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MELANIE KRÝSLOVÁ

PRAHA Farmaření upadá, mladší
ročníky se do něj nehrnou; moc
tvrdé práce s nejistým ziskem.
Propagace je proto jedním z cílů,
jež si vytkl nový prezident
Agrární komory Jan Doležal.
„My zemědělci mezi sebou víme,
kde a v čem jsou problémy, veřej-
nost však ne. Pak nás i naši práci
vidí zkresleně,“ říká. Chce uká-

zat, že hodně farmářů půdu milu-
je a chová se k ní s respektem,
snahou o udržitelnost. Hodlá také
pokračovat v nekonečném údělu
zemědělců: shánět peníze.

LN Doposud jste komoru zastu-
poval v Bruselu. Liší se přístup
k zemědělství tady a jinde?

Na západ od nás je vnímáno da-
leko pozitivněji. Venkov v zahra-
ničí se stále nese v zemědělském

duchu, je oslavovaný, zatímco
u nás se z něj stala rekreační
zóna, kde zemědělství už nechce
nikdo mít.

Na Západě stále vnímají, že ze-
mědělství potřebuje podporu, že
je nutné v tomto duchu vychová-
vat mladší generace. U nás je to
problém, nikdo v něm nechce pra-
covat. Taky tam farmáři klidně
vyrazí do ulic, aby dali o svém ná-
zoru jednoznačně vědět.

LN V Česku ne?
Ne, u nás se, když nastane pro-

blém, začneme hádat mezi sebou.
Někdy sebou necháváme nesku-
tečně orat a nejsme schopní posta-
vit se za zásadní věci.

LN Farmaření se nikde neobe-
jde bez dotací. Jak si finančně
vede to zdejší?

Zemědělský účet je i v závislos-
ti na průběhu roku zhruba 15 až
20 miliard korun v plusu. Z toho
však 40 miliard tvoří dotace,
23 miliard těch nárokových na
plochu, zbytek jsou nenárokové,
investiční. Roste pachtovné (for-
ma pronájmu – pozn. red.), tlak na
vyšší mzdy... Zemědělec musí vě-
dět, že má perspektivu, že má
k dispozici finance, aby mohl in-
vestovat, nakupovat půdu. Tady
plno lidí pracuje na pronajatém,
to brání růstu, vlastník pozemku
může najednou rozhodnout, že
jej prodá.

LN Jak to chcete řešit?
Mluvil jsem s poslanci, že by

bylo vhodné vrátit na stůl debatu
o takzvané oznamovací povinnos-
ti. To znamená, že by vlastník,
chce-li prodat půdu, prvotně oslo-
vil současného zemědělce, ozná-
mil mu úmysl. Zemědělec by měl
dejme tomu 30 dní na to, aby s tou
informací nějak naložil. Třeba
aby zašel do banky pro úvěr
a mohl se dohodnout na odkupu.
Jinak se děje, že to skoupí speku-
lant a cena se šponuje.

LN Bylo by v tom i předkupní
právo?

Kdepak, jen oznamovací povin-
nost. Už to by pomohlo vytvořit
podmínky, abychom měli více lo-
kálních potravin. Zákazníci je
ovšem musejí kupovat, aby farmář
nezůstal u základních komodit.

LN Velkým tématem se stala po-
travinová soběstačnost. Jak si
stojí Česko?

V něčem soběstačné je, v ně-
čem není. Nikdo netvrdí, že by-
chom měli být stoprocentně
soběstační ve všem. Avšak pokud
se na to díváme z hlediska národ-
ní bezpečnosti, kdy má Česká re-
publika za sebou zkušenost koro-
navirové epidemie, je patrné, že
jednotný trh přestal ze dne na den
fungovat a najednou vznikl pro-
blém. Paprika či květák se prodá-
valy za sto korun. Minimálně
v ovoci a zelenině by Česko moh-
lo být z větší části soběstačné.

LN V čem nám to pomůže?
Například v tom, že odpadnou

inflační tlaky s dopadem na spo-
třebitele, protože dovoz samozřej-
mě něco stojí. Zároveň se dnes
hodně řeší uhlíková stopa výroby
a přepravy potravin.

