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Úvodní slovo prezidenta 
 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 
 
končíme tříleté volební období orgánů Agrární komory ČR. 
Poslední rok byl náročný na události doma, v Evropě a také 
ve světě. Byl to rok, ve kterém jsme volili naše zástupce  
do Evropského parlamentu, kde následně došlo k výměně 
téměř dvou třetin europoslanců. Díky našemu společnému 
úsilí se nám podařilo zvolit také zástupce, kteří mají zájem  
o zemědělství, jsou ochotni s námi jednat, jsou ochotni 
hledat řešení a mají skutečný zájem o agrární sektor v České 
republice. 
 
Děkuji každému z vás za podporu právě při volbě našich 
kandidátů do Evropského parlamentu. Před pěti lety jsme 
neměli ani jednoho europoslance, který by byl řádným 
členem v zemědělském výboru, dnes jich tam máme více  
a dva z nich s námi velmi intenzivně jednají a prosazují naše 
požadavky. I když práce Evropského parlamentu není každý den pro mnohé tak viditelná, výsledky 
hlasování jsou pro náš každodenní život významné. Právě z Evropského parlamentu budou vycházet 
schválené dokumenty, které budou mít vliv na každého z nás. Právě zde se rozhodne o tom, kdo bude 
"skutečný zemědělec", jaké budou platby na citlivé komodity, jaké budou přímé platby v jednotlivých 
státech, jaká bude výše evropského rozpočtu pro rozvoj venkova a o mnoha dalších skutečnostech. 
Ovšem všechno toto mělo být předmětem diskusí až po odsouhlasení rozpočtu pro další sedmileté 
období, tedy po schválení Víceletého finančního rámce. Jsme rádi, že vláda má stejný názor jako my, 
že je třeba současný návrh rozpočtu odmítnout a požadovat navýšení rozpočtu, což souvisí nejen  
s inflací, ale zejména se zvyšujícími se environmentálními požadavky na nás, zemědělce. Přece není 
reálné, aby za nižší rozpočet zemědělci v kterékoli evropské zemi zajišťovali výrazně vyšší požadavky. 
 
Jsme tu pro naše obyvatele, avšak musíme mít reálné podmínky, abychom dokázali zabezpečit to, co 
se od nás očekává. Není přece možné fungovat na trhu dlouhodobě, když v jednom státě dostane 
zemědělec 100 eur na hektar a jen o pár stovek kilometrů na stejnou plochu 400 eur. Nelze existovat 
na trhu, kde jeden zemědělec dostane od státu 3 až 5krát vyšší dotaci a následně prodává svou 
produkci pod výrobní náklady na trhu jiného členského státu. Jsem rád, že už i u nás začala intenzivní 
diskuse o tom, že je třeba přestat s prodejem za podnákladové a podnákupní ceny, když i ministerstvo 
financí požaduje v zákoně tento "nešvar“ řešit. To, že nefunguje Evropská unie tak, jak by měla, jsme 
viděli i ve výsledku národního referenda ve Spojeném království a ve vystoupení první členské země 
z EU. Pokud bude místy nesmyslná regulační politika pokračovat, budou Evropskou unii opouštět další 
státy. I když zde zastávám myšlenku, že pro každou zemi je lepší, pokud dokáže být součástí většího 
společenství, ovšem aniž by bylo sníženo její fungování na úkor dalších států. 
 
Rok 2019 byl zároveň rokem, ve kterém jsme se zúčastnili mnoha jednání na domácí půdě, ale  
i v Bruselu a v dalších evropských městech. Zejména pak v Evropské komisi, Evropském parlamentu, 
Evropském hospodářském a sociálním výboru, mezinárodní organizaci zastupující zemědělce Copa 
Cogeca, organizaci zastupující vlastníky půdy ELO, Stálých zastoupení jednotlivých členských států  
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a mnoha dalších. Jednali a setkávali jsme se jednak v rámci jednání Visegrádské čtyřky, ale i jednání 
Zemí tří moří, tedy států Estonska, Litvy, Lotyšska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska, 
Chorvatska, Rumunska a Bulharska, a to i za účasti Rakouska. Na těchto jednáních jsme prosazovali 
zájmy vás, členů Agrární komory ČR. 
 
Vloni jsme také vydali mnoho publikací s agrární tématikou, natočili seriál o českém venkově „Trvalé 
bydliště venkov“ a začali s pravidelným týdenním natáčením seriálu o tom, jak vznikají naše domácí 
potraviny „Potraviny z domoviny“, také jsme organizovali tiskové konference v rámci evropského 
projektu „Zrozeno v EU“ a projektů s podporou ministerstva zemědělství zaměřené na propagaci 
produkce jednotlivých komodit (např. mléka, masa včetně ryb, brambor, máku, rostlinného oleje, 
ovoce, zeleniny a dalších). Zintenzivnili jsme i vydávání našeho časopisu AGRObase a rozšířili jeho 
distribuci. Zúčastnili jsme se domácích a mezinárodních výstav, abychom propagovali naše 
zemědělství, potravinářství či lesnictví. 
 
Tak, jak jsme začali v předchozím období, i v roce 2019 jsme velmi intenzivně pracovali  
na připomínkách k legislativě. Zde vzpomenu zejména usilovná jednání a práci na změnách zákona  
o významné tržní síle, který by měl zajistit vyrovnání podmínek mezi prvovýrobci, zpracovateli  
a maloobchodem. Dalším zákonem, ve kterém jsme se pokusili chránit naše národní bohatství, byl 
zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Je však třeba zdůraznit, že v práci na obou zákonech 
pokračujeme. Zejména zákon o významné tržní síle je zákonem, který by měl být novelizován v prvním 
čtvrtletí roku 2020. 
 
Za poslední tři roky jsme ale také řešili kalamitu hrabošů (a to zejména v roce 2019), bojovali jsme  
s následky přírodních událostí (zejména s mrazem a suchem, kde na základě našich požadavků  
a jednání, ministerstvo zemědělství kompenzovalo ztráty zemědělcům ve výši více než 2,5 mld. Kč),  
s následky nepříznivého vývoje na trhu (nízkými cenami za některé komodity, které jsme prodávali  
a naopak se zvýšením cen námi nakupovaných komodit), ale i s nekompetentností některých lidí, kteří 
se vyjadřovali k zemědělství, či problémům v něm v médiích, nebo na různých setkáních. Musím se 
přiznat, že taková setkání byla náročná, když vidíte, že jednáte s lidmi, kteří vůbec nevědí o podstatě 
problému, nemají žádné vzdělání v agrární či přírodní oblasti, chybí jim praxe a považují se  
za "nejchytřejší". Viděli jsme to jasně například při setkáních ke škodám způsobených hraboši, když 
"odborníci" nebo "zelení aktivisté" například tvrdili, že hraboš provzdušňuje půdu a zlepšuje také její 
zásobování vodou. Nebo při diskusích k různým typům chovů nosnic, když oponent tvrdí, že je třeba 
všechna vajíčka mýt, když jsou znečištěná, a tak je uskladňovat. Na diskusích o králících jsme se zase 
setkali s odborníky, kteří nerozeznali zajíce od králíka. Jsem však rád, že i při takových jednáních jsme 
dokázali jasně definovat problémy a dokázali jsme uvést problematiku na pravou míru. 
 
Rok 2020 je pro nás všechny důležitý. Je to pro nás rok nejenom volební, kdy končí jedno tříleté 
období, je to zároveň začátek další etapy, ve které je nutné pokračovat v započatých úkolech  
a navázat na už předjednané věci. Je to rok, kdy se bude rozhodovat o podobě Společné zemědělské 
politiky, postupně se dostáváme od obecných definic a požadavků ke konkrétním nastavením,  
na kterých se dohaduje Evropský parlament. Právě v prvním pololetí, během chorvatského 
předsednictví EU, budou velmi intenzivně pokračovat zasedání europoslanců ve výborech a následně 
bude hlasování v plénu. Ve druhém pololetí bude předsednickou zemí Německo, od kterého se 
očekává řešení rozpočtu. Se zástupci obou států budeme nadále intenzivně jednat. Budeme také 
pokračovat v pravidelných výjezdech do Bruselu na setkání a o výsledcích jednání vás budeme 
informovat. 



5 
 

 
V tomto roce budou nadále pokračovat přípravy na strategickém plánu, který by měl být základním 
rámcem pro zemědělství České republiky v dalším sedmiletém období. Již v roce 2019 jste se mnozí 
zúčastnili zasedání pracovních skupin organizovaných ministerstvem zemědělství, nebo jste se 
vyjadřovali k přímým platbám, rozvoji venkova, generační výměně, konkurenceschopnosti, klimatu, 
krajině, hospodaření s vodou, apod.. Je důležité, abychom se těchto zasedání účastnili a vznášeli 
podněty a nároky, které se budou přenášet do podmínek pro hospodaření. Nesmíme být nyní pasivní 
a ani se nesmíme nechat odradit. Vím, že je pro každého z nás náročné někdy obhajovat základní 
požadavky, je to však nutné.  
 
Zároveň jsou připravovány další materiály a dokumenty jiných ministerstev či organizací, kde je 
potřeba aktivně spolupracovat. I zde musíme být aktivní, vždyť pro nás, zemědělce je příroda 
základem. My zde každý den hospodaříme, nám záleží na zemědělské půdě, na jejím zvelebování. 
Vždyť právě zemědělec je první, a zejména skutečný ekolog. My o ekologii a ochraně přírody a krajiny 
nemluvíme, my takový život skutečně žijeme. 
 
V tomto roce se rozhodne, od kdy se začnou uplatňovat nová pravidla společné politiky pro zemědělce 
v celé Evropské unii. Zatím je návrh na roční přechodné období, což však považujeme za nesmysl. 
Přece už z předchozího období velmi dobře víme, že je potřebný dostatek času nejen na přípravu, ale 
na skutečné zavedení opatření a návrhů do reálného podnikání. Předpokládáme, že přechodné 
období bude trvat dva roky tak, jak se o tom už na více jednáních mluvilo. Je však zároveň nutné, aby 
během tohoto přechodného období pokračovalo financování nejen přes první pilíř, tedy přes přímé 
platby, včetně plateb na citlivé komodity, ale i druhý pilíř, tedy rozvoj venkova, a to v plné výši. 
Zároveň je třeba, abychom pokračovali i s podporou prostřednictvím schémat, které jsme měli 
schválené, resp. které jsou ve fázi schvalování, jako je titul QCZ na vepřové, resp. drůbeží maso. 
 
Čekají nás důležitá vyjádření k připravované "Zelené dohodě" (Green deal) či o zahrnutí požadavků  
"Z farmy na vidličku" (Farm to fork). Zde vás chci každého poprosit, abyste se zapojili do připravované 
veřejné diskuse. Vím, mnozí z vás považujete tyto veřejné diskuse, tedy vyplňování různých dotazníků 
za ztracený čas, ale ozvěme se, je to v náš prospěch. Pro ilustraci, v roce 2017 se veřejné diskuse 
k návrhu Společné zemědělské politiky zúčastnilo přibližně 305 tis. respondentů, ale více než polovina 
byla z Německa a více než 90 % byli nezemědělci. Nemůžeme přece připustit, aby o zemědělství 
rozhodovali ti, kteří o něm nevědí z praxe. Nemůžeme dopustit, aby o nás rozhodovali ti, kterým chybí 
vzdělání v sektoru a praktické zkušenosti. Proto nesmíme podceňovat žádné aktivity, které se týkají 
zemědělství. Právě z připravovaných dotazníků bude Evropská komise vycházet v dalším období  
a bude se všude odvolávat na takto získané výsledky. 
 
Stejně tak musíme posílit komunikaci k veřejnosti. Vidíme trend, kdy pár procent populace ovlivňuje 
život většiny obyvatel. Setkáváme se s různými populistickými názory, které zavádějícími informacemi 
deformují názor většiny, proto je třeba, aby každý z nás "bojoval" za naše společné zájmy.  
Ze společnosti se nějak vytratilo povědomí, že zemědělství je základem naší existence. Poskytujeme 
našim obyvatelům zdravé, bezpečné a chutné potraviny, staráme se o krajinu a přírodní zdroje. 
Dotace, které jdou do zemědělství, jsou přes sektor poskytovány spotřebitelům, kteří si potraviny 
kupují. Na tyto skutečnosti musíme lidi upozorňovat. V době hojnosti a blahobytu se zpřetrhalo pouto 
minulosti. Musíme opět lidem ukazovat naši práci, vysvětlovat její principy a zásady, aby všichni viděli, 
že zemědělství není jenom zaměstnání, ale bohatý a pestrý styl života, práce s přírodou a v přírodě. 
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Vážení přátelé, dostala se k vám zpráva o činnosti Agrární komory ČR za uplynulé volební období. 
Najdete zde výsledky celého sektoru, naše aktivity doma i v zahraniční, mediální výstupy, činnost 
úřadu a množství dalších zajímavých informací. Součástí zprávy je i návrh rámcového zaměření 
činnosti komory na příští období. Je tedy na místě, abych vám všem poděkoval za spolupráci 
v posledních třech letech. Mnozí z vás jste mi byli skutečnou oporou při řešení problémů, při různých 
jednáních a setkáních. I díky našemu společnému úsilí se podařilo navýšení podpor do sektoru 
zemědělství v roce 2018 na 3,91 mld. Kč a v roce 2019 na 4,36 mld. Kč. Finanční prostředky pomohly 
stabilizovat podpořené sektory, v konečném důsledku se však jejich efekt promítnul i u spotřebitelů. 
Také se nám podařili změny podmínek pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně u zelené nafty, 
a tak se v této oblasti ekonomická situace naších zemědělců přiblížila podmínkám zemědělců  
v dalších státech EU. 
 
Děkuji vám a věřím, že i v dalším období bude i díky společnému úsilí Agrární komora České republiky 
úspěšná při prosazování zájmů zemědělců, potravinářů a lesníků. Chceme, aby naše země dokázala 
uživit své obyvatele. Víme, že domácí potraviny jsou pro naše zdraví ty nejlepší, víme, že to co si doma 
vypěstujeme a dochováme, je pod stálou kontrolou a je to pro naše zdraví to nejpřirozenější. Pokud 
budeme jíst domácí potraviny, budeme zároveň chránit i naše životní prostředí, zabráníme znečištění 
prostřednictvím dlouhé uhlíkové stopy. Pokud budeme nadále pečovat o naši krásnou zemi s péčí 
řádného hospodáře, zachováme ji pro naše potomky. Jsem přesvědčen, že spolu i do budoucna 
jménem Agrární komory ČR zvládneme všechny výzvy. 
 
 
S úctou a vděčností 
 
 
          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 
 

 2017 2018 2019 

Sněmovna všeobecná    

počet členů 59 59 58 

z toho počet OAK (KAK) 57 (12) 57 (12) 56 (12) 

z toho počet RAK 2 2 2 

Sněmovna společenstev    

počet členů 32 33 32 

z toho vyjmenovaná 3 3 3 

z toho ostatní 7 7 7 

z toho živočišná výroba 9 9 8 

z toho rostlinná výroba 13 14 14 

ha zemědělské půdy obhospodařované členy 1 612 423 1 612 423 1 601 265 

počet členů OAK 2 759 2 759 2 748 

z toho zemědělských organizací 2 365 2 365 2 354 

včetně soukromě hospodařících rolníků 1 211 1 211 1 206 

členské příspěvky celkem (Kč) 9 219 000 15 960 820 15 871 559 

z toho sněmovna všeobecná 6 472 000 12 561 120 12 396 559 

z toho sněmovna společenstev 2 747 000 3 399 700 3 475 000 
 

Ve sněmovně všeobecné v roce 2017 ukončila členství OAK Rokycany a v roce 2019 OAK Beroun.  
Ve sněmovně společenstev v roce 2018 ukončil členství Český svaz včelařů a nově byla přijata 
Asociace profesionálních včelařů. V roce 2019 ukončil členství MLECOOP a nově byl přijat Svaz 
školkařů ČR. 

 
Všeobecná sněmovna má k 31. 12. 2019 celkem 58 členů 
 

56 okresních agrárních komor, sdružených do 12 
krajských agrárních komor – Kraj Středočeský 8 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 k 31. 12. 2019 celkem 32 členů 
 

Svazy a společenstva zájmová vyjmenovaná mají 3 členy, ostatní 7 členů,  
Svazy a společenstva živočišná výroba 8 členů, rostlinná výroba 14 členů. 
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A) Svazy a společenstva zájmová  
 
 

Vyjmenovaná: 
 

Agrární unie 
 
  

 

Potravinářská komora ČR 
  

 
 

Zemědělský svaz ČR 
 

 
 
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 státu 
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B) Svazy a společenstva živočišná výroba 
 

 

Českomoravská drůbežářská unie, z. s. 
   

 
Asociace profesionálních včelařů, z. s. 

   
 
    

Rybářské sdružení 
 

  
 
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. 

 
  
 

Svaz chovatelů drůbeže ČR, z. s. 
 

   

 
Svaz chovatelů holštýnského skotu, z. s. 

  
 
 
Svaz chovatelů prasat, z. s. 
 
 
Unie chovatelů hospodářských zvířat 

 
 
 

C) Svazy a společenstva rostlinná výroba 
 

   

Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z. s. 
 
 
   

Svaz školkařů ČR 
 

 
 
Spolek pro komodity a krmiva  
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Českomoravský cukrovarnický spolek 
 

 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
 
 

 
Český modrý mák, z. s. 

 
 

    
Svaz lnu a konopí ČR, z. s. 

 
   

 
Ovocnářská unie ČR, z. s. 

 
    

 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 

 
     

 
 

Svaz pěstitelů cukrovky ČR 
 

 
     

Svaz pěstitelů chmele ČR 
 

 
 
Svaz vinařů České republiky, o. s. 

 
  

 
Český bramborářský svaz ČR, z. s.  

 
   

 
Zelinářská unie Čech a Moravy, z. s. 
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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 

 
Po meziročním růstu hrubého domácího produktu (HDP) v prvém roce 
volebního období 2017 o 4,5 %, došlo ke zlomu a růst HDP zpomalil 
podle České národní banky na 3 % v roce 2018, v roce 2019 na 2,6 %  
a v roce 2020 se předpokládá další zpomalení na 2,4 %. 
 
Průměrná míra inflace vyjádřena meziročním růstem spotřebitelských 
cen v roce 2019 proti průměru roku 2018 byla 2,8 %, což bylo  

o 0,7 procentního bodu více, než v roce 2018. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace  
za posledních 11 let. Vyšší míra inflace byla pouze v roce 2012, a to 3,3 %. V roce 2017 to bylo 2,5 %. 
Za poslední 3 roky se tedy inflace přibližuje horní hranici inflačního cíle ČNB 3 %. 
 
Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla svého historického minima 1,9 % v druhém čtvrtletí 2019. 
Průměrná míra nezaměstnanosti za první tři čtvrtletí roku 2019 činila 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční 
mzda se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšila o 2 243 Kč na 33 429 Kč, to je o 7,2 %. V roce 2018 
to bylo ve stejném srovnání o 2 458 Kč, to je o 8,5 % na 31 516 Kč. V roce 2017 se průměrná mzda 
meziročně zvýšila o 7 %. 
 
 

 
2.2 Souhrnný zemědělský účet 
 

 
V době zpracování výroční zprávy nebyly údaje k dispozici.  
Delegáti obdrží tuto část zvlášť na sněmu. 
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3 Produkce českého zemědělství a zahraniční 
obchod 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
3.1 Rostlinná výroba 
 
Rok 2019 byl, očima dlouhodobé statistiky, rokem průměrným. Ve srovnání s několika výrazně 
suchými sklizněmi let předchozích ho však lze považovat za poměrně dobrý, i když lokálně ať už vlivem 
počasí nebo škůdců, můžeme hovořit o velmi obtížné situaci pro řadu zemědělských podniků. Stejně 
jako v minulých letech, tak i na přelomu roku 2018/2019 meteorologové zaznamenali nadprůměrně 
teplou zimu, která byla navíc poměrně chudá na srážky. Vývoj vegetace byl značně poznamenán 
abnormálně suchým jarem, kdy na mnoha místech republiky, především v měsíci dubnu skoro vůbec 
nepršelo.  Situaci mírně pomohl studenější a na srážky bohatší květen, nicméně nakonec na mnoha 
místech „studený máj=v stodole ráj“ neplatilo, protože lepším výnosům u řady polních plodin později 
ublížilo tropické počasí v měsíci červnu a v části měsíce července. Některé plodiny, např. kukuřice  
na zeleno a siláž (meziroční nárůst produkce o 19,6 %), mák (+77 %, hlavně nárůst osevních ploch), 
brambory (+3,5 %) z tohoto vývoje situace profitovaly, zatímco jiné, jako např. řepka (−17,4 %), 
slunečnice (−38,1 %), cukrovka (−6,0 %) nebo hrách (−4,6 %) vykázaly spíše propad.   
 

Obilovin včetně kukuřice na zrno bylo podle dostupných údajů 

sklizeno 7,638 milionů tun, což ve srovnání s rokem 2018 představuje 
meziroční nárůst o 680 tisíc tun (+9,8 %). Nárůst produkce šel na vrub 
především vyššímu hektarovému výnosu, který u obilovin dosahoval 
5,66 t/ha (+8,4 % meziročně více).  Přesto se zejména obilovinám nevyhnuly 
problémy s kvalitou vlivem extrémně teplého počasí, kdy zemědělci měli 
problém s nízkou objemovou hmotností u dodávek pšenice nebo naopak příliš vysokým obsahem 
dusíkatých látek v případě dodávek sladovnického ječmene. Pšenice bylo v roce 2019 sklizeno cca 
4,86 milionů tun, což je ve srovnání s rokem 2018 o 447 tisíc tun více (+ 10 % meziročně). Ječmene 
sladovnického a ozimého bylo sklizeno dohromady 1,724 milionu tun, což znamená meziroční nárůst 
o 118 tisíc tun (+7 %).  Hektarové výnosy dosáhly u pšenice ozimé 5,84 t/ha (5,46 t/ha v roce 2018), 
meziroční nárůst o 7 %, u pšenice jarní pak 4,20 t/ha (4,14 t/ha v roce 2018), meziroční nárůst 1,6 %. 
U žita byl zaznamenán hektarový výnos 5,11 t/ha (4,74 t/ha v roce 2018), meziroční nárůst 7,8 %. 
Propad hektarových výnosů u obilovin zaznamenal pouze oves, kde došlo k meziročnímu propadu  
o 2,1 % (z 3,56 t/ha v roce 2018 na 3,49 t/ha v roce 2019). 
 

Kukuřice na zrno bylo v roce 2019 sklizeno 544 tis. tun, což znamená 

meziroční nárůst o 11,3 %. Vyšší sklizeň byla způsobena především 
významným nárůstem hektarového výnosu na 7,17 t/ha (+19,9 %). Osevní 
plocha 76 tis. ha ve srovnání se sklizňovou plochou roku 2018 poklesla  
o 7,3 %. I přes meziroční nárůst v roce 2019 sklizeň kukuřice na zrno výrazně 
zaostala za průměrem posledních pěti i deseti let (−14,9 % a −26,9 %).  
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Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž v celkovém objemu 7,9 milionů tun byla za rok 2019  

v meziročním srovnání s rokem 2018 o pětinu vyšší (+19,6 %) díky navýšení hektarového výnosu  
na 34,57 t/ha (+15,9 %) a také plochy na 231 tis. ha (+3,2 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). 
Odhadovaná sklizeň se blížila pětiletému průměru (−1,8 %) a převyšuje průměr sklizní za posledních 
deset let (+4,3 %). Mírný meziroční nárůst sklizně byl zaznamenán také u dalších pícnin. Jetele lučního 
se sklidilo přibližně 351 tis. tun (+1,5 %), zatímco vojtěšky se sklidilo 429 tis. tun (+2,5 %). 
 
