovna společenstev 3 455 000 Kč,  

Plnění: k 21. 3. 2019 byl stav úhrady členských příspěvků na rok 2018 následující: všeobecná 
sněmovna 12 462 456 tj. 99 % příspěvků, sněmovna společenstev 3 195 000 tj. 92 %. Celkem byly 
příspěvky uhrazeny z 97 %. 

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: Rozpracování bylo provedeno, výsledek plnění je uveden v předchozím bodu. 
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16 Úřad Agrární komory České republiky 
 

ke dni 1. května 2019 

prezident 

 
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Tel: 296 411 180 jandejsek@akcr.cz  
 

tajemník 

 
Ing. Jan Doležal Mobil: 724 142 948 dolezal@akcr.cz    
 

ředitel úřadu 

 
Ing. Václav Suchan, CSc., MBA 
suchan@akcr.cz  
 

Mobil:  602 433 375 

poradce prezidenta 

 
Ing. Jan Záhorka  Mobil:  606 755 026 zahorka@akcr.cz 
 

sekretariát p. Valérie Ivašková 
sekretariat@akcr.cz 

Tel.: 
Mobil: 

296 411 180 
731 652 466 

Informatika, FADN 

 
Ing. Soňa Chánová 
chanova@akcr.cz 
 

Mobil: 724 969 361 

poradenství a 
vzdělávání 

 
Mgr. Šárka Štejnarová Mobil:  733 581 302 stejnarova@akcr.cz 
 

 
výkonná ředitelka pro 
SZP 
 

 
Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. 
dubravska@akcr.cz 
 

Mobil:  724 969 362 

 
 



Pořadatelé Odborní partneři



Zpracovala: 
Agrární komora České republiky 
Sídlo: Blanická 3, 779 00  Olomouc   

Úřad Praha: Počernická 272/96, 108/ 00  Praha 10 – Malešice • tel: 296 411 180 
e‐mail: sekretariat@akcr.cz • ID datové schránky: guzadjj 

IČ: 47674768 • DIČ CZ47674768 • č.ú.: ČSOB 153 269 828/0300 
Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571. 
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