LN S tím souvisí zákon, který má
stanovit povinný podíl tuzem-
ských potravin na trhu. Přišel
s tím váš předchůdce Zdeněk
Jandejsek. Vy to vidíte stejně?

Návrh vzešel z našeho pera,
předložili jsme ho některým po-
slaneckým klubům, ale pak si to
žilo vlastním životem. Řada věcí
se zkreslila; nás se prakticky ni-
kdo na nic nezeptal a hned se za-
čalo šířit, že nebudou pomeranče
nebo banány.

LN A dál tedy podporujete, aby
byl v obchodech povinný podíl
českých potravin?

Musíme se sejít jako předsta-
venstvo a poradit se, jestli i s ohle-
dem na mediální smršť, zpolitizo-
vání návrhu zákona a nepochope-
ní původního záměru má cenu jej
dále prosazovat.

LN Co byl původní záměr?
Soustředit se jen na určité zbo-

ží, kde máme soběstačnost nejniž-
ší. Chceme iniciovat diskusi o pro-
centech podílu, čeho by se to týka-
lo, jakých prodejců by se to týka-
lo. Je jasné, že by mohlo jít jen
o ty komodity, které jsme schopní
v Česku vypěstovat. Bavíme se
o bramborách, rajčatech, okur-
kách, zelí a třeba hrášku. I se spo-
třebitelem je potřeba pracovat, ne
mu něco nutit. Musí zůstat mož-
nost výběru.

LN Část sněmovních stran nove-
lu odmítá, dle nich je napsaná
na míru velkým zemědělským
koncernům, čímž se myslí před-
ně Agrofert, jehož obmyšleným
je premiér Andrej Babiš.

To bych netvrdil, větší podniky
nemají s dodávkami problémy.
Když se podíváte na skladbu zbo-
ží v supermarketech, najdete tam
třeba Madetu, Olmu, Kostelecké
uzeniny – ty nemají problém se
dostat na pulty, ty tam prostě jsou.
Zvládají to na základě své ekono-
mické síly, mají významný podíl
na trhu, takže jsou schopné si více
dupnout. Ale ti menší, ti jsou zne-
chucení, do řetězců jít nechtějí...

LN Proč ne?
Protože řetězce po nich požadu-

jí, aby stlačili cenu co nejníž mo-
hou, chtějí pravidelné a velké do-
dávky. To je pro malé farmáře ne-
únosné, a tak se raději velkým ře-
tězcům vyhýbají. Pokud by zmí-
něná novela prošla, mohlo by to
pomoct řadě malých dodavatelů.
Ale je to také o tom, aby řetězce
změnily svoje obchodní chování.
Zkrátka aby si uvědomovaly, že
tady ti malí jsou. Chce to více sna-
hy na jejich straně, dlouhodobou
udržitelnost. A víc kurážných am-
bicí na straně těch malých, budu
rád, když se budou chtít prosadit.

LN A co by se dělo, když by pří-
padně řetězec předepsaný podíl
českého hrášku, zelí nedodržel?

Zákon by neměl sankcionovat,
je to spíše o vyslání signálu, že
jsme jako zemědělci připraveni
k diskusi, že vyzýváme řetězce,
aby si o naši produkci řekly. Čas-
to preferují zahraniční produkci
a to je chyba – má to neblahé dopa-
dy, jakmile tady produkce z cizi-
ny chybí, když se třeba něco neu-
rodí, vede to ke skokovému zdra-
žení ovoce a zeleniny. Pak jsme
za to obviňováni my, místní země-
dělci, přitom za to nemůžeme.

LNTakže chyba je dle vás zejmé-
na na straně řetězců? Kdyby
ony chtěly a braly víc od čes-
kých dodavatelů, mělo by to po-
zitivní vliv na cenu?