V roce 2019 se podle dostupných údajů sklidilo více než 1,165 tis. tun 

řepky, což je o cca 246 tis. tun méně než vloni (−17,4 %). Pokles celkové 

sklizně způsobil především nižší hektarový výnos 3,07 t/ha (−10,5 %) a 
také nižší osevní plocha 380 tis. ha (−7,8 %). Odhad sklizně je především 
kvůli slabšímu výnosu nižší než pětiletý i desetiletý průměr (−13,2 % a −6,6 

%). Podobně dopadla i druhá nejvýznamnější olejnina: slunečnice, které 

se v roce 2019 sklidilo 29 tisíc tun a kde došlo meziročně k propadu 
produkce o více než třetinu (−38,1 %) v důsledku významného poklesu osevní plochy na 12 tis. ha 
(−41,5 %), a to i přes nárůst hektarového výnosu na 2,49 tun (+5,5 %). Především kvůli propadu osevní 
plochy dosáhla sklizeň slunečnice výrazně nižších hodnot i ve srovnání s průměrem sklizní za pět  

i deset let (−32,8 % a −42,5 %). Na třetím místě mezi olejninami se v roce 

2019 ocitl mák. Máku bylo ve srovnání s velmi slabou úrodou roku 2018 

sklizeno výrazně více (+77,0 %) a celkově tedy 24 tisíc tun. Na nárůstu 
produkce se podílel jak vyšší odhadovaný hektarový výnos 0,68 t/ha 
(+33,3 %), tak rozšíření osevní plochy na 36 tis. ha (+34,5 %). Sklizeň 
máku byla vyšší, i když ne tak významně, také ve srovnání s průměrem 
sklizní za posledních pět i deset let (+6,4 % a +8,1 %). 

 
Stejně jako v roce 2018, bylo i v roce 2019 bramborami osázeno přibližně 

23 tis. hektarů. Celková sklizeň brambor v roce 2019 dosáhla 

604 tis. tun, což je ve srovnání s velmi špatnou úrodou roku 2018 o 3,5 % 
více. Z hektaru bylo v roce 2019 průměrně sklizeno 26,39 tun brambor, 
o 0,89 tun více než v roce 2018 (+3,5 %). Celkově se však sklizeň brambor 
za rok odhaduje nižší než průměr sklizní za posledních pět i deset let 
(−4,9 % a −8,4 %). 
 

U další okopaniny, cukrovky technické byla zaznamenána celková 

sklizeň na úrovni 3,5 milionu tun. To je meziročně o 6,0 % nižší výsledek 
způsobený poklesem osevní plochy na 59 tis. ha (−8,6 %) při hektarovém 
výnosu 59,1 t/ha (+2,8 %). Osevní plocha cukrovky se zmenšila,  
ve srovnání s rokem 2017, kdy byl po čtyřiceti devíti letech ukončen 
systém produkčních kvót na cukr, o 7 tisíc hektarů (−10,4 %). Sklizeň 
cukrovky byla v roce 2019 nižší také při porovnání s dlouhodobými 
výsledky, a to o 12,9 % ve srovnání s pětiletým průměrem (výměra −5,2 %, 
hektarový výnos −8,2 %) a o 7,2 % ve srovnání s průměrem  
za posledních deset let (výměra −1,8 %, hektarový výnos −5,5 %). 
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Produkce zeleniny se i v roce 2019 pohybovala jen mírně nad hranicí 200 tisíc tun. 

Nadprůměrné výsledky byly zaznamenány u cibule (+ 40 %) a zelí (+ 12 procent), 
naopak značný propad zaznamenala sklizeň rajčat (-30 %) a okurek (-40 %).  Podobná 
situace je u ovoce, které podobně jako zelenina pokrývá domácí 

potřebu přibližně z jedné třetiny. Sklizeň ovoce v Česku v 

loňském roce klesla meziročně o 27 % na 129 911 tun. Problém 
v tomto roce představovaly i zde jarní mrazíky, které společně 

s nedostatkem srážek a tropickými teplotami napáchaly škody především na 
porostech jabloní a slivoní. V důsledku těchto vlivů tak byl zaznamenán meziroční 
pokles produkce o cca 35 % u jablek a 37 % u švestek. Pokles úrody zaznamenaly všechny druhy ovoce 

kromě meruněk, malin a ostružin.  Zhruba o 20 % se pak propadla produkce vína, kde by navíc  

do budoucna mohl být velký problém s, i v Česku doposud se nevyskytujícími, chorobami (ESCA).   
 

Pozitivnější zprávou nakonec je výsledek produkce chmele za rok 2019.  

Navzdory výkyvům počasí je totiž tento výsledek úctyhodný. Ve chmelařských 
regionech byla mírná zima, k tomu suchý a teplý duben, květen naopak chladný  
a na řadě míst s nadprůměrným množstvím srážek, dále následoval velmi horký 
červen (například na Žatecku s 11 tropickými dny) až následně přišel pokles teplot 
v první dekádě července. Deštivý konec července a srážky v první polovině srpna 
naštěstí podpořily porosty a vývoj hlávek, a to zejména u hybridních odrůd.  

Na druhou stranu byly lokality, ve kterých se slabý úhrn srážek odrazil v nízkém výnosu i obsahu alfa 
hořkých kyselin. Pro letošní ročník byla tedy typická menší hlávka a značný vliv závlah na výnos. 
Naopak zdravotní stav chmele byl vynikající, barva chmele krásná a kvalita v podobně alfa hořkých 
kyselin u Žateckého poloraného červeňáku nad průměrem. Jak ve výnosech, tak rovněž v obsahu alfy 
byly v tomto roce výrazné rozdíly. Obsahy alfy u odrůd Sládek a Premiant dosáhly také meziročně 
vyšších hodnot. Během minulého tříletého volebního období se stabilizovala plocha chmelnic a sklizeň 
v roce 2019 byla čtvrtá nejvyšší od roku 2005. 
 

 2017 2018 2019 

Plocha chmelnic tis. ha 4,9 5,- 5,- 

Produkce chmele tis. t 6,8 5,1 7,1 

 

 
 

3.1.1 Hraboši v roce 2019 
 
Jestli v roce 2017 a 2018 bylo největším postrachem zemědělců sucho, 
v roce 2019 to zejména pro zemědělce na Moravě byli hraboši, kteří se 
však se závěrem roku začínají přesunovat do západní části Česka, kde 
napáchali značné škody na nově založených porostech ozimů. Hraboš 
polní je původně stepním zvířetem, kterému vyhovuje sucho a teplo. 
Suchý duben v roce 2019, v kombinaci s vysoce nadprůměrnými zimními 
teplotami s minimem srážek, zapříčinily vysokou míru přezimování 
tohoto škůdce, jenž se v roce 2019 množil takřka geometrickou řadou. 
Přirození nepřátelé v podobě krouživých dravců či lišek a dalších volně 
žijících šelem, přitom nestačili populace hraboše redukovat. Hrabošům 
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se mimořádně dařilo také s ohledem na vyšší počet refugií (neobhospodařovaných ploch jako jsou 
remízky, meze, krajinné prvky, fotovoltaika atp.), tedy míst, k jejichž vytváření byli v minulosti nejen 
zemědělci dotačně motivováni a ve kterých hraboš může opět obnovit svou populaci v případě, že je 
na původním stanovišti zlikvidován chemicky (aplikace rodenticidu do nor) nebo mechanicky (hluboká 
orba v kombinaci s podrýváním). Likvidaci hraboše navíc značně komplikovala omezení ze strany 
orgánů ochrany přírody a krajiny, která v souladu s právním výkladem Ministerstva životního 
prostředí ČR (MŽP) deklarovala rozpor mezi nařízením ÚKZÚZ umožňujícím cílenou povrchovou 
aplikaci rodenticidu a zákonem na ochranu přírody a krajiny. To samé platilo také pro aplikaci do děr 
v případě, že se na stanovišti nacházejí chránění tvorové, konkrétně sysel a křeček, což je podle 
„aktuálních“ map MŽP takřka celé území Moravy. Podle posledního vyjádření Českého svazu ochránců 
přírody může být také lokální aplikace do děr potenciálně nebezpečná pro další chráněné živočichy, 
kteří nemají přesně dané stanoviště výskytu jako jsou volně žijící ptáci. Na začátku února roku 2020 
tak ještě neexistuje přesná dohoda mezi rezorty Ministerstva zemědělství ČR (MZe) a životního 
prostředí, která by měla aplikaci na vybraných, nejvíce postižených pozemcích, povolit. Na stole je 
návrh na mimořádná rostlinolékařská opatření, která aplikaci rodenticidu uživateli na pozemcích, na 
kterých byl pětinásobně překročen práh škodlivosti, přímo nařídí s patřičnou kompenzací za tuto 
aplikaci a ušlý zisk. Samotné kompenzace pro případy, kterým bylo s ohledem na ochranu zvláště 
chráněných živočichů aplikace zakázána, ještě stále nebyly dořešeny, nicméně jsou prozatím 
přislíbeny těm, kteří o tuto aplikaci požádali příslušné orgány ochrany přírody a krajiny. Celkové škody 
za marketingový rok 2018/2019 a založení porostů pro marketingový rok 2019/2020 odhaduje 
Agrární komora ČR na 4 miliardy korun. Případné kompenzace by mohly dosáhnout zhruba poloviny 
této částky.  
 
 

3.2 Živočišná výroba 
 

V roce 2019 se vyrobilo v České republice 450 774 tun masa (+0,8 %), z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) 
hovězího, 209 604 tun (−0,6 %) vepřového a 168 044 tun (+2,3 %) drůbežího. Ceny zemědělských 
výrobců se u jatečného skotu mírně snížily (−2,7 %), naopak výrazně vzrostly ceny jatečných prasat 
(+16,6 %) a jen nepatrně se zvýšily u jatečných kuřat (+0,7 %). Od tuzemských producentů bylo 
nakoupeno 2 992,7 mil. litrů mléka (+1,3 %) za průměrnou cenu 8,85 Kč/l (+2,7 %).  
 

V roce 2019 bylo na jatkách poraženo 238,8 tis. ks skotu (+1,0 %) a 

bylo vyrobeno 72 892 tun hovězího masa (+1,8 %). Tohoto mírného 

meziročního navýšení výroby hovězího masa bylo dosaženo i přes 
klesající počty zvířat ve výkrmu, a to v důsledku sníženého vývozu a 
zvýšeného dovozu zvířat určených k porážce. Ceny zemědělských 
výrobců jatečného skotu se v roce 2019 mírně snížily (−2,7 %), z toho 
nejméně se změnily ceny krav (−1,9 %) a nejvíce ceny telat (−11,9 %). 
Ceny býků meziročně klesly o 2,5 %, ceny jalovic o 2,7 %. Průměrná cena, za kterou prodávali 
chovatelé vykrmené býky, byla 46,15 Kč za kg v živém nebo 84,00 Kč za kg jatečné hmotnosti.  
V průběhu roku byly ceny jatečných býků stabilní, rozdíl mezi nejnižší (v září) a nejvyšší cenou  
(v únoru) byl 1,75 Kč/kg v mase. Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice  
v období od prosince 2018 do listopadu 2019 se obrat obchodu s živým skotem vyjádřený v početních 
jednotkách meziročně mírně zvýšil (+2,0 %), ve finanční hodnotě se téměř nezměnil (+0,3 %), a to  
v souvislosti s poklesem cen vyvážených telat. Dovoz živého skotu (5,3 tis. ks) zůstal vzhledem  
k vývozu (243,9 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu 
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chovu (170,8 tis. ks), zvláště telata a mladý skot, vzrostl vývoz plemenných zvířat. Vývoz telat zůstal 
meziročně téměř na stejné úrovni, v množství 69,9 tis. ks (−0,3 %) se vyvážela převážně do Španělska, 
Nizozemska a Belgie. Mladého skotu se vyvezlo 68,0 tis. ks (+8,0 %), nejvíce do Turecka, Slovinska  
a Chorvatska. Vývoz jatečných zvířat klesl na 73,1 tis. ks (−7,1 %) a tradičně směřoval do Rakouska  
a Německa. Schodek pohybu zboží přes hranice s hovězím masem se meziročně mírně prohloubil. 
Dovoz hovězího masa se zvýšil na 40 640 tun (+6,8 %), jeho vývoz vzrostl na 12 725 tun (+10,3 %). 
Dovezené maso pocházelo především z Nizozemska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly 
hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska. 
 

V roce 2019 bylo v ČR poraženo 2 300,6 tis. prasat (−0,4 %) a vyrobeno 

209 604 tun vepřového masa (−0,6 %). Meziročně téměř stabilní 

výsledek za sebou skrývá snížené stavy prasat ve výkrmu kompenzované 
nižším počtem jatečných prasat vyvezených do zahraničí. Ceny 
zemědělských výrobců jatečných prasat zaznamenaly v roce 2019 prudký 
vzestup (+16,6 %). Zatímco v 1. čtvrtletí byly ještě pod úrovní 
předcházejícího roku, od dubna se začaly zvyšovat a tento trend 
pokračoval až do konce roku. Průměrná cena byla 31,82 Kč/kg v živém nebo 41,36 Kč v mase. Rozdíl 
mezi nejnižší (v březnu) a nejvyšší cenou (v prosinci) byl 13,27 Kč za kg jatečné hmotnosti. Ve statistice 
pohybu zboží přes hranice s živými prasaty pokračoval trend zvyšování jeho aktivního salda. 
Meziročně se propadl dovoz živých prasat v důsledku výrazného poklesu dovozu selat (na 103,6 tis. 
ks; −34,9 %). Dovážela se tradičně z Dánska a Německa. Naopak vývoz selat se zvýšil na 173,0 tis. ks 
(+26,4 %) a směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Německa, Rakouska a Rumunska. Prasata určená 
k porážce se téměř nedovážela a jejich vývoz se snížil na 251,9 tis. ks a 30 077 tun živé hmotnosti 
(−12,7 %). Vykrmená prasata se vyvážela hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska. U vepřového 
masa se záporná bilance nepatrně zlepšila především meziročně nižším dovozem. Bylo dovezeno  
270 204 tun vepřového masa (−3,0 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska a Belgie, kdežto 
vyvezeno bylo pouze 28 147 tun (+0,6 %), převážná většina na Slovensko. 
 
 
V roce 2019 bylo podle statistického šetření MZe  

na jatka dodáno 258 686 tun drůbeže, což představuje výrobu 168 044 

tun drůbežího masa s mírným meziročním navýšením o 2,3 %. Průměrná 
cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2019 nepatrně 
vyšší než v předcházejícím roce (+0,7 %). Během roku se s malými 
odchylkami pohybovala kolem 23,18 Kč/kg živé hmotnosti, přičemž 
minimální byla v srpnu (22,28 Kč/kg) a maximální hned v září  
(24,12 Kč/kg). Statistika pohybu zboží přes hranice s živou drůbeží vykázala kladnou bilanci jak  
v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních mláďat se meziročně 
nezměnil (7,8 mil. ks; −0,1 %), jejich vývoz se však snížil o 9,3 % na 103,1 mil. ks. Výraznější pokles byl 
zaznamenán u vývozu kachňat. Jednodenní brojleři se vyváželi především na Slovensko, do Rumunska 
a Polska, kuřata nosného typu do Polska, Rumunska, Bulharska a Ruska. Vývoz kuřat a slepic určených 
k porážce vykázal nepatrné meziroční snížení o 0,8 % na 23 339 tun, které však v sobě zahrnuje snížení 
vývozu vykrmených brojlerů a zvýšení vývozu vyřazených slepic určených k porážce. Toto zboží 
směřovalo na Slovensko a do Polska. Meziročně nepatrně nižší schodek pohybu zboží přes hranice  
s drůbežím masem byl způsoben mírným poklesem dovozu, přestože vývoz se také snížil.  
Ve sledovaném období se dovezlo 108 995 tun (−5,6 %), nejvíce z Polska, ale také z Maďarska  
a vyvezlo se 18 445 tun (−18,4 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.  
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V roce 2019 bylo, podle statistického šetření MZe, nakoupeno přímo 

od tuzemských producentů 2 992,7 mil. litrů mléka (+1,3 %), z toho 

nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 497,1 
mil. litrů (−1,1 %). Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly v roce 
2019 průměrné hodnoty 8,85 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q (+2,7 %). 
Pohybovaly se od 9,15 Kč/litr (v lednu) do 8,56 Kč/litr (v září), koncem 
roku se opět přiblížily hodnotě 9 Kč za litr mléka. Výrazný přebytek 

pohybu zboží přes hranice s mlékem a mléčnými výrobky se 

meziročně nepatrně snížil na 814 160 tun. Dovoz se navýšil na 263 024 tun (+1,9 %), kdežto vývoz 
poklesl na 1 077 183 tun (−2,5 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu měly sýry, tvaroh a syrovátka. 
Na straně vývozu došlo k poklesu všech mléčných komodit kromě syrovátky. 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) 
 

 
V roce 2019 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR  
o 13,2 %. Schodek AZO se zvýšil z 41,7 mld. Kč na 47,2 mld. Kč. V r. 2019 však došlo oproti roku 2018  
ke snížení dynamiky prohloubení schodku AZO o téměř polovinu. V roce 2019 se meziročně zhoršila 
zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU, a to z 25,3 mld. Kč na 30,3 mld. Kč, zatímco záporná 
bilance AZO ČR se třetími zeměmi se stejně jako v předchozích letech zhoršila v menší míře,  
tj. z 15,7 mld. Kč na 16,4 mld. Kč. V roce 2019 dosáhl vývoz agrárního zboží z ČR hodnoty 197,3 mld. 
Kč, tj. o 5,9 % více (tj. o 11,0 mld. Kč) než v roce 2018, hodnota dovozu také meziročně vzrostla, a to  
o 7,2 % (tj. o 16,5 mld. Kč) na 244,5 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil  
o 1,0 procentního bodu na 80,7 %. Ve dlouhodobějším pohledu, resp. ve srovnání AZO ČR 2019  
s rokem 2009 roste export ČR do třetích zemí stále dynamičtěji nežli export do zemí EU (index 
2009/2019, rok 2009-100, rok 2019 země EU - 190 vs. třetí země 238). Nejvýznamnější zlepšení 
bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v roce 2019 cigarety, semena řepky, řepkový olej a pivo, 
meziroční zhoršení naopak nastalo u vepřového masa, tabákových náhražek, sýrů, tvarohu a brambor. 
Na rekordním schodku celkového AZO ČR se pravděpodobně odrazilo zvýšení dovozu vepřového masa 
a tabákových náhražek. Navzdory celkovému poklesu agrárního exportu ČR došlo ve většině zemí, kde 
působí agrární diplomaté ČR, k meziročnímu zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě 
Spojených států o 19,7 %, (ostatní státy – Srbsko o 14,7 %, Černá Hora o 33,8 %, Makedonie o 32,7 % 
a Ruská federace o 14,0 %). Meziroční pokles agrárního exportu ČR byl zaznamenán do Libanonu  
(o 0,8 %) a Bosny a Hercegoviny (o 8,6 %). Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo 
v roce 2019 na straně vývozu 4,3 % a na straně dovozu 6,0 %, což jsou v obou případech vzhledem  
k předchozímu roku mírně vyšší hodnoty. Výraznější posílení přitom v meziročním porovnání 
zaznamenal ve sledovaném období spíše podíl agrárního zboží v dovozu než vývozu (o 0,3 procentního 
bodu vs. o 0,1 procentního bodu). 
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TERITORIÁLNÍ POHLED 
 
Agrární zboží směřovalo v roce 2019 opět zejména na Slovensko (21,8 %) a do Německa (20,3 %). Třetí 
nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (9,9 %). Dále následovaly Itálie (8,8 %), Rakousko (5,5 %)  
a Maďarsko (5,0 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,8 %), Čína (0,8 %), 
Japonsko (0,6 %), Turecko (0,6 %), USA (0,4 %) a Ukrajina (0,4 %). Český agrární dovoz pocházel v roce 
2019 zejména z Německa a Polska, jejich podíly činily 22,2 % a 15,7 %. V meziročním porovnání v roce 
2019 vzrostl podíl Německa (o 0,5 p. b.) a naopak podíl Polska se snížil (o 1,0 p. b.). Dalšími 
významnými dovozci byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,6 %), Španělsko (5,9 %) a Itálie (5,7 %).  
Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,4 %), Spojené státy (1,0 %), Turecko (1,0 %), Ukrajina 
(0,9 %) a Norsko (0,7 %). K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním 
pohledu došlo v obchodě s Itálií (o 3,0 mld. Kč, zejména nárůstem vývozu cigaret, sýrů a tvarohu), 
Slovenskem (o 1,3 mld. Kč), Spojeným královstvím (o 673,3 mil. Kč) a Ruskem (o 398,7 mil. Kč). 
Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Německem (o 2,1 mld. Kč, především zvýšením dovozu 
vepřového masa, sýrů a tvarohu), Belgií (o 1,7 mld. Kč), Rumunskem (o 1,4 mld. Kč) a Nizozemskem 
(o 1,4 mld. Kč). 
 

KOMODITNÍ POHLED 
 
Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly v roce 2019 cigarety, přípravky používané  
k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky jiné, nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními 
dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, sýry a tvaroh, potravinové 
přípravky jiné a cigarety. Údaje o zahraničním obchodu za rok 2019 zveřejnil Český statistický úřad  
6. února 2020. Tato data jsou předběžná.  
 

Graf: Vývoj bilance AZO ČR v letech 2014 až 2019 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 2020 

Zdroj: www.eagri.cz  

 

http://www.eagri.cz/
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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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Od svého vzniku v roce 2017 prosazuje Konsorcium naše národní zájmy v přípravě Společné 
zemědělské politiky EU (SZP). Konsorcium, jako sdružení nevládních organizací zemědělských  
a potravinářských podniků České a Slovenské republiky sleduje vývoj v přípravě SZP včetně 
legislativního procesu, přijímá pozice k ní, prosazuje svá stanoviska a prezentuje požadavky  
na setkáních se zástupci evropských institucí, včetně poslanců Evropského parlamentu, zástupců 
Evropské komise a ostatních institucí. Konsorcium poskytuje aktuální informace svým členům.   
Pro naše zemědělství jsou důležité podmínky, které nastaví reformovaná Společná zemědělská 
politika (SZP) na příští sedmileté období od r. 2021 (už dnes je zřejmé, že reformovaná politika se 
začne uplatňovat se zpožděním, předpokládá se dvouleté přechodné období). 
 
Činnost se od začátku zaměřuje na prosazení našich priorit ve stanoviscích evropských nevládních 
agrárních organizacích jako je COPA-COGECA (největší a nejvlivnější lobbystické sdružení zemědělců 
na úrovni EU), FARM EUROPE, ELO (organizace vlastníku půdy).  
 
 

4.1.1 Nejnověji přijalo Konsorcium nevládních organizací zemědělských  
a potravinářských podniků stanovisko k současnému stavu vyjednávání o SZP 
 
Konsorcium nevládních organizací a zemědělských a potravinářských podniků České republiky  
a Slovenské republiky k reformě SZP po roce 2020 prosazuje společnou pozici, která zahrnuje níže 
uvedené oblasti.  
 

 
Rozpočet   
 
Základním předpokladem pro to, aby mohla SZP plnit očekávání veřejnosti, je zachování silného 
rozpočtu pro zemědělství z prostředků Evropské unie. Evropští zemědělci a potravináři vyrábějí 
zemědělské komodity a potraviny s vysokými standardy kvality, pečují o krajinu a hospodářská zvířata, 
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přičemž si musí zároveň udržet konkurenceschopnost na trhu. Vzhledem k aktuálním i budoucím 
požadavkům spotřebitelů na bezpečné potraviny z místních zdrojů požadujeme dostatečný rozpočet 
umožňující zavádění inovací ke zvýšení konkurenceschopnosti (u českých potravinářů je podíl 
inovujících podniků pouze 43,6 %, v Německu je to 55,9 % a např. v Rakousku 50,3 %). Vyšší požadavky 
veřejnosti jsou také v oblasti péče o půdu, krajinu a hospodářská zvířata. Především pak adaptace  
na klimatickou změnu je velikou výzvou stojící před zemědělci. Konsorcium proto odmítá navrhované 
krácení rozpočtu pro SZP.   
  
 

Externí konvergence  
 
Evropská komise předložila návrh: „aby všechny členské státy s přímými platbami nižšími než 90 % 
průměru EU pokračovaly v procesu zahájeném v období 2014–2020 a uzavřely 50 % existující mezery 
na 90 %. Na financování této externí konvergence úrovní přímých plateb budou přispívat všechny 
členské státy“. Toto nastavení je nesmyslné, protože je nutné, aby se vycházelo z průměru EU  
(ne z 90 % průměru). 
 
Tempo externí konvergence plateb (tedy sjednocení plateb) je nedostatečné, požadujeme proto  
do konce programovacího období 2021–2027 dosažení úplné konvergence plateb. Zároveň je nesmysl 
začít proces konvergence plateb až od roku 2022. Prosazujeme, aby v rámci konvergence byly 
poměrným systémem nadprůměrné platby krácené a poskytnuté tam, kde platby průměru 
nedosahují. Platby členským státům se musí každým rokem sbližovat.  
  
 

Skutečný zemědělec  
 
Konsorcium trvá na tom, že závěry přijaté v rámci nařízení Omnibus, které vedly k dobrovolnému 
zavedení definice aktivního zemědělce, by měly být respektovány i v nové SZP. Komise v rámci 
legislativních návrhů k SZP navrhla povinné zavedení definice skutečného zemědělce. To by vedlo  
k nárůstu administrativní zátěže, aniž by existovala jakákoli právní jistota, pokud jde o otázky 
propojení podniků, či jistota souladu v používání registrů mezi členskými státy. Definice by měla brát 
v potaz to, zda se zemědělci starají o zemědělskou půdu bez ohledu na to, zda mají další ekonomické 
aktivity. Jednoduše řečeno, budoucí SZP by nemělo zajímat, kdo se stará o půdu, ale jakým způsobem.  
Zemědělci by zároveň měli být nadále maximálně motivováni k tomu, aby byli schopni odolávat tržním 
výkyvům, s čímž souvisí také podpora diverzifikace příjmů. Z tohoto důvodu podporujeme zavedení 
definice skutečného zemědělce na principu dobrovolnosti.   
  
 

Přímé platby  
 
Česká republika a Slovenská republika mají největší průměrnou rozlohu zemědělského podniku v EU, 
zavedení povinného zastropování by proto mělo disproporční dopady na české a slovenské 
zemědělce.  
 
Odmítáme povinné zastropování přímých plateb, které by představovalo nejen vážné nepříznivé 
důsledky pro české, slovenské a jiné evropské zemědělce, ale i významné negativní dopady na životní 
prostředí na velkých územích mnoha členských států EU. Zároveň by se snížila konkurenceschopnost 
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jednotlivých členských států směrem k třetím zemím. Považujeme za zásadní, aby byla nastavena 
taková opatření a indikátory, které nepovedou k disproporčním dopadům na pouze některé členské 
státy EU.   
 
Navrhujeme, aby v případě, kdy by se členské státy dobrovolně rozhodly zastropování přímých plateb 
zavést, členské státy sníží částku základní podpory příjmů pro udržitelnost, pokud její výše přesáhne 
limit stanovený členským státem. Před snížením budou z částky přímých plateb odečteny veškeré 
mzdy a odvody související se zemědělskou a související aktivitou deklarované zemědělci.  
 
Zastropování, ani v případě jeho dobrovolného zavedení, by se nemělo vztahovat na platby vázané  
na produkci, eko-schémata a podpory pro mladé zemědělce.   
 
Konsorcium je připraveno podpořit udělení doplňkové podpory příjmů pro udržitelnost zemědělcům 
ve výši 7 % z celkové obálky členského státu pro přímé platby, pokud zastropování nebude zavedeno.   
  
 

Platby vázané na produkci  
 
Platby vázané na produkci (VCS) by i v nové SZP po roce 2020 měly být zachovány s cílem podpořit 
produkci citlivých komodit a živočišné produkce s pozitivním dopadem na zaměstnanost a životní 
prostředí. Podporujeme navýšení VCS plateb pro citlivé komodity a živočišnou výrobu ze současných 
15 % (13 + 2 %) na 20 – 25 % (16 + 4 % nebo 20 + 5 %) celkové obálky členských států pro přímé platby. 
Bez těchto podpor hrozí další odklon zemědělců od produkce těchto komodit směrem k polním 
plodinám.   
  
 

Národní a regionální podpory  
 
Podporujeme dosažení rovných podmínek v národních i regionálních podporách. Jednotný trh  
v prostoru EU není jednotným trhem navzdory srovnatelným výrobním nákladům, a to z důvodu až 
několikanásobně vyšších národních podpor ve starých zemích EU 15. Vzhledem k rozdílné výši 
národních rozpočtů se soutěž na jednotném trhu pro členské státy EU s menšími rozpočty stává 
nerovnou. Likvidace konkurenceschopnosti je způsobena silou národních rozpočtů, což likviduje trhy 
se zemědělskými produkty v zemích nově přistoupivších. Národní dotace jsou jednou z hlavních příčin 
rozdílného vývoje starých a nových členských zemí EU v zemědělské a potravinářské výrobě. Tento 
stav negativně působí na vztah obyvatelstva k Evropské unii a politice EU všeobecně. Je nutné snižovat 
rozdíly mezi státy EU a posílit konkurenceschopnost EU směrem k třetím zemím.   
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4.1.2 Činnost Konsorcia v následujícím období 
 
V roce 2020 bude Evropský parlament hlasovat o stanoviskách k legislativním návrhům k reformě SZP, 
které v současnosti připravují europoslanci ve výboru pro zemědělství.   
 
Vzhledem k připravovanému hlasování v plénu jsou stanoveny priority pro nejbližší období: 
 

- jednat s europoslanci, členy výboru pro zemědělství a výboru pro životní prostředí při změně 

stanovisek k legislativním návrhům, sledování priorit v oblasti, 

- rozpočet na zemědělství na sedmileté rozpočtové období, 
- zastropování přímých plateb (omezení výše přímých plateb) pouze na dobrovolné úrovni 

členského státu, 
- výrazná podpora citlivých komodit (VSC), 
- stanovení limitů vnitrostátního příspěvku v Programu rozvoje venkova – ze současné podpory 

od 15 do 100 %, na limit 40 až 50 %, 
- omezit výši národních podpor (staré členské státy díky síle svých rozpočtů poskytují 3 až 

5násobně vyšší podpory, než je podpora poskytovaná v nových členských státech), 
- vyrovnání výše přímých plateb – plateb na hektar v rámci členských států EU – tzv. vnější 

konvergence (rozpětí plateb od 100 do 600 eur, v případě států s podobnými podmínkami  
a kvalitou zemědělské půdy, se pohybují platby na hektar od 100 do 400 eur), 

- komunikovat s vládou při prosazování požadavků na silný rozpočet (schválení víceletého 
finančního rámce) na období 2021–2027, 

- jednat se zástupci ministerstva zemědělství a prosazovat požadavky v nadcházejícím 
strategickém plánu, který má být schválen v Bruselu. Strategický plán musí plnit požadavky 
právních předpisů EU, ale je nezbytné vzít v úvahu specifickou situaci doma, finančně posílit 
zemědělce zaměřené na produkci citlivých komodit, podporovat chovatele hospodářských 
zvířat, zpracovávat domácí komodity, zvýšit soběstačnost, 

- jednat se Stálým zastoupením v Bruselu, 
- aktivně zastupovat naše zájmy na Copa-Cogeca, prosazovat naše požadavky do stanoviska 

Copa-Cogeca, 
- komunikovat se zemědělci z jiných členských zemí, získávat dokumenty a informace  

o zemědělství z jiných členských zemí,  
- komunikovat se zástupci organizace ELO při prosazování požadavků týkajících se zemědělské 

půdy, 
- jednat se zástupci ministerstev (zejména ministerstva zemědělství) při prosazování změn  

v navrhovaných právních předpisech, které mohou mít dopad na zemědělství a potravinářství, 
- poskytovat informace členům AK ČR, 
- organizovat setkání za účelem průběžného hodnocení výsledků a stanovení plánů činnosti  

pro následující období. 
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4.2 Evropský hospodářský sociální výbor (EHSV) 2017 - 2020 
 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná riaditeľka pre SPP, AK ČR,  
členka EHSV nominovaná SPPK 

 
Základné informácie  
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán založený Rímskymi zmluvami. Výbor funguje v EÚ 
už 62 rokov. Po Európskom parlamente, Rade a Európskej komisii je považovaný za štvrtý najdôležitejší 
orgán. Každý členský štát Európskej únie zastupuje presne stanovený počet členov, v prípade Českej 
republiky je to 12 členov, Slovensko zastupujú 9 členovia. Volebné obdobie členov je 5 rokov, pričom nie 
je stanovená celková dĺžka mandátu, a tak najmä zo starých členských štátov, pôsobia niektorí členovia  
vo výbore 4 a viac funkčných období. Súčasné funkčné obdobie plynie od októbra 2015 do septembra 
2020.  
Výbor prostredníctvom stanovísk zasahuje do európskej legislatívy, pričom časť stanovísk je reálne 
zapracovaná do legislatívy EÚ. Stanoviská sú spracované na žiadosť Európskeho parlamentu, Európskej 
komisie, z vlastnej iniciatívy alebo ide o prieskumné stanoviská, ktoré vypracováva výbor na žiadosť 
ďalších európskych inštitúcií, ktoré považujú odborné znalosti členov výboru za prínosné. Stanoviská 
vypracovávajú členovia, ktorí sú zaradený do študijných skupín (členovia sa stretávajú spravidla dvakrát), 
následne sú prerokované sa príslušnej odbornej sekcii (ktorých je šesť, podľa zamerania, napríklad sekcia 
pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie) a následne sa o stanoviskách hlasuje  
na plenárnych zasadnutiach EHSV. Na plenárnom zasadnutí sa stretávajú všetci členovia EHSV. Členovia 
výboru zasadajú desaťkrát do roka (raz mesačne s výnimkou augusta a novembra). Stanoviská sú 
zverejňované v Úradnom vestníku EÚ a sú prístupné každému občanovi v jazyku EÚ.  
 
Celkový počet členov výboru je 350, títo členovia sú rozdelení do troch skupín podľa zastupovania. 
V Skupine I sú zastúpení zamestnávatelia, v Skupine II sú zastúpení zamestnanci a v Skupine III sú členovia 
zastupujúci ostatné záujmy (napríklad dôchodcovia, vedci, učitelia a pod.). Členovia sa podľa záujmu 
prihlasujú na začiatku volebného obdobia do odborných sekcií, ktorých je šesť:  

- 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 
- Sekcia pre vonkajšie vzťahy – REX.  

 
Každý člen sa môže zúčastňovať na práci v dvoch odborných sekciách (v prípade, ak má daný štát 12 a viac 
členov) alebo na práci v troch odborných sekciách (v prípade, ak má daný štát počet členov 9 a menej, 
napríklad členovia zo Slovenska, pracujú každý v troch odborných sekciách, členovia z Českej republiky 
v dvoch odborných sekciách).  

 
 

Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) 
 
Každá sekcia má stanovený pracovný program – základné ciele na príslušný kalendárny rok, pričom sa 
vychádza najmä z pripravovanej legislatívy komisiou. Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka 
a životné prostredie (NAT) je zodpovedná za široký okruh oblastí; rieši napríklad spoločnú 
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poľnohospodársku politiku (SPP), udržateľnosť potravín, ochranu životného prostredia, obehové 
hospodárstvo, realizáciu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a klimatické zmeny. Počas 
trojročného obdobia, teda v období 2017 až 2020 sa v oblasti poľnohospodárskej politiky, sekcia  
pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT), prijala stanoviská k nižšie uvedeným 
oblastiam:  

- reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej financovanie,  
- kvalita ovzdušia, biodiverzita,  
- odpadové hospodárstvo,  
- rybolov,  
- lesné hospodárstvo,  
- ekologické poľnohospodárstvo,  
- bezpečnosť potravín,  
- dobré životné podmienky zvierat,  
- vyvážený územný prístup,  
- civilná ochrana,  
- udržateľné potravinové systémy,  
- vykonávanie Parížskej dohody o zmene klímy a prechod na udržateľnejšiu európsku budúcnosť.  

 
 

Sekcia pre jednotný trh, produkciu a spotrebu (INT) 
 
Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu sa zameriava na rôznorodé oblasti politiky, ktoré súvisia 
s priemyslom, hospodárskou súťažou, službami, malými a strednými podnikmi (MSP) a podnikmi 
sociálneho hospodárstva. Okrem toho prerokúva a prijíma stanoviská o výskume a inovácii, ochrane 
spotrebiteľa, nových hospodárskych trendoch, akým je obehové hospodárstvo, a o politike jednotného 
trhu vo všeobecnosti. Otázky, ktoré sú pre jednotný trh obzvlášť dôležité, sú predmetom verejných 
vypočutí, ktoré sekcia organizuje, aby spoznala názory čo najširšieho spektra organizácií občianskej 
spoločnosti. Sekcia už 21 rokov organizuje Európsky deň spotrebiteľov.  
V rámci sekcie bolo založené Stredisko pre monitorovanie jednotného trhu, ktorého cieľom je sledovanie 
vývoja na jednotnom trhu a navrhovanie spôsobov, ako odstrániť prekážky alebo dosiahnuť zlepšenia  
pre fungovanie trhu.  

 
 

Sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX) 
 
Hlavnou činnosťou sekcie je monitorovanie vonkajších činností EÚ prostredníctvom dialógu 
s organizáciami občianskej spoločnosti v krajinách a regiónoch mimo EÚ, s ktorými ma EÚ formálne vzťahy 
v kandidátskych krajinách a v susedstve. Odborná sekcia sleduje obchodné a rozvojové politiky. Vonkajšie 
vzťahy sa uskutočňujú najmä ako reakcia na prijaté medzinárodné dohody podpísané EÚ s tretími 
krajinami alebo na základe prijatých rozhodnutí na samitoch hláv štátov. Sekcia spolupracuje s krajinami 
Latinskej Ameriky, Karibiku, USA, Kanadou, stredomorskými partnermi, Ukrajinou, Gruzínskom, 
Moldavskom, Tureckom, krajinami západného Balkánu, Ruskom, Čínou, Japonskom a Kóreou.  

 
 

Plenárne zasadnutia EHSV 
 
Počas plenárnych zasadnutí, ktoré sú 9-krát ročne (zasadnutie v pléne nie je v mesiacoch, máj, august 
a november), prebiehajú okrem schvaľovaní stanovísk diskusie za účasti hostí z rôznych inštitúcií 
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a organizácií. Plenárne zasadnutia sú dvojdňové a je možné priame sledovanie priebehu zasadnutia  
na internete, keďže prebieha on-line vysielanie.  
Počas uvedeného obdobia boli v pléne diskutované najmä:  

- výzvy, ktorým bude čeliť nová Európska komisia a nový Európsky parlament v oblasti politiky 
hospodárskej súťaže, najmä v súvislosti s digitálnym hospodárstvom a udržateľným rozvojom,  
na ktorej sa zúčastnila Margrethe Vestager, členka Európskej komisie zodpovedná  
za hospodársku súťaž,  

- stratégia EÚ v oblasti dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov, 
na ktorej sa zúčastnil Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný  
za energetickú úniu,  

- priority fínskeho predsedníctva Rady EÚ, ktoré predstavila Aino-Kaisa PEKONEN, fínska ministerka 
sociálnych vecí a zdravotníctva,  

- priority Európskeho parlamentu, na ktorej sa zúčastnila Klára DOBREV, podpredsedníčka 
Európskeho parlamentu, 

- hospodárska a menová únii a európskom semestri a o stave hospodárskeho a sociálneho riadenia 
Európskej únie, na ktorej sa zúčastnili Valdis Dombrovskis, podpredseda Európskej komisie, 
Tuomas Saarenheimo, stály zástupca tajomníka pre medzinárodné záležitosti a finančné trhy, 
Fínsko, Christian Ebeke, poverený zástupca Medzinárodného menového fondu (MMF) pri EÚ  
a Louka T. Katseli, predsedníčka Národnej banky Grécka, Cyprus, bývalá ministerka hospodárstva 
a práce,  

- priority chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ, na ktorej sa zúčastnil Gordan Grlić Radman, minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky,  

- európska občianska iniciatíva – End the Cage Age (Skoncujme s klietkovým chovom), na ktorej sa 
zúčastnila Olga Kikou, manažérka pre európske záležitosti organizácie Compassion in World 
Farming (CIWF) - k tejto téme vystúpilo viacero zástupcov z jednotlivých členských štátov, vrátane 
Slovenka, kde sme upozornili pani Kikou na dôvody používania klietkových chovov v prípade chovu 
nosníc, prasníc a králikov.  

- európsky pilier sociálnych práv s Guyom Ryderom, generálnym riaditeľom Medzinárodnej 
organizácie práce.  

 
Ku všetkým vyššie uvedeným témam prebehla diskusia. Niekedy sú na plenárnom zasadnutí 
prerokovávané témy, ku ktorým sú prezentované kontroverzné názory. Z aktuálnych tém by som rada 
upozornila na diskusiu ku klietkovým chovom hospodárskych zvierat. Organizácia Compassion in World 
Farming (CIWF – Súcit vo svetovom poľnohospodárstve) predstavila iniciatívu, ktorú počas jedného 
kalendárneho roka (od 11. septembra 2017 do 11. septembra 2018) podpísalo 1,6 mil. obyvateľov z 21 
štátov EÚ (teda 0,3 % obyvateľov Európskej únie, v tom období ešte 28 člennej EÚ). Podľa platných 
pravidiel sa bude k tejto iniciatíve vyjadrovať Európska komisia a tiež EHSV. Organizácia navrhuje zrušiť 
klietkové chovy v Európskej únii najmä z dôvodu zníženia utrpenia zvierat, k zlepšeniu zdravotného stavu 
zvierat, predĺženiu života, zvýšeniu produkcie. Iniciatíva je zameraná najmä na chovy hydiny, prasníc  
a na králiky.  

 
Členovia EHSV upozornili na základné fakty: 

- u prasníc sa zaviedol systém chovu v špeciálne upravených klietkach, kde je vyhradená časť len 
pre prasnicu a časť koterca len pre prasiatka. Vďaka riešeniu kotercov nedochádza k uľahnutiu 
prasiatok matkami, takže dochádza k ochrane života prasiatok (presne k tomu, čo by v podstate 
mali chcieť ochrancovia zvierat). Zároveň sú vytvorené podmienky aj pre prasnicu. Podľa 
odborných štúdií prasnica prespí 80 až 90 % celodenného času,  

- chov nosníc je v súčasnosti v obohatených klietkach (všetky členské krajiny, s výnimkou Poľska 
zaviedli nové technológie práve na základe požiadaviek ochrancov zvierat v roku 2012),  
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- v Rakúsku od 1. januára 2020 platí zákaz chovu nosníc v klietkach. Zároveň vajcia používané 
v potravinárskom priemysle (teda napríklad v pečive, ale aj v cestovinách, šalátoch a pod.) 
pochádzajú z klietkových chovov z iných krajín EÚ, či dokonca sú vyprodukované mimo EÚ. Zákaz 
klietkového chovu nosníc teda nepriniesol spotrebiteľom očakávané výhody, nakoľko veľká časť 
spotrebiteľov ani netuší, aký je pôvod vajec. Zároveň sa dostávajú na trh EÚ vajcia, kde nie je 
zabezpečená rovnaká kontrola, ako je tomu v EÚ,  

- spotrebiteľ si v prípade zákazu nemôže vybrať, ktorý druh vajec chce kúpiť,  
- cena vajec produkovaných v klietkových chovoch je vzhľadom na náklady, úhyn zvierat a ďalšie 

špecifiká nižšia, ako cena vyprodukovaných vajec z iných typov chovov, 
- Francúzsko navrhuje riešiť prípadnú úpravu klietok tak, aby sa zlepšil komfort zvierat,  
- upozornenie na skutočnosť, že opäť dôjde k zhoršeniu podmienok pre našich poľnohospodárov 

a z iných štátov sa na trh EÚ budú dostávať potraviny, pri ktorých nemáme k dispozícii informácie 
z procesu výroby, pestovania či chovu,  

- dodržiavanie podmienok v ČR a SR pri používaní antibiotík (systém chovu ošípaných v Španielsku, 
kde sa antibiotiká používajú preventívne), prípadne rastových hormónov,  

- dodržiavanie systému chovu zvierat v dobrých životných podmienkach. 

 
 

EHSV v ďalšom období 
 
Počas nasledujúcich mesiacov (predsedníctvo Chorvátka prvý polrok, predsedníctvo Nemecka druhý 
polrok 2020) sa členovia výboru zamerajú najmä na prípravu stanovísk:  
 
Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT) 

- dĺžka prechodného obdobia a spôsob financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky počas 
prechodného obdobia (I. pilier, II. pilier),  

- schválené návrhy zmien európskym parlamentom v reforme Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (predpokladá sa, že europoslanci budú schvaľovať pozmeňovacie návrhy jún – júl 2020,  

- vyjadrenie k stratégii Z farmy na vidličku (Farm to fork).  

 
Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT) 

- posúdenie opatrení v oblasti európskej normalizácie, ktoré sú zakotvené v politikách Únie (ide 
napríklad o digitálny a jednotný trh, energetickú efektívnosť a politiku v oblasti klímy, ako aj 
medzinárodný obchod), 

- dohoda MERCOSUR z pohľadu jednotného trhu.  

 
Sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX) 

- k správe o vykonávaní najvýznamnejších obchodných dohôd Európskej únie,  
- spolupráca a prístupové rokovania.  

 
V rámci plenárnych zasadnutí bude zameranie diskusií najmä na:  

- pracovný program Európskej komisie a viacročné politické priority na roky 2019 – 2024 
s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie zodpovedným  
za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad,  

- európsku iniciatívu občanov „Eat ORIGINal“ (jedzte pôvodné) s Robertom Moncalvom, zástupcom 
výboru členov európskej iniciatívy občanov.  
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5 Činnost komoditních rad a komisí 
představenstva AK ČR 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 
Komoditní rady (KR) a Komise při Agrární komoře České republiky slouží jako poradní orgán a zdroj 
nejnovějších informací pro představenstvo a Prezídium AK ČR. Na jednání představenstva předsedové 
jednotlivých komoditních rad v rámci tzv. „komoditního kolečka“ seznamují členy představenstva  
s aktuální situací v dotčených sektorech a předkládají návrhy řešení, pro které posléze hledají  
u představenstva podporu. Představenstvo, respektive Prezídium se poté při jednání s partnery  
ve státní správě (především MZe) drží usnesení Představenstva. 
 
Předsedové KR a komisí mohou s žádostí o řešení závažné situace oslovit členy Prezídia AK ČR  
a požadovat, aby se konkrétním bodem zabývali na svém příštím jednání. Závěry a doporučení jsou  
v případě, že s tím dotčená KR souhlasí, průběžně zveřejňovány na informačních kanálech AK ČR  
(po přihlášení se na www.akcr.cz v sekci „Interní informace“). Do komisí a KR jsou pravidelně přizváni 
zaměstnanci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce a dalších organizací v závislosti na projednávaném tématu tak, aby byla zajištěna 
komunikační linka mezi AK ČR a státní správou. Konkrétní problémy tak mohly být řešeny v souladu  
s požadavky členské základny AK ČR. Zároveň jednání KR na rozdíl od jednání samotného 
představenstva umožňuje detailnější sběr a vyhodnocování informací pro konkrétní komoditu s větší 
mírou vyhrazeného času oproti poměrně omezenému času pro jednání představenstva. Je tak možné 
věnovat se i zdánlivě okrajovějším tématům jako je například udělení chráněného zeměpisného 
označení, či řešit některé otázky související s ochranou rostlin. 
 
 

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

 
I v letech 2017-2019 pokračovala činnost tradičních Komoditních rad AK ČR. Aktivní byla mimo jiné 
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, k dořešení zbývá „pouze“ lepší legislativní ochrana tzv. českého 
modrého máku určeného pro potravinářské účely před dovozovými technickými (farmaceutickými) 
máky. Tradičně aktivní zůstává také Komoditní rada pro obiloviny a olejniny, která se setkává  
v závislosti na vývoji 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 použití přípravků rostlin v boji proti plevelné řepě v návaznosti  
na nový dotační titul DT3. 

  

http://www.akcr.cz/
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Z činnosti a témat v roce 2019: 
 
Komoditní rada pro brambory  
 

- 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, 
− problematika použití POR v porostech brambor, 
− nastavení pravidel pro režim kvality QCZ pro konzumní brambory, 
− ochranná pásma vodních zdrojů a rostlinolékařská péče o brambory, 
− fond těžkopojistitelných rizik a jeho podpora ze strany pěstitelů.  

 

Komoditní rada pro mák  
 

− aktuální situace na trhu, aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň, 

− zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování, 

− Český modrý mák a jeho propagace, 

− Cechovní norma pro Český modrý mák, 

− Chráněné zeměpisní označení Český modrý mák,  

− kontroly dovozového máku a komunikace s SZPI, 

− zařazení máku mezi tzv. citlivé komodity, 

− legislativní záležitosti související s využitím máku jako potraviny. 
 

Komoditní rada pro obiloviny a olejniny  
 

− aktuální situace na trhu, 

− 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  
 

- stav porostů, výhled pro sklizeň, předpoklad kampaně cukrovarů, 
- stabilizace situace na trhu s cukrem,  
- pravidelná jednání s ministrem, zástupci MZe, 
- dotační titul DT3, jeho podoba a využití.  
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5.2 Komoditní rady, živočišná výroba  
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
V letech 2017-2019 byly aktivní také komoditní rady s primárním zaměřením na živočišnou výrobu.  
V případě Komoditní rady pro mléko a hovězí maso došlo v roce 2018 ke zvolení nového předsedy 
poté, co se dosavadní předseda Pavel Novotný (ZD Bernartice) svého mandátu vzdal ze zdravotních 
důvodů. Za dlouholetou práci pro sektor produkce mléka a pro Agrární komoru ČR a zemědělství jako 
takové mu patří velké poděkování. Pod vedením nového předsedy Ing. Leoše Říhy se Komoditní rada 
pro mléko a hovězí maso věnuje mimo jiné statistickému servisu, který je prvovýrobcům  
a zpracovatelům poskytován v ČR a ostatních zemích EU, kde zejména v oblasti cenotvorby jsou 
uváděný odlišné údaje při jiné tučnosti a obsahu bílkovin. Činnost Komoditní rady pro prasata  
a vepřové maso a pro drůbež a vejce je v bodech popsána níže. 

 
Z činnosti a témat v roce 2019: 
 
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 a 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 režimu jakosti 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, 
- režim Q kvality CZ, 
- řešení nákazové situace ptačí chřipky v ČR a sousedních zemích,  
- zpřísnění kontroly dovozů, jednání se Státní veterinární správou a Celní správou, 
- posílení obálky dotačního titulu 8Fc, 
- spolupráce na národním dotačním titulu dobrých životních podmínek zvířat v chovech 

drůbeže, 
- situace na trhu, 
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- nekalé obchodní praktiky maloobchodu, 
- privátní značky obchodních řetězců, cechovní normy. 

 

 
5.3 Komoditní rada pro biomasu 
 

Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory 

 
Komoditní rada pro biomasu se dlouhodobě zabývá pomocí v řešení situace s biomasou, vodou – 
suchem, tématem kompostování a v posledních letech zejména kritickou kalamitní situací v lesnictví. 
Je dlouhodobou skutečností, že za decennium pravidelně dochází ke 2-3 kalamitám v našich lesích. 
Rozsah té stávající je však historicky největší. Navrhované závěry a opatření řeší komplexně celou 
problematiku z pohledu dlouhodobosti a synergie v lesnicko-dřevařsko-zemědělsko-potravinářském 
sektoru. Jejich propojení zaručuje a minimalizuje dopady i následných možných kalamitních stavů  
v ČR.  
 
 

Závěry a návrhy opatření Komoditní rady pro biomasu 
  

• Stabilizovat trh se dřevem na lokální 
úrovni díky projektům řešícím 
regionální podporu výroby tepla – 
energie pomocí dřevní biomasy 
zejména v zemědělských, 
potravinářských a lesnicko-dřevařských 
podnicích.  

• Podpořit a zúčastnit se aktivně tvorby 
„Vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu“, současně se 
směrnicí EK, označovanou jako RED II z 11. 12. 2018 o podpoře využívání energie  
z obnovitelných zdrojů.  

• Vytvořit síť regionálních/lokálních skladů biomasy, a to včetně možného spojení  
s kompostováním. Podpořit skladování dřevní biomasy minimálně na dobu 2-5 let. Tím dojde 
k vytvoření cenové a odběratelské stability z dlouhodobého pohledu. Stát by se měl podílet 
na přípravě podmínek pro dočasné deponování nezobchodovatelné dřevní hmoty na trhu, a 
to formou jejího skladování na mokrých a suchých skladech. Dále by měl stát zajistit 
součinnost při vyčleňování pozemků, zjednodušit procesy povolování a provozování 
takovýchto skladů. Bude též nezbytné vytvořit vhodné podmínky pro smluvní kontraktory 
podniků státních lesů pro dlouhodobé uskladnění asanovaného dříví přímo v porostech  
a podpořit dlouhodobé skladování vyrobeného dříví např. půjčkou financí proti uskladněnému 
dříví či státní garancí nebo úhradou úrokových sazeb. 

• Zpřístupnit dotační titul (z národních zdrojů) na nákup lesnické, kompostárenské a skladové 
techniky nejen pro vlastníky a nájemce lesních nebo zemědělských pozemků, ale i pro 
službové firmy, které mají zájem.  

• Seno a slámu nevyužívat k energetickým účelům, ale podpořit jejich využití jako krmivo či 
podestýlku v zemědělství. Zhruba 50 % biomasy z těžby lesních porostů je možné využít i jako 
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hnojivo/kompost, který se vrací zpět do půdy (jehličí, listí) nebo např. popel ze spalování 
biomasy.  

• Podpora likvidace klestu je historicky vyzkoušena. Doporučujeme, aby zhruba 50 % bylo 
využito jako medium pro výrobu tepla. Zbytek potěžebních zbytků – klestu (zejména  
v ochranných pásmech vod, na extrémních svazích, kde dochází k odplavení půdy atd.), 
ponechat na místě a spálit nebo rozdrtit.  

• Doporučujeme urychleně provést změnu dotačního systému pro zelený bonus při výrobě 
energie – tepla z biomasy (S1, S2, O1, O2….apod.). Podpořit jen čisté spalování. Podpořit  
a srovnat do jedné skupiny O1 rychlerostoucí dřeviny + potěžební zbytek + surové dříví 
prokazatelně z kalamit a ostatní biomasu na bázi dřeva zařadit bez rozdílu do druhé skupiny 
O2, pro vyplácení zeleného bonusu.  

• Zpřísnit kontroly spalování a tím podpořit čistotu ovzduší.  

• Na základě jasně deklarovaného trendu a na základě praktické zkušenosti okolních zemí (např. 
Rakouska, SRN a Švýcarska) je potřeba zajistit větší podporu a informovanost ve směru  
k novým technologiím spalování. Státní orgány musí zvýšit tlak na odstranění starých 
technologií z provozu, na zvyšování účinností technologií a na přísné dodržování emisních 
limitů.  

• Uvolněním vízové politiky pro zahraniční pracovníky ze zemí mimo EU přispět ke zvýšení 
pracovních kapacit nezbytných pro zpracování kalamity v lesích, které však současně neohrozí 
pracovní trh v České republice.  
 
 

5.4. Komoditní rada pro dřevo 
 

Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory 

 
Lesnictví prochází v posledních několika letech 
historicky největší přírodní kalamitou ve své historii. 
Pouze škody  
na výnosech a 
z předčasného smýcení 
porostů dosáhly v roce 
2018 více než 18,1 
miliardy korun, za rok 
2019 jsou škody 

odhadnuty na více než 40 miliard korun. Škody v podobných řádech je 
reálné očekávat i v následujících letech. V ohrožení jsou téměř všechny 
porosty s významným zastoupením smrku, nejistá je i prognóza dalších 
dřevin strádajících suchem. Ekonomické problémy vlastníků lesů 
způsobují problémy při následné obnově a ochraně porostů. Tato 
situace bude mít během následujících let velmi citelné dopady také 
na dřevozpracující průmysl. 
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Agrární komora ČR podpořila v roce 2019 
společnou Lesnickou výzvu, která je společným 
prohlášením profesních lesnicko-dřevařských 
organizací a dalších subjektů s vazbou  
na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, 
jež může přinést podcenění dopadů 
současné kůrovcové kalamity, způsobené 
primárně následky extrémního sucha  
a nadprůměrných teplot. Následně se také 
spolupodílela prostřednictvím Lesnicko-
dřevařské komory na předkládání návrhů 
konkrétních opatření na řešení této 
problematiky.  

 

 
Hlavní činnost, doporučení a návrhy opatření Komoditní rady pro dřevo  
 

• Restrukturalizace směřující k posílení vlastníků a producentů dříví. 

• Monitorování vývoje a náměty ke zlepšení situace na trhu s dřívím. 

• Konkrétní opatření směřující ke zlepšení situace na trhu posílením pozice producentů dříví. 
 
 
Výčet navržených opatření a podpor: 
 
A. Omezení nabídky objemu sortimentů surového dříví na trhu 

tradičního zpracování  
Do této oblasti lze zahrnout opatření provozního charakteru, 
jejímž důsledkem bude snížený objem méně kvalitních 
sortimentů, zejména aktuálně téměř neprodejné jehličnaté 
vlákniny. Nezanedbatelným přínosem pak bude ponechání 
cenných živin pro obnovu na stanovištích  
a výrazné zvýšení absorpčních schopností porostních ploch při 
zadržování vody a snižování jejího odparu. 

o Podpora ponechání klestu na pasekách ve formě valů. 
o Podpora likvidace klestu včetně slabého hroubí rozštěpkováním s rozptýlením nebo 

drcení s ponecháním na ploše. 
o Podpora ponechání asanovaného (neatraktivního) dříví u vývozních linek určeného 

k rozpadu.  
 

B. Odložení doby nabídky vyrobených sortimentů na trhu 
o Vytvoření podmínek pro smluvní kontraktory podniků státních lesů pro dlouhodobé 

uskladnění asanovaného dříví přímo v porostech. 
o Zajištění dlouhodobějšího skladování vyrobeného dříví – možnost využití prostorů dříve 

využívaného armádou. 
o Zvážení možnosti intervenčního výkupu realizovaného prostřednictvím podniků státních 

lesů. 
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C. Podpora alternativního využití dříví jako obnovitelné suroviny nad rámec tradičního zpracování 
o Propagace a podpora spotřeby dřeva a výrobků ze dřeva obecně. 
o Podpora spotřeby palivového dříví na malých a středních topeništích; domácnosti, obce, 

podniky, úřady, správní budovy formou podpory investic. 
o V rámci veřejných zakázek stanovení povinného podílu využití dříví, resp. zvýhodnění 

podmínek pro nabídky využívající dříví. 
o V rámci veřejných zakázek zvýhodnění vytápění dřívím jako obnovitelnou surovinou. 

 
D. Intervenční a regulační opatření v gesci MZe 

o Prosazení doplnění záchranné sítě EU o komoditu dříví. 
o Důsledná aplikace nařízení o dřevě k dovozům ze zemí mimo EU. 
o Podpora exportu dříví mimo státy EU. 

 

 
5.5 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 systémů, které v rámci LFA O a orné půdy zvýhodňují podniky s živočišnou 
výrobou. 

 
5.6 Komise pro příznivé oblasti 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 
Komise 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 byli v průběhu roku 2019 pravidelně seznamováni s průběhem 
vyjednávání Společné zemědělské politiky po roce 2020.  
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5.7 Komise pro školství a vzdělávání, Sekce věda, výzkum a 
inovace a Sekce školních hospodářství 

 
Mgr. Šárka Štejnarová, Odbor poradenství, vzdělávání 

 
V reflexi na uplynulé tříleté období bude Agrární komora České republiky (AK ČR) i v příštích letech 
rozvíjet řadu aktivit v oblasti vzdělávání, poradenství a zaměstnanosti. Hlavním mottem přetrvá 
zajištění dostatku kvalitní pracovní síly pro výrobní procesy v komoditě zemědělství.  
 

5.7.1 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 zástupců Ministerstva 
zemědělství České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
a Národního ústavu pro vzdělávání (dnes Národního pedagogického institutu České republiky) se  
za sledované období setkala v rámci svých jednání 28. února 2017, 23. května 2017, 29. srpna 2017, 
14. prosince 2017, 3. dubna 2018, 5. června 2018, 11. října 2018, 19. března 2019, 20. června 2019. 
Harmonogram jednání členů pro rok 2020 je 7. duben, 16. červen, 22. září a 15. prosinec 2020. 
V oblasti zemědělského školství komise aktivně prosazovala zlepšení stavu na příslušných 
zodpovědných orgánech a institucích, a to především v oblasti praktického školství. V rámci 
mezirezortních připomínkových řízení, projektové činnosti, plnění svých vytyčených cílů 
spolupracovala komise velmi úzce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem průmyslu  
a obchodu ČR a Národním ústavem vzdělávání.  
 
Jedním z nosných pilířů aktivit komise je nalezení řešení mj. ke 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 další 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. 
Podařilo by se tak nakonec zajistit celý rozsah výroby, zavádět poznatky vědy, výzkumu do praxe, 
realizovat poloprovozní pokusy apod.  
 
 

Projekt Národní soustava kvalifikací  
 
AK ČR třetím rokem plní partnerskou roli v projektu Národní soustava kvalifikací, 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  
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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 a tvorbu profesních kvalifikací. Aktuálně je evidováno 1 343 profesních 
kvalifikací (SR zemědělství 99, SR potravinářství a krmivářství 98 a SR LVŹP 86). Vydáno bylo 198 689 
osvědčení.  
 
Realizace 300 revizí standardů a tvorba 40 nových standardů profesních kvalifikací ročně je cílem 
zakázky i pro r. 2020.    
Více informací naleznete na www.nsk2.cz; www.narodnikvalifikace.cz; www.sektoroverady.cz. 
 
 

Projekt Mistrovská zkouška   
 
Možnost profesního rozvoje řemeslníků ve svém oboru se vyprofilovala oficiálním zahájením  
1. listopadu 2017 v projektu Národního ústavu pro vzdělávání „Vytvoření systému mistrovské zkoušky 
a mistrovských kvalifikací“ (MiZK). Role AK ČR je s ostatními partnery u 31-měsíčního projektu 
prosadit nastavení pravidel, postupů a obsahu mistrovských zkoušek, pravidel pro osnovy 
vzdělávacích programů pro mistrovské kvalifikace, přípravu zkušebních komisí, lektorů, týmů  
pro tvorbu standardů. Tříletý projekt má před sebou druhou vlnu pilotáže. První pilotáž (za 
zemědělské a potravinářské obory byly vybrány mistrovské kvalifikace cukrář, podkovář, florista) se 
bude realizovat rámcově v horizontu od srpna 2020, druhá pilotáž (řezník, pekař, sýrař, sladovník, 
včelař, rybář) od konce roku 2020. Aktuálně se finalizují učební texty pro společnou část mistrovské 
zkoušky spolu s osnovami vzdělávacích programů a učební texty pro mistrovské kvalifikace vybrané 
k pilotážím.  
 
Dne 10. ledna 2020 bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,  
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, které díky svému předkladateli, Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR, ukotví institut mistrovská zkouška v rámci §19.  
 

 
Program rozvoje venkova (PRV) 
 
Vlivem obtížně uživatelsky uchopitelné administrativě pravidel Programu rozvoje venkova  
pro opatření 1.1.1 a 1.2.1 pro 2. kolo příjmu žádostí, byly konečně v roce 2019 a 2020 připsány  
ze strany SZIF náklady souvztažné se semináři organizovanými v letech 2017 – 2018. Jednalo se  
o projekt „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 8. kola příjmu žádostí PRV 2017 – 2020, opatření 1.2.1., Agrární komora České republiky 
obhájila úspěšně projekt 8 regionálních seminářů s titulem projektu „Produkce brambor s uplatněním 
půdoochranných, protierozních a biologických postupů“, s daty a místem konání 5. 3. 2020 Choustník, 

http://www.nsk2.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.sektoroverady.cz/
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9. 6. 2020 Čelákovice, 18. 6. 2020 Lednice, 21. 7. 2020 Březová, 28. 7. 2020 Havlíčkova Borová,  
18. 8. 2020 Lukavec, 26. 8. 2020 Horažďovice a 16. 10. 2020 Havlíčkův Brod.  
Při výběru tematického zaměření seminářů se vždy bere v potaz aktuálně nejvíce poptávaná 
problematika ze strany členské základny AK ČR.  

 
 
Kulaté stoly Komise pro školství  
 
Agrární komora České republiky zorganizovala v průběhu sledovaného období 11 kulatých stolů  
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  
a 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 s odkazem na výhodnější finanční ohodnocení v podnikatelském prostředí. 
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 příkladně 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 2020 Úřad 
AK ČR další kulaté stoly ve vybraných krajích dle nejvyšší poptávky.  
 
 

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru  
 
Z pozice člena se AK ČR účastnila ve sledovaném období jednání Asociace, čímž udržuje kontakt se 
zemědělskými středními školami, se kterými intenzivně řadu let usiluje o zlepšení praktické výuky  
na školních statcích. V letech sledovaného období zajistila AK ČR propagaci celé řady TOP akcí 
vzdělávacích institucí prostřednictvím oficiálních stránek AK ČR, v AGRObase, týdeníku Zemědělec 
apod., kalendáře akcí zemědělských škol na www.akcr.cz, kde mají možnost si školy umístit avízo 
k připravované akci. Ve stejném duchu bude pokračovat v r. 2020.  
 

 
5.7.2 PORADENSTVÍ  
 

Regionální přenos informací 
 
Ve sledovaném období (2017 – 2019) naplnila AK ČR roli koordinátora v rámci dotačního titulu 9. F.e. 
Regionální přenos informací. V prvních dvou letech AK ČR splnila roli centrálního střediska  
pro 13 krajských organizací v České republice: Okresní agrární komora Most – Ústecký kraj, Agentura 

http://www.akcr.cz/
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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 komora Jihomoravského kraje, Agrární komora Zlínského kraje, Agrární komora 
Olomouckého kraje i roli informačního střediska pro hl. m. Prahu. V loňském roce pak již bez kraje 
Jihočeského a Vysočina.  
 
V roce 2019 AK ČR zorganizovala 3 celostátní semináře pro členskou základnu k rozvoji zemědělství, 
venkova a dopadům sucha na krajinu, Společné zemědělské politice po roce 2020 z pohledu shrnutí, 
perspektiv a principům precizního zemědělství v pěstebních technologiích z pohledu transferu nových 
poznatků vědy a výzkumu do praxe.  
 

 
Na základě Rozhodnutí MZe o přidělení dotace z 9.F.e. ze dne 20. 6. 2019 AK ČR obhájila refundaci 
výloh z dotačního titulu ve výši 9 645 106,- Kč při 0% kofinancování.  
 
 

AK ČR – připomínkové místo legislativy pro školství, poradenství  
 
Ve sledovaném období zůstává AK ČR připomínkovým místem od aktualizace pravidel 
Programu rozvoje venkova počínaje po novely zákonů předkládaných ze strany MZe, 
MŠMT, MPO, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
2019 – 2023 atd.  
 

 
 

  

§ 
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5.8 Ekonomická komise 
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

 
Komise v uplynulém období projednávala na každém zasedání postup vyjednávání Společné 
zemědělské politiky EU na příští plánovací období. 
 
Dále se zabývala: 
 

- metodikou započítávání dotací do kalkulací zemědělských výrobků, 
- každoročními výsledky souhrnného zemědělského účtu odvětví zemědělství v dlouhodobém 

srovnání,  
- zavedením vykazování příplatků při nákupu mléka za minulá období a zpřesněním výkazů, 
- účastí v evropské diskusi k SZP EU po roce 2020, 
- bioekonomikou jako průřezovou vědní disciplínou a jejím využitím pro argumentaci AK ČR, 
- prioritami AK ČR pro jednání o SZP EU po roce 2020, 
- připomínkami k materiálu ÚZEI – Ekonomika výroby a způsob alokace podpor u mléka  

a v chovu prasat, 
- zdaňováním ostatních ploch daní z nemovitostí, 
- využitím materiálu ČZU v Praze – České zemědělství v kontextu EU a světového zemědělství, 
- vývojem ve vertikále mléko v ČR ve srovnání s vybranými státy EU,  
- dopady návrhů SZP EU po roce 2020 na české zemědělství, 
- příčinami úbytků zemědělské půdy a úbytků obhospodařované zemědělské půdy, 
- členové komise se zúčastnili 28. 8. 2017, 27. 8. 2018 a 23. 8. 2019 Konference o  

budoucnosti českého zemědělství a SZP EU v Českých Budějovicích v rámci doprovodného  
programu mezinárodního agrosalonu Země živitelka, 

- ekonomikou výroby mléka a vykazováním přímých a nepřímých dotací na 1 l mléka, 
- každoročně analýzou hospodaření zemědělských podniků, kterou zpracovává Ekonomická 

fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
- vykazováním zemědělské půdy s důrazem na obhospodařovanou půdu, 
- dynamikou vývoje agrárního obchodu mezi EU a Afrikou s důrazem na přípravu odbytišť, 
- spotřebou potravin ve vztahu k soběstačnosti, 
- každoročními poznatky z výběrového šetření hospodářských výsledků zemědělských 

podniků FADN, 
- vykazováním podnikatelského důchodu v zemědělství porovnáním výsledků z Národních  

účtů, výběrového šetření FADN a Souhrnného zemědělského účtu ČSÚ, 
- návrhem na zvýšení limitu výdělků u dohod o provedení práce, 
- možnými dopady vymezení skutečného zemědělce na české zemědělství v rámci SZP  

po roce 2021. 
 
Z každého jednání Ekonomické komise vzešla doporučení pro představenstvo. Důležité závěry  
i projednávané materiály byly zveřejňovány pro členy agrární komory na stránkách www.akcr.cz. 

 
 
  

http://www.akcr.cz/
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5.9 Myslivecká komise 
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 
 
Komise se v uplynulém období zabývala: 
 

- stavem projednávání novely Zákona  
o myslivosti a vypořádáním připomínek, 

- opakovaně opatřeními k tlumení Afrického 
moru prasat a preventivními opatřeními, 

- metodikou prevence škod divokými 
prasaty, vypracovanou Českomoravskou 
mysliveckou jednotou a jejím 
připomínkováním, 

- preventivními opatřeními proti šíření 
invazivních druhů vyplývajícími z nařízení 
Evropské komise, 

- přípravou myslivecké legislativy a dalších 
změn v myslivecké legislativě, 

- nákazovou situací u volně žijících zvířat, 
zejména divokých prasat, 

- připravovanou legislativou k regulaci 
nepůvodních a invazivních druhů živočichů 
a rostlin, 

- návrhem na rozšíření zástřelného  
u divokých prasat na celém území ČR, 

- opatřeními MZe k regulaci stavů spárkaté 
zvěře, 

- připravovanou novelou Zákona o zbraních, 
- opatřeními ke snížení stavů spárkaté zvěře 

včetně přípravy vyhlášky o dobách lovu  
a vypracováním připomínek k novele 
Zákona o myslivosti, 

- činností ČMMJ ve vztahu myslivost - zemědělství a jejich vnímání veřejností. 
 
Závěry z jednání komise a projednávané materiály jsou zveřejňovány na www.akcr.cz v interních 
informacích. 

  

http://www.akcr.cz/
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6 Propagace zemědělských a potravinářských 
výrobků  

Úřad AK ČR 
 

6.1 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 MZe 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 
komorou ČR a regionálními agrárními 
komorami byl v roce 2019 vyhlášen  
a zorganizován již desátý ročník soutěže 
Regionální potravina, ve kterém je AK ČR mimo 
jiné zastoupena v jednotlivých krajských 
hodnotících komisích.  
 
Samotná 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, řemesel, 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 financování.  
I díky regionálním specifikům nebyla stále 
nalezena shoda a zájem v jejich propojení. 
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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. Po loňských soutěžích bylo oceněno 519 výrobků od 368 
výrobců. 
 
Pro začátek letošního roku jsou opět na úrovni jednotlivých krajů připraveny semináře SZIF  
ke správnému značení potravin, které mají výrobcům zjednodušit a zpřístupnit legislativní pravidla. 
Blíže na www.regionalnipotravina.cz.  
 

 
6.2 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 1 015 produktů od 227 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 především 
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 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. Podle provedených průzkumů v maloobchodních prodejích roste segment kvalitních 
potravin prokazatelně rychleji. Potvrzuje se tedy, že za dobu existence si značka vydobyla značnou 
prestiž a je přínosem pro prvovýrobce, zpracovatele i spotřebitele. 
 
SZPI pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální 
potravina. Výsledky za rok 2019 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. Blíže na www.eklasa.cz  
 

  

http://www.regionalnipotravina.cz/
http://www.eklasa.cz/
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6.3 České cechovní normy 
 

Cechovní normy zaručují kvalitu potravin tak, že určují povinné, přípustné  
a nepřípustné složky. V porovnání s jinými značkami kvalitních potravin jako 
například Klasa, cechovní normy stvrzují, že firma vyrábí dle určeného 
technologického postupu. Na rozdíl například od značky Klasa, kterou může získat 
více výrobků jednoho druhu dělaných podle různých receptur, je Cechovní norma 
napsaná jednoznačně a určuje, co se do daného výrobku má a může použít.  
Z normy také vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší 

od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh. 
 
Příklady nadstandardních parametrů 

- masné výrobky – vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových bílkovin 
v porovnání s legislativou; zákaz použití strojně odděleného masa; zákaz použití zvýrazňovačů 
chuti; 

- mléčné výrobky – použití mléka splňujícího přísnější mikrobiologické požadavky, zákaz použití 
některých přídatných látek; 

- pekařské výrobky – použití žitného kvasu, zákaz použití některých přídatných látek; 
- lahůdkářské výrobky – zákaz použití některých přídatných látek, u výrobků s dobou 

použitelnosti do 5 dnů, včetně dne výroby, nesmí být použity kyseliny benzoová, sorbová, ani 
jejich soli; 

- čokolády, čokoládové bonbony – jsou definovány: minimální obsah kakaové sušiny, 
minimální obsah mléčné sušiny, minimální obsah mléčného tuku, zákaz použití barviv  
a náhradních sladidel (s výjimkou čokolád se sladidly nebo s cukrem a sladidly) 

 
Kompletní seznam výrobků a výrobců najdete na www.cechovninormy.cz.  

 

 
6.4 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.  
V loňském roce bylo v ČR 4 685 ekologických zemědělců (farem), 822 výrobců biopotravin a 1 014 
distributorů (obchodníků, dovozců a vývozců z/do 3. zemí), přičemž tyto jednotlivé skupiny se 
částečně překrývají. 

http://www.cechovninormy.cz/
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6.5 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) 

 

 
6.6 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 obchodní 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. Cílem společnosti je 
provozovat 300 prodejen v roce 2025. 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.  

 

 
6.7 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 provozuje přes 
380 prodejen s pokrytím 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 % 

http://www.billa.cz/
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české produkce a snahou je zvýšit tento objem na 80 – 90 %. Velice úspěšná se ukázala například 
strategie prodeje tzv. křivé zeleniny. Bližší informace lze získat na www.penny.cz.  
 

 
6.8 Propagace z podpor nevládním neziskovým organizacím MZe 
v roce 2019 
 
 
6.8.1 Projekt Naskoč na mléčnou vlnu  
 

Cílem projektu je pokračování 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, dále na jejich rodiče a částečně na učitelský sbor. 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 2020. Konkrétní přehled aktivit  
a výstupů lze shlédnout na www.mlecnavlna.cz.  
 
 

6.8.2 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 2020. Konkrétní přehled aktivit a výstupů 
lze shlédnout na www.nas.modrymak.cz.   

 
 

6.8.3 Projekt Brambory – zdravá zelenina 
 

Cílem projektu je propagace konzumních brambor jako součásti 
prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich 
význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. 
Projekt je zacílen primárně na spotřebitele, zejména ženy hospodyně  
a rodiny s dětmi, sekundárně pak i na zemědělské podnikatele, 
odbornou veřejnost a studenty. Projekt podporuje preferenci 
prospěšného životního stylu s ohledem na zařazení brambor do 
vyvážené stravy, vymezuje se proti dovozům brambor neznámého 
původu z rizikových zemí a podporuje konzumaci brambor a výrobků z 

http://www.penny.cz/
http://www.mlecnavlna.cz/
http://www.nas.modrymak.cz/
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nich, a to zejména z našich tradičních producentských regionů – Polabí, Vysočiny a Moravy. Projekt 
bude pokračovat i v roce 2020. Konkrétní přehled aktivit a výstupů lze shlédnout na 
www.vseobramborach.cz. 
 

 

6.8.4 Evropský projekt Zrozeno v EU, 2019-2021 
 
Projekt byl AK ČR zpracovaný a předložený 
k Evropské komisi, organizaci CHAFEA  
na jaře 2018. Po posouzení projektu, byl 
schválený a tedy přijatý k realizaci s tím, že 
samotné zahájení projektu bylo k 1. dubnu 
2019. 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. Postupně jsou představovány základní komodity (vepřové 
maso, mléko a mléčné výrobky, ryby, oleje, ovoce a zelenina…) 
 
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 
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. 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 byla v roce 2018  
a 2019 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 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. 
 

  

http://www.vseobramborach.cz/
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7 Mediální aktivity 
 

Úřad AK ČR 
 

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 
televizí.  
 
Za období 1. ledna 2019 až 31. prosince 2019 přesahuje počet článků s uvedením klíčového slova 
„agrární komora“ přes 4.000. 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 2019 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 2020.  
 

  

http://www.akcr.cz/
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7.2 FACEBOOK 
Agrární komora ČR publikuje také na FACEBOOKu. Uvádí na něm nejaktuálnější témata a problémy 
v českém zemědělství, zprávy z činnosti komory, situace k řešení, upoutávky na televizní pořady, kdy 
je potřeba zdůraznit společenskou závažnost. Návštěvnost našeho Facebooku roste rychle: 

 roky 

Počet… 2017 2018 2019 

…příspěvků 291 330 300 

…shlédnutí 61 120 657 940 1 412 298 

…zájemců 7 014 149 021 499 513 

…zobrazení 1 049 10 133 130 874 

 
Přehled nejúspěšnějších článků  
rok 2017      rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rok 2019 
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7.3 TV cyklus „Potraviny z domoviny“ 
 

 
 

Od září 2019 spolupracuje AK ČR na vlastním TV cyklu vysílaném na Regionální televizi 
www.regionalnitelevize.cz. Každý týden je vyroben a následně odvysílán jeden díl; jejich celkový počet 
bude 52. Agrární komora prostřednictvím tohoto cyklu představuje aktuální témata a komodity, jako 
například hovězí maso, mléko, vejce, brambory, ale i kalamitu hraboše, výhled do roku 2020 i jednání 
k prioritám do nové SZP. Každý díl má desetitisíce zhlédnutí. Archiv pořadu naleznete na webu AK ČR 
http://www.akcr.cz/txt/potraviny-z-domoviny-odvysilane-dily (odkazem na videa Youtube.com). 

 

 
7.4 TV cyklus „Trvalé bydliště venkov“ 
 

 
 
V průběhu roku 2019 byl zpracován vlastní TV cyklus zaměřený na propagaci zemědělství a venkova, 
který byl posléze vysílaný Českou televizí od 5. září do 20. prosince 2019. Celkový počet 16 dílů (každý 

http://www.regionalnitelevize.cz/
http://www.akcr.cz/txt/potraviny-z-domoviny-odvysilane-dily
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po 20 minutách vysílacího času) byl částečně kofinancován podporou MZe.  
Na příkladech úspěšných zástupců mladé a střední generace jsme ukázali, jak pestrý, zajímavý  
a krásný, ale svým způsobem i náročný je život na dnešním venkově. Úspěšně hospodařící  
a podnikající zástupce jsme vytipovali v nejrůznějších profesích a oblastech činností, ve kterých 
venkov nabízí uplatnění od prvovýroby, přes zpracování až po navazující obory. Divákům se tak 
představili zástupci v oblasti agronomie, vinařství, ovocnářství, květinářství, šlechtitelství, včelařství, 
plemenitby zvířat, agroturistiky, lesnictví, vodohospodářství až např. po péči o krajinu. 
 
Každý díl měl jasnou náplň a obsah, během kterého seznámil diváky s podnikatelskými počátky  
a překonáváním nejenom prvotních potíží. Ukázal a popsal hledání a nalezení klíče vedoucího 
k dosažení prvních úspěchů s perspektivou do budoucna s možnostmi a realizací dalšího rozvoje. 
Souběžně s tím autenticky představil rodinné a profesní vazby, ztotožnění se s profesí, způsobem 
života i krajinou. Obrazová složka v celém cyklu dotvářela a podtrhovala příběhy nenásilnou formou 
a divácky atraktivními záběry dokládala krásu a bohatství krajiny. Průvodcem pořadu byl Otakar 
Brousek ml. 
 
Celkově bylo v premiérách, reprízách a na internetovém vysílání ČT dosaženo sledovanosti přesahující 
3,8 mil. diváků. Cyklus je přístupný na i–vysílání České televize a webu AK ČR 
http://www.akcr.cz/txt/sestnactidilny-televizni-cyklus-trvale-bydliste-venkov (ke stažení, nebo 
odkazem na videa Youtube.com). 
 
 

7.5 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 

http://www.akcr.cz/txt/sestnactidilny-televizni-cyklus-trvale-bydliste-venkov
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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 přístupný 
na i–vysílání České televize a webu AK ČR http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-odvysilane-dily-
ke-zhlednuti - odkazem na videa Youtube.com (ke stažení http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-
odvysilane-dily-ke-stazeni). 
 

 
 

7.6 AGRObase 
 

V roce 2019 došlo k zásadní změně a magazín AGRObase vychází jako měsíčník vždy k závěru měsíce 
ledna, února, března, dubna, května, června, srpna (tzv. živitelkový speciál), září, října a listopadu 
(společně s prosincem), tedy v deseti vydáních v průměrném rozsahu 68 stran a nákladu 11 – 14 tisíc 
kusů (vyšší počet mají výstavní speciály). 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 věnujeme i šířeji pojatým tématům a reportážím 
tak, aby byl obsah poutavý také pro čtenáře mimo sektor. 
 
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 na portále AK ČR podle 
jednotlivých let http://www.akcr.cz/info/aktuality/bulletiny-casopisy-letaky/.  
 
Z celkového objemu je cca 10 300 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.  
 
 
 
 
 

http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-odvysilane-dily-ke-zhlednuti
http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-odvysilane-dily-ke-zhlednuti
http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-odvysilane-dily-ke-stazeni
http://www.akcr.cz/txt/cestou-za-chutemi-odvysilane-dily-ke-stazeni
http://www.akcr.cz/info/aktuality/bulletiny-casopisy-letaky/
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Nové zájemce o zasílání AGRObase je možné přihlásit na sekretariat@akcr.cz. 

 
  

mailto:sekretariat@akcr.cz
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8 Zahraniční činnost 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

8.1 Visegrádská čtyřka (V4) 
 
 
 
 

 

Spolupráce v rámci V4 
 
Za poslední rok od minulého Sněmu proběhla celkově čtyři řádná jednání agrárních komor zemí 
Visegrádské čtyřky, přičemž jedno z nich se uskutečnilo také v České republice, konkrétně v Žatci,  
ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky. Spolupráce byla v roce 2019 významně 
rozšířena se zeměmi Tří moří (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Polsko, 
Maďarsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko). Zástupci těchto organizací se nyní pravidelně 
setkávají před jednáním prezídia COPA-COGECA v Bruselu.  Kromě stěžejního tématu, kterým i v roce 
2019 byla Společná zemědělská politika a její podoba po roce 2020 včetně dostatečné finanční 
alokace, patřila k dalším tématům také aktuální situace na trhu, spolupráce v řešení nákazy Afrického 
moru prasat, výměna zkušeností s řešením škod způsobených volně žijící zvěří, hrabošem polním nebo 
téma udržitelného zemědělství.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografie z jednání zemí V-4 v listopadu 2019 v Polsku 
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8.2 Copa Cogeca 

 
 

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 jednáních se zástupci 
evropských institucí, případně v rámci jednání tzv. civilního dialogu (Komise a nevládní organizace). 
Členství Agrární komory ČR umožňuje účast nejen v rámci pracovních skupin, ale také v rámci 
zvláštních výborů předsednictva pro tajemníka komory a ředitelku pro SZP Jarmilu Dubravskou  
a viceprezidenta Martina Pýchu. Díky tomu se podařilo v pozici COPA-COGECA udržet, 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 

 
 

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 2019 Agrární komora 
České republika zveřejnila více než 20 legislativních materiálů k vyjádření členské základně, ať už 
zveřejněním na webu v sekci Legislativa, nebo v Týdenním zpravodajství. Připomínky byly uplatněny 
k deseti legislativním materiálům, namátkou např. k nařízení vlády k přímým platbám, k protierozní 
vyhlášce či k novele zákona o myslivosti.  
 

 
9.1 Nařízení vlády k přímým platbám a dotační podmíněnosti 
 
Novela nařízení vlády k přímým platbám z roku 2019 upravuje některé podmínky DZES 7d (krajinné 
prvky) na současné výměře orné půdy ohrožené vodní erozí, na mírně erozně ohrožených pozemcích 
(MEO) a silně erozně ohrožených pozemcích (SEO), které tvoří 25 % celkové výměry orné půdy. 
Zatímco novela z minulého roku omezovala velikost půdních bloků na 30 ha na erozně ohrožených, 
novela z roku 2019 upravuje podmínky pro minimální výměru biopásu pro žadatele, kteří využívali 
výjimky z omezení velikosti půdního bloku prostřednictvím plnění agroenvi opatření.  
 
Ve Sbírce zákonů (částka 15, číslo 31.) byla dne 6. února 2020 uveřejněna novela nařízení vlády  
č. 48/2017 Sb., kterou jsou pro rok 2020 upravena nově některá pravidla pro podmíněnost.  
Od 15. února 2020 nabývají účinnosti změny zejména pro standard dobrého zemědělského  
a environmentálního stavu DZES 7d, který ukládá omezení pro pěstování souvislé plochy jedné 
plodiny na méně než 30 ha erozně ohrožené půdy. Novelou je doplněna výjimka k již stávajícím  
agroenvironmentálně klimatickým opatřením (biopásy, ochrana čejky chocholaté) i pro tato 
navazující opatření v přechodném období nové SZP po roce 2020 a dále i pro plochy, na nichž jsou 
pěstovány trávy na semeno. Další ustanovení novely mají odloženou účinnost k 1. lednu 2021. Je 
jimi hlavně rozšíření podmínek standardu DZES 7 d) i mimo půdy erozně ohrožené a nebo doplnění 
požadavků standardu DZES 3, kterým je požadována ochrana povrchových a podzemních vod,  
o zohlednění zpracování havarijních plánů. 
 
Momentálně AK ČR jedná s vedením MZe o dalším odložení účinnosti novely nařízení vlády č. 48/2017 
ve smyslu zpřísnění standardu DZES 7d, se kterým členská základna v navržené podobě nesouhlasí. 
Vzhledem k lokálním podmínkám (cesty, vodoteče, souvratě, vlastnické vztahy) podle našeho názoru 
nelze podmínku aplikovat paušálně a je třeba tento standard přizpůsobit pro využití v rámci 
budoucích eko-schémat, či upravit tak, aby zde minimálně existovala tolerance 6 ha, případně se  
do výměry nezapočítávala opatření příznivá pro klima a životní prostředí (plodiny pěstované v rámci 
greeningu, krajinné prvky, či opatření v rámci agroevni), souvratě atp.  
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9.2 Protierozní vyhláška 
 
Do legislativního procesu byla Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) opět vložena tzv. 
Protierozní vyhláška, respektive návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí, který  
po drobných kosmetických změnách v porovnání s první verzí z roku 2017 opět přichází s protierozní 
kalkulačkou jako povinným nástrojem pro výpočet teoretického smyvu a kontrolami prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností (smlouva mezi MŽP a MZE a o využití SZIF pro kontroly, nebyla doposud 
uzavřena).  Se schválením vyhlášky v současně navrhovaném stavu zásadně nesouhlasíme. Vyhláška 
stanovuje povinnosti nad rámec zákona o ochranně půdního zemědělského fondu, přičemž tento 
samotný neposkytuje pro podobnou vyhlášku dostatečný právní základ. Jelikož návrh vyhlášky  
do značné míry vychází z návrhu, který byl projednáván v roce 2017, opět trváme na tom, aby zákon 
o ochraně ZPF jasně definoval pojem „erozní událost“ a určil, co by se mělo stát v případě, že k tzv. 
erozní události dojde. 
 
 V současném „preventivním preskriptivním“ přístupu vyhlášky vidíme problém především z hlediska 
další administrativní zátěže všech zemědělců, a to i těch, kteří s erozí problémy nemají, a také  
z hlediska kontrolních pravomocí, kdy v současném okamžiku je pro zemědělce zásadní udržování 
půdy v tzv. dobrém zemědělském a environmentálním stavu (DZES), což je kontrolováno orgány 
podřízenými nebo pověřenými MZe. Vzhledem k tomu, že v současné době musejí zemědělci v rámci 
podmínek DZES plnit také protierozní DZES 5, není jasné, jak bude po 1. 7. 2021 provázáno plnění 
standardu DZES 5 a plnění protierozní vyhlášky. Může se stát, že zemědělec bude plnit DZES 5, ale  
na plnění přípustné míry erozního ohrožení dle vyhlášky to nebude stačit a hrozí mu tak pokuta. Kdo 
bude rozhodovat v případě rozdílných výkladů, či v případě, že nebude možné splnit podmínku DZES, 
aniž by byla porušena protierozní vyhláška či naopak, není z návrhu jasné. Dále není jasné, zda bude 
uplatňována dvojí sankce, tedy pokuta za neplnění vyhlášky a snížení dotace SZIF za neplnění 
standardu DZES 5, pokud by mělo budoucí znění standardu DZES 5 vycházet z protierozní vyhlášky a 
v souladu se současnými podmínkami DZES jít nad rámec zákonných a podzákonných norem. Dále 
není jisté, že aplikace "protierozní kalkulačka" je v současné době plně funkční a připravena na ostrý 
provoz. Nejsou v ní zařazeny všechny možnosti číselného vyjádření např. faktoru účinnosti 
protierozních opatření na o. p.. Jsou v ní zařazena protierozní opatření, která  
v současné době zemědělci používají pro plnění standardu DZES 5. Např. DPB do 2 ha je dle DZES 5 
erozně neutrální, vypočet erozního ohrožení dle navržené vyhlášky ale s hodnocením na DPB do 2 ha 
nepočítá. V praxi se pravděpodobně ukáže mnoho dalších nedokonalostí této aplikace. Navrhujeme 
tedy, aby nástroj „protierozní kalkulačky“ byl zemědělcům doporučován jako pomocná aplikace, 
případně, aby byl využit v rámci dobrovolných eko-schémat v rámci reformy SZP po roce 2020. 
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9.3 Novela zákona o myslivosti 
 
Agrární komora vítá tento návrh jako 
celek zejména z toho důvodu, že 
předkládaná novela zákona  
o myslivosti na rozdíl od poslední 
(poslanecké) novely navrhuje řešit 
situaci ekonomicky úspornějším  
a administrativně proveditelnějším 
způsobem se zřetelem  
na zjednodušení a elektronizaci 
systému komunikace uživatele 
honitby s držitelem honitby a orgány 
státní správy. Agrární komora ČR bude 
požadovat prodloužení lhůty  
pro uplatnění nároku na náhradu škod 
způsobených zvěří na zemědělských 
pozemcích a plodinách. AK bude také 
požadovat možnost stanovení 
minimálních stavů pro divoká prasata 
a následné plánování jejich lovu  
i v polních honitbách, a to bez 
stanovení potřebné výměry lesa. AK 
ČR s ohledem na situaci vnímá účelové 
zaměření novely výhradně k tématu 
redukce škod zvěří a respektuje to, že 
pokud by se otevřela záležitost tvorby 
honiteb, nedošlo by ke snížení škod. 
Novela připravená MZe rozeslaná  
do vnějšího připomínkového řízení 
předpokládá zavedení evidence škod 
zvěří, které poslouží jako podklad pro 
sestavení plánu lovu zvěře. Novela 
zákona nově ruší řadu zákazů či 
omezení v lovu jako je například zákaz 
používání noktovizorů, zákaz lovu  
v noci nebo se rozšiřuje možnost lovu zvěře na společném lovu. MZe ustupuje touto novelou  
od jednorázového sčítání zvěře, normovaných stavů zvěře a zavádí efektivní a transparentní způsob 
kontroly provedeného lovu zvěře za použití fotodokumentace a ruší povinnost předkládat tzv. 
markanty, což jsou části těla ulovených kusů spárkaté zvěře, jako doklad o uskutečnění lovu každého 
kusu spárkaté zvěře. Hlavním zájmem je snížit škody zvěří v zemědělství a lesním hospodářství, 
umožnit obnovu kalamitních ploch, a to méně nákladným způsobem a proveditelnější cestou. 
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10 Schůzová činnost  
Úřad AK ČR 

 

Představenstvo Agrární komory ČR se od XXV. sněmu sešlo dle stanoveného harmonogramu 

celkem patnáctkrát, z toho šestkrát na společném jednání s dozorčí radou. Šlo o následující termíny  
a místa: 4. dubna 2017, Agro Jesenice; 30. května 2017, Úřad AK ČR Praha; 4. července 2017, Agro 
Jesenice společně s dozorčí radou; 25. srpna 2017, v rámci veletrhu Země živitelka v Českých 
Budějovicích společně s dozorčí radou; 4. a 31. října 2017, Úřad AK ČR Praha; 12. prosince 2017 
v Žehuni společně s dozorčí radou. V roce 2018 pak šlo o jednání ve Žďáru nad Sázavou dne 13. února 
a posléze předsněmovní jednání představenstva a dozorčí rady 7. dubna v Brně. Následující jednání 
byla 13. června v Praze, 24. srpna v Českých Budějovicích během agrosalonu 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 konala jednání 
12. února v Praze, 11. května v Brně společně s dozorčí radou, 11. června v Praze, 23. srpna v Českých 
Budějovicích společně s dozorčí radou, 15. října v Praze a 10. prosince v Praze společně s dozorčí 
radou. 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 a hosté. 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, 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, zásadním tématem je likvidace přemnožených hrabošů v roce 2019 
s přesahem do roku 2020 a nastavení podmínek kompenzací, činnost PGRLF, další práce  
na ustanovení Fondu těžko pojistitelných rizik se snahou jeho spuštění k roku 2021, 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, 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.  
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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 konkurenceschopné postavení v rámci středoevropského regionu i posílit exportní 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, harmonogram 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, OAK  
a členských společenstev, a to 30. – 31. května 2018 v Šiklově mlýně ve Zvoli u Bystřice, 13. listopadu 
2018 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. Ve druhé polovině roku 2019 se díky mimořádnému sněmu AK ČR  
dne 5. listopadu, samostatné jednání sněmoven nekonalo. V roce 2020 byla do Větrného Jeníkova 
svolána na 19. února předsněmovní diskuze delegátů 29. sněmu AK ČR za Sněmovnu společenstev. 
Zástupci vedení a úřadu AK ČR se průběžně během roku účastní jako hosté akcí, porad, výročních 
schůzí či valných hromad krajských, regionálních, 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  
 

11.1 Webové stránky  
 

Všechny informace, které Agrání komora České republiky zveřejňuje, tj. zprávy, aktuality, magazíny, 
materiály z projektů, videa, 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. 
 
V roce 2017 se začaly zásadně měnit stránky. Nejdříve na www.agrocr.cz byla přidána část z médií – 
kde byly výstupy z tisku týkajících se AK ČR a byla přidána záložka pro projekt 9.F.e. obsahující 
informace z většiny krajů ČR, které jsou do projektu zapojeny. 

http://www.akcr.cz/
http://www.agrocr.cz/
http://www.apic-ak.cz/
http://www.akcr.cz/
mailto:chanova@akcr.cz
http://www.akcr.cz/
http://www.agrocr.cz/
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V roce 2018 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/  
 

Podle zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR v §4 – Působnost komory (1) Komory v rámci své 
působnosti zejména: písmeno m) vedou evidenci členů komor. Pro tento účel byl naprogramován 

modernější a jednodušší AGROREGISTR, kam lze po volebním sněmu v roce 2020 přidávat 

informace o členské základně pro snadnější orientaci, přehled a aktualizaci. 
 

 
 
 
 

11.2 FADN – výběrové šetření ekonomiky zemědělských podniků 

 
 

 

 
 

Nabídnutých 
podniků 
celkem 

Z toho  
 
 

Šetření dokončilo podniků  

 
 

FO 

 
 

PO 

 
2017 (šetření za účetní rok 2016) 

51 9 41 
80 % (z 51 přihlášených, 
dokončilo 41 podniků) 

 
2018 (šetření za účetní rok 2017) 

51 5 46 
90 % (51 přihlášených, 
dokončilo 46 podniků) 

 
2019 (šetření za účetní rok 2018) 

55 5 46 
93 % (55 přihlášených, 
dokončilo 51 podniků) 

 
FO – fyzická osoba   PO – právnická osoba 

http://www.akcr.cz/video/
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Požadavkem je neustále navyšovat a udržovat zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat 
v zemědělství (FADN), s cílem získání reprezentativních údajů pro obhajování zájmů zemědělců  
na národní úrovni i v EU. Podnik se zároveň 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 
informací naleznete 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 každý rok v měsíci lednu na chanova@akcr.cz. 

 

 
11.3 Levnější volání 
 
 
 

Na poradách OAK bylo v roce 2017-2018 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 začátkem roku 2020. 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.  
  

http://www.zemedelecroku.cz/
mailto:chanova@akcr.cz
mailto: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 Stěhování  
 
Vzhledem k personálnímu rozdělení Agrární a Potravinářské komory po sněmu Agrární komory ČR 
v březnu 2017 se Agrární komora ČR během dubna až května 2017 přestěhovala do nových prostor  
na Počernické 272/96. Získala tak ucelený soubor kanceláří o cca 180 m2, včetně zasedací místnosti 
pro 45-50 osob, parkovacích míst a důstojného zázemí. Kanceláře i zasedací místnost byly vybaveny 
zánovním zařízením, které bylo za minimální ceny odkoupeno od předchozího nájemce. Cena nájmu 
za m2 zůstala stejná jako v předchozích prostorách. Cena za opravy a úpravy nových prostor, odkup  
a nákup nábytku, likvidaci vyřazeného původního nábytku a IT úpravy činila celkem 110 tis. Kč. 

 
 
12.1.2 Uzavření kanceláře v Olomouci 
 
Koncem roku 2018 se zkomplikovala situace v olomoucké kanceláři AK ČR. Dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, plánovaný odchod do starobního důchodu, výpověď daná zaměstnancem vedly 
k tomu, že od 1. 1. 2019 byla najata společnost VYMA-ÚČTO spol. s r.o., která převzala z Olomouce 
účetní a mzdovou agendu. Bankovní účty AK ČR byly od 1. 1. 2019 převedeny z pobočky ČSOB 
Olomouc do ČSOB Praha, Na Příkopě. Ostatní agendy (Agroregistr, členské příspěvky, činnosti 
související s dotovanými projekty, zejména 10. D, 9.A.4.b, projekty pro nevládní neziskové organizace, 
apod.) byly převedeny na zaměstnance kanceláře v Praze, a to bez navýšení jejich počtu. Pracovní 
poměry zaměstnankyň v Olomouci byly ukončeny k 1. 2. 2019 a 31. 5. 2019. Změny související 
s uzávěrou kanceláře v Olomouci k 1. 6. 2019 představují roční úsporu nákladů 0,7 – 0,8 mil. Kč. 

 
 
12.1.3 Archiv 
 
Návazně na uzavření kanceláře v Olomouci byl v květnu 2019 přestěhován do Prahy archiv AK ČR. Byla 
pronajata místnost, vybavena archívními regály, převezena dokumentace v rozsahu cca 1 000 
pořadačů dokumentů a najatá archivářka od poloviny června do poloviny září poprvé od vzniku AK 
kompletně roztřídila dokumentaci, popsala ji skartačními znaky a připravila skartační seznamy. 
Seznamy převzal v listopadu 2019 Národní archiv v Praze ke kontrole a schválení. První skartace 
v rozsahu do 300 šanonů dokumentů se předpokládá v první polovině roku 2020. Náklady spojené se 
zřízením archívu a roztříděním dokumentace byly cca 100 tis. Kč. 

 
 
12.1.4 Personální změny 
 
V dubnu 2017 ukončili pracovní poměr na Agrární komoře ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., Ing. Martin 
Fantyš, Ing. Dana Večeřová a Ing. Jiří Pondělíček. Naopak Ing. Václav Suchan, CSc., MBA ukončil 
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pracovní poměr na Potravinářské komoře a na Agrární komoře pracuje na plný pracovní úvazek.  
Na pozici tajemníka Agrární komory ČR za Ing. Martina Fantyše byl ustanoven Ing. Jan Doležal. Přes 
obtíže spojené s personálními změnami a částečným snížením personální kapacity úřad Agrární 
komory ČR zajistil potřebné činnosti. Bylo nezbytné doplnit pro další období úřad jedním až dvěma 
zaměstnanci. Od. 1. 5. 2018 byla na pozici asistentky prezidenta přijata Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, 
PhD., která byla od 1. 10. 2018 převedena na pozici výkonná ředitelka pro Společnou zemědělskou 
politiku. K 1. 2. 2019 ukončila pracovní poměr Ing. Viera Klobouková a k 31. 5. 2019 paní Vladimíra 
Fialová. Od 1. 10. 2019 byla na pozici odborné referentky AK přijata Jana Nováková v souvislosti 
s předpokládaným ukončením pracovního poměru Ing. Jana Záhorky v březnu 2020. Celkový stav 
zaměstnanců AK ČR se nezvýšil. 
 
 

12.1.5 Inventarizace 
 
V letech 2017, 2018 a 2019 byly provedeny řádné inventury majetku AK ČR bez zjištění inventurních 
rozdílů. 
 
 

12.2 Rozhodčí soud 
 
V druhé polovině roku 2017 byla započata pravidelná měsíční jednání vedení Agrární komory ČR 
s předsednictvem Rozhodčího soudu. Rozhodčí soud v roce 2018 pozastavil financování všech svých 
propagačních aktivit, vč. těch, které realizovala AK. Vzhledem k pozitivnímu vývoji finanční situace 
bylo financování těchto aktivit v roce 2019 částečně obnoveno. Agrární komora ČR spolu 
s Hospodářskou komorou ČR iniciovala jednání k dílčím změnám statutu Rozhodčího soudu, které 
dosud nebyly realizovány. V průběhu roku 2019 se zkomplikovala situace kolem jmenování nového 
předsednictva Rozhodčího soudu. Tento stav do konce roku 2019 přetrvává. AK dostává pravidelně 
informace o průběhu hospodaření Rozhodčího soudu. 
 
 

12.3 Zastupování Agrární komory ČR v bruselských organizacích  
 
AK ČR v roce 2017 až 2019 využívala dotačního titulu 10.D k podpoře nevládních organizací 
zastupujících zájmy AK v bruselských organizacích. Za tímto účelem spolupracovala na základě 
smlouvy se společností CrossEurope Consulting, s.r.o., která vykonává pro AK činnosti směřující k plné 
integraci AK ČR do mezinárodních nevládních organizací COGECA (Všeobecný výbor pro zemědělské 
družstevnictví) COPA (Konfederace zemědělských producentů), a Think tank FARME EUROPE. 
 
 

12.4 Zahraniční pracovníci 
 
Nedostatek pracovníků v zemědělských a potravinářských společnostech pomáhal řešit snadnější 
vstup pracovníků z Ukrajiny. V roce 2017 se jednalo o projekt „Režim zvláštního zacházení  
pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ (dále jen „Režim“) v gesci MPO. Režim byl vytvořen  
za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní 
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občany Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci ve výrobě, službách nebo 
veřejném sektoru. Režim byl ukončen k 1. 9. 2019 převodem do vládního Programu kvalifikovaný 
zaměstnanec v gesci MPO. 
K 1. 1. 2018 byl navíc spuštěn projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství  
a potravinářství z Ukrajiny“ v gesci MZe. Jednalo se o specifický projekt MZe k získávání sezonních 
pracovníků na dobu 6 – 12 měsíců. Projekt byl ukončen k 1. 12. 2019 a nahrazen programem 
Mimořádné pracovní vízum v gesci MZe dle nařízení vlády č. 291/2019 Sb. 
 
Agrární komora ČR v obou výše uvedených projektech plnila úlohu tzv. garanta, kterému 
zaměstnavatel-uchazeč o zařazení do projektů předával dokumentaci ke schválení a zařazení  
do projektů. Po dobu jejich fungování úřad Agrární komory ČR administroval celkem 124 žádostí na 
cca 400 pracovníků z Ukrajiny.  
 
AK plní nadále roli garanta v nových programech, tj. v Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Ukrajina, 
Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, apod.) od 1. 9. 2019 a v programu Mimořádné pracovní vízum 
(Ukrajina) od 1. 12. 2019. K 13. 1. 2020 AK administrovala v obou programech 23 žádostí o cca 70 
pracovníků z Ukrajiny, Mongolska a Srbska. 

 
 

12.5 Agrární plesy 
 
Plesy s účastí významných osobností  
z podnikatelských a politických řad, ale také 
zástupců akademické obce, diplomatického 
sboru, státních i nevládních organizací 
zemědělského resortu a médií se konaly 3. 
února 2017, 2. února 2018 a 15. února 2019 
tradičně v Paláci Žofín v Praze.  
 
Mezi čestné hosty vždy patřili mj. předseda 
Senátu Parlamentu, ministr zemědělství, 
předseda ZV PSP a další představitelé 
podnikatelské, politické, akademické a 
diplomatické sféry, zástupci MZe a resortních institucí (SZIF, PGRLF, SVS ČR, SZPI, apod.). Dále byli 
přítomni představitelé podnikatelské sféry, zájmových a profesních sdružení.  
 

Celkem bylo na každém plese přivítáno  
1 100 až 1 200 hostů. Propagace partnerů byla 
směrována tak, aby oslovila všechny přítomné 
hosty; umístění logopanelů na hlavním schodišti, 
promítání smyčky vedle pódia v hlavním sále, 
poděkování moderátorky plesu, aj. 
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Agrární plesy jsou tradičně hodnoceny jako významná společenská událost. Financování plesu bylo 
opět zajištěno sponzorsky a prodejem vstupenek. Sponzorsky byla zajištěna také bohatá tombola.  

 
 

12.6 Financování AK ČR 
 
 

 Rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) 

Rok Výnosy Náklady Zisk Výnosy Náklady Zisk 

2017 33 133 33 133 0 43 002 42 248 754 

2018 48 667 48 275 392 48 640 47 073 1 567 

2019 61 629 61 618 11 58 976 55 689 3 287 
 

Pozn.: rok 2019 je skutečnost dle stavu účtů k 7. 2. 2020,  
zisk je před zdaněním, dle stavu účtu k 13. 2. 2020 

 
 
Představenstvu a dozorčí radě AK ČR jsou čtvrtletně předkládány průběžné výsledky hospodaření 
komory k jejich posouzení. Roční rozpočty a výsledovky jsou předkládány ke schválení sněmům  
AK ČR. 
 
V rozpočtu roku 2017 přetrvávala vysoká závislost příjmů na cizích zdrojích, a navíc se zvyšovala 
potřeba předfinancování projektů z vlastních zdrojů.  
 
Z těchto důvodů sněm v r. 2017 schválil zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2018 a AK rozvíjela nové 
aktivity, jak to vyžadovalo prosazování zájmů jejích členů. Jednalo se především o ustavení tzv. 
Konsorcia, které napomáhá prosazení pozice AK do podoby Společné zemědělské politiky na další 
programové období. Dále byl nově realizován projekt „Regionální přenos informací“ v rámci 
dotačního titulu 9.F.e. jako náhrada původních jednotlivých krajských informačních středisek (KIS). 
Byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou ČR k Národní soustavě kvalifikací do roku 2021. 
 
Vyššímu než plánovanému zisku v roce 2018 přispěly zásadně úspory nákladů za nerealizované 
vzdělávací projekty v rámci Programu rozvoje venkova a mzdové náklady na zaměstnance. Naopak  
v závěru roku měla AK neplánované příjmy od BILLA a od Rozhodčího soudu. 
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Výrazné zvýšení rozpočtu v roce 2019 bylo dáno tím, že se podstatně rozšířily aktivity AK ČR s cílem 
poskytnout veřejnosti více objektivnějších informací o zemědělství, lesnictví a potravinářství a zlepšit 
její pohled na tato odvětví národního hospodářství (TV seriály Trvalé bydliště venkov, dokončení 
seriálu Krásy českého zemědělství, spuštění seriálu Potraviny z domoviny, propagační projekty Naskoč 
na mléčnou vlnu, Brambory, zdravá zelenina, Náš modrý mák, tříletý projekt Zrozeno v EU/Born in the 
EU).  
 
Byl zvýšen počet vydání AGRObase v novém formátu a s vysokým nárůstem zasílacích adres. 
 
V projektu 9.F.e Regionální přenos informací bylo navíc vydáno 13 odborných publikací reagujících  
na aktuální zemědělská témata. 
 

Zajištění činnosti AK ČR v roce 2019 bylo velmi náročné na průběžné 
financování, protože její aktivity mají v průběhu roku kolísavou intenzitu  
a tedy velmi nerovnoměrné rozložení příjmů a výdajů v průběhu roku. 
Zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku měla AK ČR vysoké náklady na projekty, 
ale příjmy/dotace z nich obdržela převážně až v druhé polovině prosince. 
Proto k posílení průběžného financování AK ČR v listopadu použila 
rezervu 2 500 tis. Kč. 

  
 
Přes tyto obtíže byly postupně v jednotlivých letech splněny základní cíle rozpočtu od stabilizace 
k progresi. Jednalo se především o předfinancování aktivit AK ČR dotovaných ze státního rozpočtu 
nebo rozpočtu EU, financování aktivit AK, na které v minulých létech dodatečně přispívala členská 
základna (činnost Konsorcia, agrární ples), financování nových aktivit AK ČR (TV seriál, 25. výročí  
AK ČR, rozšíření AGRObase, Facebook, apod.) 
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13 Ostatní činnost 
 
13.1 Žofínská fóra 

 

Úřad AK ČR 
 
Za uplynulé volební období byla uspořádána Žofínská fóra zaměřená na zemědělství a zpracovatelský 
průmysl. V roce 2019 to bylo 226. Žofínské fórum na téma „Současnost a perspektivy českého 
zemědělství“, které se konalo 26. března 2019 a následně pak 230. Žofínské fórum na téma „Potraviny 
a jejich kvalita z pohledu českého zákazníka“, pak 16. října 2019.  
 
V jejich rámci pravidelně vystupují zástupci vedení AK ČR s prezentacemi a stanovisky k ústřednímu 
tématu akce, ale také během doprovodné diskuze. Žofínská fóra pravidelně navštěvuje cca 250 hostů, 
a díky souběžnému mediálnímu pokrytí se tak aktuální problematika zemědělství a potravinářství 
dostává mezi širší spotřebitelskou veřejnost. 
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13.2 Mezinárodní agrosalón Země živitelka  
v Českých Budějovicích 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 
Agrární komora ČR se zúčastňuje mezinárodního agrosalonu Země živitelka každoročně od založení 
komory. V posledním roce volebního období (2019) přesáhla návštěvnost tohoto agrosalonu 120 tis. 
osob a 581 vystavovatelů z 19 zemí. Patří k nejnavštěvovanějším výstavám v České republice. 

 
13.2.1 Expozice Agrární komory ČR 
 

Po opuštění pavilonu R 3 a jeho předání Jihočeské krajské 
agrární komoře jsme měli společnou výstavní expozici 
s Potravinářskou komorou. V roce 2017 a 2018 jsme se již 
zúčastnili samostatným stánkem v nejnovějším pavilonu T. 
V roce 2019 jsme obsadili velkou část pavilonu R 1 spolu 
s dalšími zemědělskými organizacemi a myslivci. Byl učiněn 
první krok k samostatnému zemědělskému pavilonu  
a prezentaci práce agrárních organizací. 
 
Na stánku probíhala propagace činnosti komory, členských 
i spolupracujících organizací a produktů z rakytníku, piva  
a dalších. Byla uspořádána řada ochutnávek a soutěží, 
prezentovány propagační programy komory „Naskoč  
na mléčnou vlnu“, „Český modrý mák“, „Zrozeno v EU“ 
včetně kuchařské show. Prezentovala se i spolupráce 
s řetězci BILLA a PENNY, s Českou akademií zemědělských 
věd, zemědělskými školami, pojišťovnami a dalšími. 
Součástí výstavního stánku byla i expozice Lesnicko-
dřevařské komory. 

 
13.2.2 Národní dožínky na Zemi živitelce 
 

Národní dožínky, tradiční slavnost  
na ukončení sklizně obilí, pořádáme 
každoročně ve spolupráci s akciovou 
společností Výstaviště České Budějovice 
poslední srpnovou sobotu. 
 
 
 
Po projití pestrého dožínkového průvodu 
výstavištěm je v Pivovarské zahradě 
zahájena slavnost projevy nejvyšších 
představitelů státu a Jihočeského kraje.  
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Nejvyšším hospodářům republiky předáváme 
dožínkové věnce a po prohlídce výstavy je s nimi 
uspořádána beseda. Po zahájení dožínek následuje 
v Pivovarské zahradě celodenní, velmi 
navštěvovaný, kulturní program s hudbou, 
vystoupeními a soutěžemi. 
 
V roce 2018 byl, v rámci dožínkové slavnosti, 
vysazen vzácnými hosty před hlavní branou 
výstaviště strom na počest stého výročí vzniku 
Československé republiky. 

 
 
13.2.3 Doprovodné akce 
 
V rámci doprovodných akcí agrosalonu každý rok proběhlo společné jednání představenstva a dozorčí 
rady AK ČR za účasti ministra zemědělství. 
Byly uspořádány tiskové konference k výsledkům sklizně a aktuálním problémům v zemědělství. 
O aktuálních záležitostech jednaly komise ekonomická, myslivecká a komoditní rady AK ČR. 
Ve spolupráci s dalšími zemědělskými organizacemi byly uspořádány konference na téma „Stav  
ve vyjednávání reformy SZP EU“, „Budoucnost českého zemědělství a potravinářství“ a „České 
zemědělství a SZP po roce 2020“. 
Doprovodnou akcí je také každoroční soutěž vystavovatelů o udělení ceny Zlatý klas, které se účastní 
i členové komory, zároveň máme také zástupce v hodnotitelské komisi. 
 

 
13.2.4 ANIMAL TECH 
 
V uplynulém volebním období orgánů 
AK ČR se konaly národní výstavy 
hospodářských zvířat v roce 2017  
a 2019. 
 
Pod názvem výstavy ANIMAL TECH  
se skrývá Národní výstava 
hospodářských zvířat s řadou 
přehlídek, šampionátů, ocenění 
nejlepších chovatelů a také výstava 
mechanizace a služeb pro živočišnou 
produkci, která byla dříve součástí 
veletrhu TECHAGRO. Toto spojení  
a vyčlenění výstav domácích miláčků, 
psů, koček apod. se plně osvědčilo  
a vedlo k výraznému posílení 
odbornosti výstavy. Součástí výstav hospodářských zvířat je i výstava myslivosti. 
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O úspěchu výstav svědčí i návštěvnost, která se blíží 40 tisícům osob a výstavní plocha určená zvířatům 
přesáhla 18 tisíc m2. 
 
Národní výstavy hospodářských zvířat 
se již zúčastňují vystavovatelé z 10 
zemí. Tato výstava se stává svátkem 
všech chovatelů a místem prezentace 
vyspělého českého chovatelství. 
 
V rámci výstav byly uspořádány i sněmy 
AK ČR. Komora se výstav zúčastnila se 
stánky s propagací svých programů. 
Jednaly zde komise, komoditní rady a 
představitelé nevládních agrárních 
organizací zemí Visegrádské 4. 
 
Brněnské veletrhy a.s. vytvářejí výborné podmínky, jak pro národní výstavy, tak i pro sněmy a další 
doprovodné akce. 

 
 
13.3 TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 

 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 

Agrární veletrhy se konaly 8. – 12. dubna 2018 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. Brněnské agrární veletrhy se tak staly svým rozsahem největšími 
ve střední Evropě. 
 
Proběhly soutěže o nejlepší exponáty GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX SILVA REGINA a GRAND 
PRIX BIOMASA. 
 
V rámci bohatých doprovodných akcí proběhl v neděli 8. 4. 2018 na výstavišti 26. sněm Agrární 
komory ČR, další dny pak jednání Myslivecké komise a Ekonomické komise. Agrární komora byla též 
spolupořadatelem Konference o budoucnosti českého zemědělství. Jako doprovodná akce proběhl  
i Mezinárodní veterinární kongres a mnoho dalších odborných akcí. 
 
Po celou dobu výstav měla komora stánek v pavilonu C, kde byly k dispozici propagační tiskoviny, 
včetně AGRObase, probíhaly ochutnávky regionálních potravin, odborné diskuze, návštěvy předních 
představitelů veřejného života a členů komory. 
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13.4 Systém doporučování odrůd obilovin 
 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 
Agrární komora ČR je garantem zkoušení odrůd 
obilovin. Postupuje se podle zákona č.219/200 sb. 
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 
rostlin. O zkoušení v polních pokusech  
a laboratořích se každoročně uzavírají smlouvy  
s ÚSTŘEDNÍM A KONTROLNÍM ÚSTAVEM 
ZEMĚDĚLSKÝM (ÚKZÚZ), výzkumnými ústavy, 
majiteli práv k odrůdám a zkušebními stanicemi. 
Například v roce 2018 jsme zkoušeli 37 odrůd 
ozimé pšenice, 13 jarní pšenice, 23 jarního 
ječmene, 16 ozimého ječmene, 9 ovsa, 5 tritikale 
ozimého, celkem 103 odrůd. Zkoušky probíhaly na 
50 zkušebních stanicích a 4 484 pokusných 
parcelách ve všech pěstitelských oblastech 
republiky. Zkoušky se provádí podle metodiky 
ÚKZÚZ a řídí je komise ustavené pro jednotlivé 
druhy obilovin. V komisích zasedají přední 
odborníci pěstitelské teorie i praxe. 
 
K financování pokusů využíváme dotační titul MZe 
9.A.b.4. „Podpora na zajištění samostatných 
odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních 

plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd 
polních zkoušek plodin, které jsou následně publikovány veřejnosti“. 
 
U všech odrůd obilovin se hodnotí především výnos zrna, u sladovnických ječmenů i výnos předního 
zrna, odolnost proti chorobám či zdravotní stav, odolnost proti poléhání, u ozimů odolnost proti 
vyzimování i mrazuvzdornost a výsledky specifických měření, nebo laboratorních testů pro každý druh 
obilovin zvlášť. Z hlediska doporučování jsou odrůdy rozděleny do tří kategorií: 

• Odrůdy předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování  
s nejméně tříletými výsledky zkoušení. 

• Odrůdy doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria  
pro doporučení. 

• Odrůdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení. 
 
Výsledky zkoušení a doporučení, o kterých komise hlasují, každoročně zveřejňujeme ve speciálním 
sborníku, který rozesíláme všem OAK v požadovaných počtech výtisků. Distribuce se provádí  
i na polních dnech, stáncích AK ČR na výstavách a dalších akcích. K výsledkům zkoušení a doporučení  
u jednotlivých druhů obilovin vydáváme také přehledné listovky, které jsou k dispozici na akcích 
komory i na www.akcr.cz v sekci Komodity/Seznam doporučených odrůd. Výsledky publikujeme ihned  
po jejich zpracování. Jsou k dispozici také na stránkách ÚKZÚZ: 
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/seznam-doporucenych-odrud/ 

http://www.akcr.cz/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/seznam-doporucenych-odrud/
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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 poradenství MZe, 
- Antibyrokratická komise MZe,  
- Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov,  
- Hodnotitelská komise KLASA,  
- Pracovní komise pro kvalitní potraviny, 
- Dozorčí rada Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu,  
- Státní a odrůdová komise při ÚKZÚZ, ve spolupráci s ÚKZÚZ zabezpečujeme Systém zkoušení 

a doporučování odrůd obilovin, 
- Národní komise pro výběrově šetření zemědělských podniků (FADN),  
- Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni MMR, 
- Pracovní skupina pro venkov při MMR, aj., 
- Rada kvality ČR při MPO,  
- Podnikatelská rada při MPO,  
- Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců při MPSV,  
- vědecké rady resortních výzkumných ústavů, 
- spolupráce s Výborem pro hospodářství a dopravu Senátu a Zemědělským výborem 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
- Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady Vlády ČR, 
- Tripartita vlády ČR/Rada hospodářské a sociální dohody ČR, 
- Pracovní tým RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí, 
- Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje, 
- Ústřední komise na ochranu zvířat, 
- Národní rada pro kvalifikaci při MŠMT, 
- Národní rada pro povolání při MŠMT,  
- 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 Přehled o plnění usnesení z posledních sněmů 
 

14.1 Plnění Usnesení z 27. sněmu Agrární komory České republiky 
konaného dne 12. 5. 2019 v Brně  

 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR  

 

 
XVII. Sněm Agrární komory České republiky: 
1. konstatuje, že v období od minulého sněmu se podařilo zejména: 

• prosadit částečnou kompenzaci ztrát způsobených extrémním suchem v roce 2018, 
• rozšířit a prodloužit vratku spotřební daně na naftu spotřebovanou v zemědělské prvovýrobě, 

zvýhodnit i podniky zaměřené na živočišnou produkci, citlivé komodity a zjednodušit její 
administraci, 

• dosáhnout historicky nejvyššího zemědělského rozpočtu, včetně zdrojů EU, 
• postupně získávat podporu zemí Visegrádské 4 a dalších pro naše národní zájmy  

při vyjednávání o společné zemědělské politice EU po roce 2020, 
• zintenzivnit kontroly a odhalovat dovoz závadných potravin, 
• přijmout mimořádná opatření ke zdolání kůrovcové kalamity. 

 
přes mnoho přijatých opatření se nedaří: 

• výrazněji rozšířit uplatnění vyvážené hospodářské soustavy v zemědělství, zejména v proporci 
mezi rostlinnou a živočišnou produkcí, 

• snížit záporné saldo zahraničního obchodu agrárními produkty, naopak se zvýšilo, 
• připravit a nastartovat Fond těžko pojistitelných rizik, 
• prosadit Marketingový fond a Lesnicko - dřevařský fond, 
• snížit nedostatek odborných pracovníků a zrychlit administraci při získávání zahraničních, 
• pokročit ve spravedlivější dělbě marží v potravinové vertikále, 
• podstatněji zlepšit vnímání zemědělství očima veřejnosti, 
• přijmout zásadní opatření ke snížení administrativní zátěže. 

 
Plnění 

• V posledních letech se výrazně navýšila alokace určená pro podpory vyplácené podle zákona 
o zemědělství, tedy pro tzv. národní dotace, kde se nově nachází podpora pro dobré životní 
podmínky zvířat u dojeného skotu, prasat, drůbeže a nově se připravuje také podpora  
pro dobré životní podmínky ve výkrmu masného skotu. Společně s rostoucími cenami by 
přijatá opatření měla zvýšit atraktivitu živočišné výroby pro zemědělce a přispět zároveň 
k vyváženější zemědělské soustavě. 
 

• Záporné saldo agrárního zahraničního obchodu (AZO) se v roce 2019 ještě dále navýšilo právě 
z důvodu převládající orientace zemědělství na rostlinnou výrobu v době, kdy cena rostlinných 
komodit na trzích spíše stagnovala.  V roce 2019 nedošlo ve zbytku Evropy, v Rusku a střední 
Asii k neúrodě tak, jako v roce 2018, což způsobilo přetlak na straně nabídky a pád cen. 
Společně s růstem cen vepřového masa, na jehož dovozu je Česká republika z více než 60 % 
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závislá a dalších převážně importovaných komodit jako je ovoce, zelenina či potraviny 
s přidanou hodnotou tak došlo k dalšímu propadu salda AZO na historickou hodnotu -47 
miliard korun. 
 

• V roce 2019 došlo k doposud pravděpodobně největšímu posunu v přípravě Fondu 
těžkopojistitelných rizik. Na jednání poradců ministra zemědělství bylo již na začátku roku toto 
téma a alternativy přípravy Fondu několikrát projednávány s tím, že bylo rozhodnuto  
o prozatímním nastartování práce na tzv. „Rezervním fondu pro řízení rizik na úrovni podniku“, 
který by umožnil zemědělcům vytvářet z vlastních zdrojů (uvažuje se až o deseti procentech 
celkových tržeb) fond oprav, který by z hlediska daňového přiznání představoval náklad  
a nebyl tak předmětem daně z příjmu. Ministerstvo financí se v současné době zabývá 
legislativou, která by měla vznik rezervního fondu umožnit, přičemž Ministerstvo zemědělství 
stále připravuje plnohodnotný Fond těžkopojistelných rizik, jehož vzniku by však 
pravděpodobně muselo předcházet schválení zákona o povinném pojištění.  
 

• „Velký“ Marketingový fond, který by (stejně jako je to v sousedním Polsku nebo Rakousku) 
s rozpočtem několika desítek milionů korun s příspěvkem státu propagoval domácí 
zemědělskou a potravinářskou produkci momentálně stojí mimo zájem většiny představitelů 
relevantních politických stran a není prioritní ani pro vedení Ministerstva zemědělství. Přesto 
se právě díky Ministerstvu zemědělství podařilo s dotačními programy na podporu 
neziskových nevládních organizací (NNO) nastartovat několik projektů na propagaci domácí 
produkce, ať už to byl projekt Náš modrý mák či Brambory, zdravá zelenina. S podporou 
Ministerstva zemědělství se Agrární komora České republiky pustila také do projektu Zrozeno 
v EU, jehož cílem je upozornit na kvalitu evropské (nejen v kontextu uzavření obchodní 
smlouvy EU-Mercosur), ale především domácí produkce, která nejen splňuje, ale v mnoha 
ohledech i překonává evropské standardy.  
 

• Agrární komora České republiky se již několik let účastnila projektu pro zaměstnávání 
kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny „Režim Ukrajina“ jako garant a zprostředkovatel  
pro zaměstnavatele z řad členské základny. Od 1. 9. 2019 se Režim zvláštního zacházení  
pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny („Režim Ukrajina“) a Režim zvláštní postupy  
pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví („Režim Zemědělec“) začlenil  
do vládního programu „Program kvalifikovaný zaměstnanec“. V tomto programu je možné 
žádat o zaměstnanecké karty pro zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Filipín, Srbska a nově 
také z Běloruska, Černé Hory, Indie, Kazachstánu a Moldavska na pracovní pozice zařazené  
v CZ-ISCO pod kódy 4-8. Podmínky pro žadatele zůstaly stejné jako pro předchozí Režim 
Ukrajina. Pro Ukrajince vyřizuje žádosti nadále Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě. Nově bylo navíc 
zavedeno „mimořádné pracovní vízum“ (§ 31a novely zákona) na 1 rok s možností opakování, 
ale ne prodloužení, a to pro vybrané pracovní pozice v CZ-ISCO pod kódem 9, tj. pomocné 
„nekvalifikované“ práce.  
 

• Na přelomu roku 2018 a 2019 dokončila Evropská unie schvalování směrnice proti nekalým 
obchodním praktikám, která předpokládá neodkladnou transpozici do národní legislativy. Tou 
je zákon o významné tržní síle, který byl na konci roku 2019 otevřen k novelizaci, a který se 
bude během roku 2020 projednávat v Poslanecké sněmovně. Agrární komora České republiky 
v rámci připomínek k zákonu požaduje zákaz nákupu zboží od dodavatele za podnákladové 
ceny, prodej za ceny podnákupní a omezení slevových akcí. V roce 2020 má dojít také 
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k novelizaci zákona o potravinách, který dříve jasně definoval pojem „Česká potravina“, a který 
by podle návrhu AK ČR měl obsahovat dosažení minimálního podílu české potraviny na pultech 
obchodních řetězců. Tento podíl by měl v prvním roce platnosti novely činit alespoň 55 % 
s možností postupného navyšování až na 70 %.  
 

• Agrární komora ČR v roce 2019 kromě výše zmíněných programů na propagaci a podporu 
spotřeby domácích potravin podpořila také vznik vzdělávacích a osvětových pořadů, které byly 
odvysílány jak v celoplošných televizích, tak na internetu. Na podzim roku 2019 až do Vánoc 
byl v 16 dílech každý týden vysílán cyklus „Trvalé bydliště venkov“, ve kterém život 
v zemědělství a na venkově představili zástupci různých sektorů, zaměření výroby, ale také 
regionů České republiky. Od podzimu minulého roku pak každý týden běží cyklus „Potraviny 
z domoviny“, který se zaměřuje na konkrétní potraviny a jejich cestu až k zákazníkovi  
a nevyhýbá se ani aktuálním tématům (dva díly se věnovaly mýtům a faktům o hrabošovi 
polním). AK ČR se také snaží o působení na sociálních sítích, kde se vyjadřuje k aktuálním 
tématům a reaguje také na největší předsudky a nejpalčivější falešné zprávy, které  
o zemědělství v ČR kolují. V tuto chvíli má Facebooková stránka AK ČR více než 7 000 fanoušků.  
 

• Od 1. 1. 2020 došlo k převodu administrace národních dotací z Ministerstva zemědělství  
na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s tím, že bylo zástupcům nevládních organizací 
zároveň přislíbeno, že v roce 2020 proběhne několik jednání, jejichž cílem bude vyhodnotit 
administrativní náročnost některých dotačních titulů a projednat návrhy na jejich 
zjednodušení. Mimo to bylo přislíbeno zjednodušení některých podmínek dotační 
podmíněnosti souvisejících s využíváním registru LPIS. Sankce by nově neměly přicházet 
automaticky na základě kontrol, ale uživatelé by měly být na základě dálkového průzkumu  
a nesouladu s dotačními podmínkami vyzváni k nápravě a teprve po neprovedení včasné 
nápravy by mělo docházet k sankcím. Změny by měly přijít také v korekcích oproti zákresu, 
kde by se nově měly přesahy a nedostatky navzájem sčítat a odečítat. Jedná se také  
o celkovém porušení, které je nyní stanoveno na 2 hektary a nikoli procentuálně.   

 
2. žádá: 
2.1 Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby přijaly: 

• zákon o prodeji zemědělské půdy, který by zvýšil její ochranu proti nezemědělskému užití  
a stanovil povinnost přednostní nabídky zemědělcům při jejím prodeji s cílem udržet ji v rukou 
těch, kteří na ní hospodaří, 

• novelu zákona o zemědělství, který by umožnil podporovat subjekty, které se zemědělstvím 
živí, 

• do novely stavebního zákona a zákona o liniových stavbách doplnit vodohospodářské, 
vodárenské a závlahové stavby. 

 
Plnění 

• AK ČR uspořádala v roce 2019 několik veřejných seminářů v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky na téma „Možnosti regulace trhu s půdou v České republice“, přičemž byl 
k této příležitosti také vypracován návrh na přípravu zákona o půdě, který by půdu definoval 
jako národní bohatství, zvláštní komoditu, jež si zaslouží vlastní podmínky nabývání a prodeje. 
Návrh se inspiroval právní úpravou ve Francii a Německu a dalších sousedních zemích EU. ČR 
je totiž v rámci EU snad jedinou zemí, která nemá absolutně žádná omezení v nákupu a prodeji 
zemědělské půdy. Na začátku roku 2020 zatím neexistuje vůle v poslanecké sněmovně 
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podobný zákon předložit. Další cestou by byla novela zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, jenž je však v kompetenci MŽP, nikoli MZe, což může představovat složitější 
cestu pro prosazení oprávněných požadavků zemědělců. 
  

• Novela zákona o zemědělství byla otevřena s ohledem na převod administrace národních 
dotací z Ministerstva zemědělství na SZIF. Vzhledem k nutnosti uzavřít novelu včas, aby bylo 
možné od roku 2020 převod dokončit, nebylo možné vnést do zákona úpravy, které by 
umožnily lepší podporu profesionálních zemědělců.  
 

• Novela stavebního zákona a novela vodního zákona, kterou navrhlo MZe výrazně zjednoduší 
podmínky pro stavbu malých vodních nádrží na vlastním pozemku. Nově by mělo být možné 
budovat rybníky do dvou hektarů s výškou hráze do 1,5 metru, nově bude možné postavit tzv. 
na ohlášení vodoprávnímu úřadu, bez explicitního povolení stavebním úřadem.  

 
2.2 Vládu České republiky, aby: 

• se zabývala zásadními opatřeními, která povedou ke zvýšení soběstačnosti ČR v potravinách 
mírného klimatického pásu, 

• přijala zásadní opatření k obnově lesů po kůrovcové kalamitě. 
 
Plnění 

• Z hlediska potravinové soběstačnosti lze pozitivně hodnotit zavedení zvýšené vratky spotřební 
daně pro chovatele hospodářských zvířat s vyšším zatížením VDJ, stejně jako pro pěstitele tzv. 
citlivých komodit, tedy speciální rostlinnou výrobu včetně dusík vázajících plodin s pozitivním 
efektem na půdní úrodnost. Zásadní opatření v mnoha případech blokují možnosti notifikace 
přímých podpor, tedy nových dotačních titulů v rámci národních dotací. 

• Kůrovcová kalamita je obrovským problémem, který je s to zhoršit dopady klimatické změny 
a ovlivnit tak hospodaření nejen v lesích, ale i na polích. Proto AK ČR kvituje snahu přispět 
vlastníkům lesů na likvidaci a obnovu porostů. V roce 2020 má být nestátním vlastníkům lesa 
vyplaceno až 2,5 miliardy na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Nový dotační 
program schválila vláda, pro letošní rok na něj uvolní 1,5 miliardy korun. Vzhledem k objemu 
přijatých žádostí a zhoršení kůrovcové kalamity v kombinaci s vichřicí Sabine chce MZe jednat 
o dalším navýšení této částky. Agrární komora ČR podporuje Lesy ČR a Vojenské lesy a statky 
v požadavku na podporu zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a také zmírnění dopadů pro 
ostatní subjekty hospodařící na lesních pozemcích.  

 
2.3 ministra zemědělství, aby: 

• vytvořil podmínky pro větší využití potenciálu českého zemědělství ke zvýšení potravinové 
soběstačnosti ČR a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. 

K tomu: 
• při vrcholících jednáních o budoucí SZP EU zejména prosazoval:  

o udržení rozpočtu na SZP EU, 
o odmítnutí zastropování, 
o zvýšení podpory citlivých komodit, 
o sjednocení úrovně národních dotací, 
o podporu ekonomicky efektivních způsobů hospodaření šetrných k životnímu prostředí, 

• připravil zákon o půdě s cílem minimalizovat zábory a udržet ji v rukou těch, kteří na ní 
hospodaří, 
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• zvýšil podpory citlivých živočišných i rostlinných komodit a zjednodušil jejich administraci, 
• dořešil systém pojištění těžko pojistitelných rizik, 
• podpořil systémy hospodaření zvyšující efektivnost a šetrný přístup k životnímu prostředí, 

např. precizní zemědělství, 
• udržel zemědělský rozpočet a prosadil navýšení národních podpor k profinancování 

notifikovaných opatření, 
• podpořil opatření ke zlepšování vnímání agrárních odvětví veřejností, zejména výkladem  

a publikováním způsobů hospodaření s přínosem pro životní prostředí, výživu a zdraví 
obyvatelstva, 

• podpořil zintenzivnění práce s mladou generací, 
• prosadil podstatné omezení byrokracie a racionalizaci kontrol. 

 
Plnění 

• V roce 2019 MZe ve spolupráci s AK ČR nejen na jednání Rady ministrů obhajovalo specifika 
tuzemského zemědělského sektoru včetně výše vyjmenovaných priorit.  Od 1.1. 2020 
předsedá Radě Evropské unie Chorvatsko, které si jako jednu z priorit určilo právě zachování 
rozpočtu pro SZP a podstatné omezení byrokracie a zjednodušení na úrovni samotných 
zemědělců. Co se týče zastropování, ministerstvo zemědělství prosazuje kompromisní 
variantu tzv. redistributivní platby, tedy platby na první hektary, která by více podpořila malé 
zemědělce bez zastropování větších podniků. Tuto variantu AK ČR plně podporuje. Česká 
republika také nadále patří mezi členské státy, které prosazují nejen zachování, ale navýšení 
podpory VCS pro tak zvané citlivé komodity.  
 

• Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že zemědělský rozpočet zůstává zachován či navýšen 
podle možností státního rozpočtu a rezervy rezortu MZe. Rozpočet pro národní dotace byl 
v roce 2019 dokonce navýšen až na 4,365 miliardy korun.  
 

• Převážně negativně lze naopak hodnotit přístup k zákazu některých přípravků na ochranu 
rostlin bez náhrady či zpřísňování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu zemědělsky obhospodařovaných pozemků (DZES), které jsou z principu nařizovány 
plošně, nikoli s ohledem na regionální, respektive místní podmínky jako je držba půdy, 
skutečná hrozba eroze či místní klimatické podmínky.  

 
2.4 ministryni financí, aby: 

• se zasadila o dokončení cenové kontroly podnákladových cen, 
• prosadila návrh na snížení vysoké daně z nemovitosti z tzv. ostatních ploch alespoň na úroveň 

okolních zemědělsky využívaných pozemků. 
 
Plnění 

• Ministerstvo financí jednoznačně podpořilo novelizaci zákona o významné tržní síle, který by 
umožnil podnákladové ceny důsledně kontrolovat a sankcionovat. Tato povinnost dnes podle 
zákona o cenách existuje pro veškeré spotřební zboží, což je mimo současné možnosti 
kontrolních orgánů. Proto jsme navrhovali, aby se inspektoři zaměřili v první fázi alespoň  
na potraviny základního spotřebního koše (potraviny, podle kterých se počítá vývoj inflace).  

• Co se týče daně z nemovitosti z ostatních ploch, podařilo se v roce 2019 projednat novelu 
zákona o dani z nemovitých věcí a nově jsou pro rok 2020 alespoň remízky, meze, mokřady, 
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větrolamy a další krajinné prvky osvobozeny od daně z nemovitých věcí. Stačí z LPIS vytisknout 
tabulku těchto krajinných prvků a předložit ji finančnímu úřadu. 

 
AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství České 
republiky, Ministerstvem financí České republiky a dalšími orgány státní správy při realizaci těchto 
požadavků. 
 
3. Schvaluje: 
 
3.1 výroční zprávu za uplynulé období od 26. sněmu včetně přehledu o plnění jeho usnesení,  
3.2 účetní závěrku za rok 2018 a plán příjmů a výdajů za rok 2019, 
3.3 zprávu a stanovisko Dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2018.  
 
4. Ukládá: 
 
4.1 představenstvu Agrární komory České republiky: 

• řídit činnost Komory v souladu s usnesením 27. sněmu a zaměřením činnosti v příštím období 
uvedeném v části 14 výroční zprávy za rok 2018, 

• připravit na 28. sněm Agrární komory České republiky řádné volby orgánů včetně primárních 
voleb v Okresních a regionálních komorách a skupinách členských společenstev. 

 
4.2 krajským, regionálním a okresním komorám a členským společenstvům: 

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

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

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

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

• 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, 

• plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR, 
• zvýšit zapojení členů do sítě pro sledování klimatických změn. 

 
4.3 členské základně: 

• systematicky pracovat na propagaci českého zemědělství s důrazem na vyváženost ekonomiky 
podnikání a ochrany životního prostředí, 

• uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým 
řádem takto: 

a) Sněmovna všeobecná: 12 683 000 Kč 
b) Sněmovna společenstev: 3 545 000 Kč 
 

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. 
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14.2 Plnění Usnesení z 28. sněmu Agrární komory České republiky 
konaného dne 5. 11. 2019 v Brně  

    

 Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta 
 
 

28. sněm  
1. vzal na vědomí: 
 
1.1. informaci prezidenta a předsedů sněmoven o činnosti komory, 
1.2. informaci o hospodaření komory, 
1.3. informaci o přípravě primárních voleb a 29. sněmu. 
 
2. sněm schválil návrh úpravy Statutu a Příspěvkového řádu AK ČR 
 
- Příspěvkový řád čl. 5. – OAK nebo RAK a společenstvo má právo vyslat na sněm jednoho delegáta  
za odvedené členské příspěvky pro AK ČR ve výši do 60 000 Kč. Za každých dalších odvedených 60 000 
Kč vzniká nárok vždy na jednoho delegáta. 
 
Plnění: 
Volby delegátů na 29. sněm již proběhly podle nové úpravy. 
 
- Statut čl. 9. odst. 2 – Představenstvo má celkem 29 členů. 
Členy představenstva jsou prezident, nejméně jeden viceprezident za sněmovnu všeobecnou, 
nejméně jeden viceprezident za sněmovnu společenstev a další členové zvoleni sněmem komory. 
 
Plnění: 
Konečný počet viceprezidentů pro volební období určí, na návrh představenstva AK ČR, sněm. 
 
3. Sněm uložil: 
 
3.1. členům představenstva AK ČR za jednotlivé kraje a garantům za skupiny společenstev 
zorganizovat primární volby v termínu podle organizačních pokynů. 
 
Plnění: 
Primární volby byly zorganizovány v celé členské základně komory. Některé krajské komory měly 
potíže s dodržením termínu 20. ledna 2020. 
 
3.2. Předsedům KAK, RAK a OAK zvolit na shromáždění delegátů těchto komor delegáty  
na 29. volební sněm podle nové úpravy příspěvkového řádu, obdobně předsedům členských 
společenstev. 
 
Plnění: 
Delegáti na sněm byli zvoleni v souladu s volebními řády členských organizací komory a podle nové 
úpravy příspěvkového řádu AK ČR. 
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3.3. Představenstvu AK ČR: 
 

3.3.1. Připravit z návrhů vzešlých z primárních voleb kandidátku pro volby představenstva  
a dozorčí rady. 
 
Plnění:  
Návrhy z primárních voleb obou sněmoven byly zaslány na úřad AK ČR a zpracovány. 
Představenstvo navrhlo volebnímu sněmu kandidátku na členy představenstva, dozorčí rady 
a prezidenta. 
 
3.3.2. Připravit jednání volebního sněmu na 12. března 2020 v Olomouci. 
 
Plnění: 
Volební sněm byl připraven v souladu s Technicko-organizačním zabezpečením v hotelu 
Clarion Congres v Olomouci. 
 
3.3.3. Zajistit petici proti nerovným podmínkám SZP EU. 
 
Plnění: 
Členové AK ČR se připojili k petici organizovanou Zemědělským svazem ČR. 
 
3.3.4. Projednat s členskou základnou, aby podniky vyčíslily škodu způsobenou hrabošem  
a zaslaly na MŽP žádosti o úhradu škody. 
 
Plnění: 
Škody způsobené hraboši byly v krajích vyčísleny na cca 3 mil Kč a uplatněny u krajských úřadů. 
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15 Rámcové zaměření činnosti komory na 
příští období 
 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR  
 
 

V příštích 3 letech bude dokončeno vyjednávání o Společné zemědělské politice EU na sedmileté 
plánovací období, včetně období přechodného. Na řadu přijde promítnutí zásad SZP do národních 
předpisů ČR a dokončení rozpracovaných opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí v agrárních 
odvětvích. 
 
 

15.1 V oblasti SZP a národních předpisech k SZP  
 

Pokračovat v činnosti Konsorcia  
 
Vyjednávání reformy SZP po roce 2020 začalo v roce 2017 v rámci tzv. veřejné konzultace Evropské 
komise, která běžela od února do května tohoto roku. V reakci na nastartování legislativního procesu 
Agrární komora ČR oslovila partnery z dalších nevládních organizací (Zemědělský svaz, Potravinářská 
komora, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, později také Slovenskou 
poľnohospodárskou a potravinárskou komoru) a společně založili tzv. Konsorcium nevládních 
organizací a zemědělských a potravinářských podniků k reformě SZP. Členové Konsorcia pak ve 
spolupráci s kanceláří v Bruselu zastoupenou Mgr. Adélou Paďourkovou, pořádají pravidelné výjezdy 
do Bruselu, kde se obvykle během jednoho dne setkají s důležitými zástupci unijních institucí, 
případně členských států nebo jejich nevládních organizací. Z počátku se činnost Konsorcia 
zaměřovala především na Evropskou komisi, která má tak zvanou legislativní iniciativu, to znamená, 
že předkládá návrhy budoucích nařízení a směrnic. Tak tomu bylo i v rámci reformy SZP, jejíž návrh 
Komise předložila v květnu roku 2018. Od té doby se činnost Konsorcia obrátila především  
na Evropský parlament a Radu, tedy na členské státy se zvláštním důrazem na předsednickou zemi. 
Vzhledem k peripetiím kolem odchodu Velké Británie a volbám do Evropského parlamentu však ještě 
ani Evropský parlament, ani Rada nepřijaly svoje stanoviska k prvnímu čtení návrhu Komise a je tak 
nutné s těmito institucemi nadále pracovat a komunikovat.    
 
 

Připravit přechodné období, stará pravidla za nové peníze, minimální zachování 
rozpočtu pro SZP 
 
Vzhledem k předpokládanému zpoždění konečného schválení legislativy k reformě SZP je nutné v co 
nejkratší době připravit pravidla pro tzv. „přechodné období“, během něhož by mělo dojít 
k transpozici současných pravidel a k přijetí přechodných ustanovení, která budou upravovat pravidla 
pro čerpání podpor zejména v souvislosti s víceletými závazky v rámci Agroenvironmentálně 
klimatických opatření (AGRO Envi) a ekologického zemědělství. V rámci přechodného období bude 
s největší pravděpodobností zachován systém plateb v prvním pilíři (SAPSová platba a Greeningová 
platba + platby VCS a platby pro mladé zemědělce). Zachován by měl být podle všeho také systém 
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PVP, tedy přechodných vnitrostátních podpor. Otázkou zůstává nastavení investičních podpor  
ve druhém pilíři, kde má podle návrhu Komise dojít k velkému krácení finančních prostředků. Proto 
se bude AK ČR v rámci Konsorcia zasazovat o to, aby v rámci vyjednávání nového víceletého 
finančního rámce (VFR) byly prostředky pro investiční podpory v dostatečné míře dorovnány.  
 
 

Dokončení reformy SZP, zachování rozpočtu, ne zastropování, minimální zachování 
VCS, eko-schémata motivující zemědělce, ne dalšímu zpřísňování DZES (srovnání 
s okolními státy)   
 
Po přechodném období, které bude pravděpodobně trvat jeden až dva roky, bude nutné uvést v život 
v současné době diskutovanou reformu. V polovině února, tedy v době psaní tohoto komentáře stále 
platí, že jediným platným dokumentem, o kterém je možné diskutovat, je návrh reformy z pera 
Evropské komise, který byl předložen v červnu 2018. V návrhu se počítá mimo jiné se zastropováním 
evropských dotací na 82 tisíc euro (po započtení degresivních vrstev) na žadatele a rok s možností 
odečtení tzv. osobních nákladů, snížení maximálního procentuálního podílu podpor VCS na obálce 
přímých plateb ze současných 15 na 12 % a s tzv. novým prováděcím mechanismem. Podle nového 
prováděcího mechanismu mají členské státy samy sestavit tak zvaný Strategický plán, podle kterého 
budou utvářet vlastní agrární politiku a podle kterého budou vyplácet intervence (dotační podpory). 
Strategický plán by měl navazovat na SWOT analýzu (analýzu silných a slabých stránek), identifikaci 
priorit a zároveň směřovat k naplňování obecných indikátorů jako je stav půdy, kvalita vody, vzduchu, 
biodiverzita, welfare zvířat a podobně. V rámci Strategického plánu je pak předložena tak zvaná 
„Zelená architektura“, která si jako nástroj zlepšování těchto indikátorů bere tzv. DZESy (dřívější 
GAECY), které jsou povinné pro všechny žadatele o základní podporu, eko-schémata v prvním pilíři, 
což mají být jednoleté agroenvironmentální závazky a agroenviopatření v druhém pilíři. Prvotní 
návrhy související s tzv. zelenou architekturou zatím nevycházejí plně ze zemědělské praxe  
a především zatím uvažují o České republice jako monolitu se stejnými podmínkami a možnostmi. 
Agrární komora ČR proto prosazuje, aby eko-schémata nejen motivovala zemědělce k ochraně 
přírodních zdrojů, ale aby také umožňovala využít nejnovější poznatky a příklady správné zemědělské 
praxe a především, aby se orientovala na jednotlivé regiony, případně na zemědělské podniky jako 
takové, kterým by měla nabízet možnosti lepších a šetrnějších postupů příznivých pro klima, životní 
prostředí a biodiverzitu bez dopadu na produkci. V případě dopadu na produkci či ekonomické 
výsledky podniku by měla být těmto podnikům v rámci eko-schémat vypočtena řádná náhrada. To 
samé platí v případě využití šetrnějších přípravků na ochranu rostlin, či při omezení využívání určitých 
způsobů hnojení.   
 
 

Jednotná míra kofinancování PRV, přehled státních podpor v okolních státech 
 
Evropská komise v roce 2018 prohlásila, že jednotný systém podpor napříč EU není ideálním 
modelem, a proto přichází v rámci reformy po roce 2020 s tzv. novým prováděcím mechanismem, kdy 
si každý stát do jisté míry určí vlastní priority a nástroje, kterými chce tyto priority podpořit. Vzhledem 
k pravděpodobnému snížení obálky pro Společnou zemědělskou politiku v rámci rozpočtu Evropské 
unie Evropská komise nabádá členské státy, aby tento propad dorovnaly navýšeným kofinancováním 
druhého pilíře, tedy Programu rozvoje venkova. Protože však mezi mírou kofinancování a také 
způsobem využití PRV existují mezi členskými státy značné rozdíly, navrhuje AK ČR, aby pro míru 



83 
 

kofinancování existoval jednotný systém, který by určoval nejen minimální, ale také maximální míru 
kofinancování.   
 
 

Evropská zelená dohoda, minimální dopad na produkční zemědělství, Strategie 
z farmy na vidličku, podpora nových metod šlechtění, šetrnějších POR  
 

Nová Evropská komise, která byla ustanovena na konci roku 2019, představila na přelomu roku své 
hlavní priority pro příštích 5 let. Mezi hlavní cíle patří i dosažení klimatické neutrality do roku 2050, 
k čemuž by měla přispět Nová zelená dohoda pro Evropu, respektive Evropský zelený úděl. Evropský 
zelený úděl má ambici na jedné straně revidovat současnou legislativu, která může nějaký způsobem 
ke stanoveným cílům přispět a na druhé straně představit legislativu novou se stejným cílem. V rámci 
Evropského zeleného údělu je připravena také strategie Farm to fork (Z farmy na vidličku), jejíž celé 
znění není v tuto dobu ještě známo, nicméně počítá se mimo jiné s omezením používání přípravků  
na ochranu rostlin, antibiotik, antimikrobik a nového značení potravin, které budou nově indikovat 
nejen výživové hodnoty, ale také dopad potravin na životní prostředí.  Chceme na úrovni EU vysvětlit, 
že Česká republika patří mezi státy, jejichž zemědělská výroba nezatěžuje životní prostředí a naopak 
za posledních 30 let došlo k výraznému snížení aplikace přípravků na ochranu rostlin, minerálních 
hnojiv, antibiotik i konzumace hovězího masa. Cílem Konsorcia je, aby strategie Farm to fork 
maximálním způsobem navazovala na tzv. eko-schémata v rámci budoucí Společné zemědělské 
politiky, a aby nebyla zbytečně vytvářena nová pravidla a další „minireforma SZP“.  V rámci eko-
schémat by potom mělo být možné podpořit precizní a inteligentní zemědělství, především principy 
konzervačního hospodaření. Na úrovni podniku by mělo být možné podpořit pořízení analytických dat 
a poradenství na míru s cílem ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů při současném 
zachování produkce.  
 

  

15.2 Další opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí 
 
 

Daňové úlevy pro zemědělce 
 
Vzhledem k pravděpodobnému krácení prostředků směřujících z rozpočtu Evropské unie  
do zemědělství, by bylo vhodné, aby byli čeští zemědělci podpořeni prostřednictvím daňových úlev. 
Česká republika nyní podle dostupných informací patří spíše mezi výjimky co se týče zdaňování 
dotačních podpor. Pokud bychom dotační podpory nezdaňovali, mohlo by v zemědělství ročně zůstat 
zhruba 4-5 miliard korun, což by odpovídalo krácení dotací a inflaci od roku 2014. 
 
 

Snížení DPH na potraviny (zákaz slevových akcí na zboží se sníženou DPH) 
 
Protože v posledních letech spotřebitelé pociťují nárůst cen potravin základního spotřebního koše,  
ke kterému dochází mimo jiné z důvodu potravinové nesoběstačnosti České republiky, budeme 
požadovat snížení DPH na základní potraviny v maloobchodě (maso, vejce, mléčné výrobky, pečivo, 
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ovoce, zelenina včetně brambor) a snížení DPH na potraviny při přímém prodeji od zemědělce.  
U základních potravin se sníženým DPH by navíc pro maloobchod platil zákaz slevových akcí. 

 
 
Vytvoření marketingového fondu, propagace produkce, obrana zemědělství, PR   
 
Zemědělství je v současné době takřka pod každodenním útokem ze strany médií a samozvaných 
odborníků a je z části označováno za viníka všeho negativního. V sousedních členských státech EU 
(Polsko, Rakousko) existují marketingové fondy určené na propagaci produkce, ale také k osvětě 
spotřebitele, kterému pomáhají pochopit význam a nepostradatelnost zemědělství. Česká krajina 
bývá v médiích často porovnávána s krajinou rakouskou v reportážích, ve kterých se hovoří o špatné 
zemědělské praxi tuzemských zemědělců. Málokdy se však hovoří o tom, že v České republice 
nefunguje potravinová vertikála tak dobře jako v Rakousku právě i pro to, že nám zde chybí propagace 
domácí produkce a osvěta spotřebitele.  
 
 

Vytvoření sekce/odboru na MZe pro udržitelnost (welfare, POR, odpady, 
potravinářství) 
 
V souvislosti s obranou zemědělství by Ministerstvo zemědělství České republiky mělo vytvořit 
sekci/odbor pro udržitelnost, který by nejen poskytoval oponenturu některým zcela mylným názorům 
a tvrzením, které se objevují ve veřejném prostoru, ale také by dodával argumenty a analytická data 
pro další sekce Ministerstva zemědělství např. v případě vytváření pozice vůči zákazu některých 
přípravků pro ochranu rostlin.  
 
 

Posílení sekce pro zemědělství a potravinářství na MZe 
 
Ministerstvo zemědělství ČR by mělo personálně posílit sekci pro zemědělství a potravinářství tak, 
aby např. při vytváření Strategických plánů pro Společnou zemědělskou politiku nezaznívala jen 
environmentální rovina, která je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti samozřejmě nezbytná, ale také 
rovina výrobní. Ministerstvo zemědělství v současné době sice má „Strategii 2030“, nicméně tato se 
v současných návrzích budoucích pravidel neodráží.  
 
 

Vytvoření/revize koncepce zemědělského výzkumu s přesahem do ovlivňování 
veřejného mínění 
 
Pro zlepšení podnikatelského prostředí a snazší přenos poznatků vědy a výzkumu do praxe je třeba 
revidovat koncept zemědělského výzkumu, který by se měl více a především pružněji zaměřovat  
na aktuální potřeby praxe. V centru zájmu výzkumu by momentálně měla stát především klimatická 
změna a přizpůsobení se novým podmínkám s minimálním dopadem do produkce. Zemědělský 
výzkum by měl mít také přesah do ovlivňování veřejného mínění. Zástupci veřejných výzkumných 
institucí, které zemědělský výzkum provádějí, by měli umět na obranu zemědělství vystoupit 
v médiích a pomáhat zlepšovat image zemědělství. 
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Vytvoření/revize koncepce pro poradenství a vzdělávání 
 
Nejen v souvislosti s reformou SZP by měl být revidován současný systém poradenství a vzdělávání, 
který by se měl více soustředit na potřeby konkrétního podniku, respektive potřeby konkrétního 
výrobního zaměření s doporučeními, která opatření, případně postupy by měl konkrétní zemědělský 
podnik využít, aby hospodařil udržitelným způsobem při současném zachování 
konkurenceschopnosti. 
 
 

Regulace trhu s půdou (cena pozemků a výše nájmů) 
 
S udržitelností souvisí také jasné stanovení půdy jako komodity zvláštního významu podobně jako je 
to v sousedních státech EU. Všechny okolní státy totiž mají ve svých právních systémech zakotvena 
pravidla pro nakládání s půdou, ať už je to omezení jejího zastavování nebo regulace jejího prodeje  
a nájmu. V sousedním Německu existuje zvláštní úřad pro sledování trhu se zemědělskou půdou, 
který monitoruje prodej a nákup půdy. V okamžiku, kdy se prodejní cena odchyluje od ceny běžné 
(podle monitoringu za předchozí rok), může být kupní smlouva zneplatněna. Nový zájemce pak musí 
prokázat, že je zemědělským podnikatelem. Podobný princip pak funguje ve Francii u nájmů. V obou 
zemích se zastavil růst cen zemědělské půdy, která do té doby fungovala jako investiční prostředek či 
spekulativní nástroj pro nezemědělské subjekty. 
 
 

Regulace obchodních řetězců, vyjednávání s nimi 
 
Budeme se snažit o dokončení novely zákona o významné tržní síle, která by měla narovnat vztahy 
v potravinové vertikále. Novela vychází z transpozice evropské směrnice o nekalých obchodních 
praktikách a měla by zajistit omezení nekalých obchodních praktik obchodních řetězců, mezi které 
patří např. pozdní platby, nucená účast na propagaci, nebo slevových akcích nebo účtování skrytých 
poplatků dodavateli. Do novely navrhujeme zahrnout zákaz nákupu zboží za podnákladové ceny  
a také zákaz prodeje za ceny podnákupní (stát tak přichází od DPH). Dále by měla být u některých 
druhů zboží jasně oddělena tuzemská a zahraniční produkce, aby měl zákazník usnadněnou orientaci 
při nákupu, pokud preferuje zboží české produkce. S obchodními řetězci chceme také jednat, aby 
dobrovolně jednaly tak, jak sami hlásají, a aby se skutečně chovaly zodpovědně vůči tuzemským 
dodavatelům. 
 
 

Novela mysliveckého zákona 
 
Přemnožení spárkaté zvěře a tím způsobené škody na polních plodinách, ale také na trvalých 
kulturách,  lesních porostech a lesních školkách, začínají být pro řadu producentů neúnosné. Podle 
současné legislativy je doba, po kterou lze škody hlásit a následně vymáhat velmi omezená, stejně 
jako možnosti škodu nakonec vymoci. Chceme, aby se doba, po kterou lze škodu hlásit prodloužila,  
a aby zemědělci měli možnost, v případě závažných škod na svých pozemcích a po posouzení 
nezávislou třetí stranou, škodu ve zkráceném a zjednodušeném řízení vymáhat.   
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15.3 Vnitřní opatření 
 
Opatření pro rok 2020 - úřad AK: 

• personální doplnění (tajemník, právník, tiskový mluvčí, referent na administraci projektů), 

• zlepšení zpětné vazby pro členskou základnu, 

• častý kontakt s OAK, členskými společenstvy, 

• restrukturalizace a profesionalizace úřadu, pravidelné porady Úřadu a kontrola úkolů, 

• elektronizace (elektronické podpisy, AGROregistr – viz kapitola 11), 

• revize interní dokumentace AK, návrhy novel dokumentů, 

• revize dodavatelských smluv, 

• nová podoba webu (sekce pro členy). 
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16 Úřad Agrární komory ČR - kontakty 
 

ke dni 1. února 2020 

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 
 

Odborná referentka 
p. Jana Nováková 
novakova@akcr.cz  

Mobil:  734 155 128 

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 

odborný referent 

 
p. Vladislav Selivanenko 
selivanenko@akcr.cz  
 

Mobil:  739 599 336 
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Poznámky: 
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