Řekl bych, že je to chyba jejich
obchodní politiky. Soustředí se na
krátkodobý zisk, a ne na to, aby
vznikaly dlouhodobé, udržitelné
obchodní vztahy mezi dodavate-
lem a odběratelem. Vezměte si, že
se na zemědělce přenášejí náklady
řetězců. Co se tam neprodá, musí
si farmář zpětně odebrat a zlikvido-
vat. To pak znamená, že řetězce tu
podnikají s nulovým rizikem, veš-
keré převedou na prvovýrobce.
Proto jsme chtěli rozpoutat spole-
čenskou a politickou diskusi: tento
stav není dlouhodobě udržitelný.
Novela je náš apel, aby se řetězce
víc zajímaly o zdejší zemědělce.

Mladá generace už nechce dělat na poli
Jan Doležal (34)

■ Od 16. června 2020 nový
prezident Agrární komory
České republiky.

■ Na rozdíl od svého předchůdce
ve funkci Zdeňka Jandejska neřídí
miliardový agropodnik, nýbrž
vyrůstal na rodinné farmě v obci
Březinka.

■ Studoval Mezinárodní vztahy
a Evropská studia v Brně
a zemědělství na České
zemědělské univerzitě v Praze.

■ Až dosud zastupoval Agrární
komoru na jednáních v Bruselu.

Agrární komora požaduje,
aby se zemědělské
dotace přestaly počítat
do základu daně z příjmu.

MELANIE KRÝSLOVÁ

PRAHA Zemědělství už dlouho
vězí v bažině paradoxu. Jde o život-
ně důležitou oblast, nikdo si nemů-
že říci, že se zřekne jídla; bez far-
mářů by nebyl život. A zároveň,
třebaže každý na světě je zákazní-
kem, jde o hluboce prodělečný
obor, jenž se neuživí bez státní pod-
pory a dotací. Už kvůli vysoké ná-
chylnosti na každý vnější podnět –
úrodu ničí moc deště i málo deště,
přílišné horko i přílišná zima.

Čeští farmáři nyní apelují na vlá-
du, aby jim dopřála další úlevu.
Nový prezident Agrární komory
Jan Doležal by rád, aby se dotace
vyjmuly ze zdaňovacího základu
pro výpočet daně z příjmu. Země-

dělcům by díky tomu zůstalo víc
peněz na mzdy, investice či náku-
py půdy. Subvence představují vět-
šinu financí, k nimž agropodnika-
telé během roku přijdou, takže by
to pro ně bylo citelné oživení.

„My jsme oproti okolním stá-
tům v nevýhodě, nejsme tak pod-
pořeni z veřejných zdrojů. Vedle
nezapočtení dotační podpory do
základu pro odvod by mohlo jít
také o nějakou slevu na dani,“
řekl LN Doležal. Míní, že erární
kasa by v případě vyjmutí dotací
ze základu tratila dvě až tři miliar-
dy ročně, což si prý může dovolit.

Do agrosektoru plynou dva zá-
kladní typy dotací: jednak nároko-
vé, počítané jako suma na každý
obhospodařovávaný hektar; ty do-
stane kdokoli, kdo prokáže, že má
pole a něco zasel. A pak nenároko-
vé, investiční, o něž zájemci soutě-
ží tím, že správci operačního pro-
gramu předkládají své projekty.
Část peněz plyne z Bruselu, část

z domácích zdrojů. V posledních
letech do výše podpory, i té náro-
kové, výrazněji promlouvá to, zda
se sedlák chová ke své půdě jako
dobrý hospodář. Jestli střídá plodi-
ny, aby zem nevyčerpal, či jestli si
pořídil i dobytek.

Ministr je pro
Podpora farmářů, třebaže je dirigo-
vaná z Bruselu oficiálně jednou
taktovkou, se liší: starší členské
státy, zejména Německo a Fran-
cie, se postaraly, aby byl měšec
pro jejich zemědělce naducanější.
Proto menší a mladší příslušníci
evropské rodiny hledají, kudy by
přilepšili svým farmářům.

Ministerstvo zemědělství za Do-
ležalovým námětem stojí. „Návrh,
aby dotační podpory nepodléhaly
zdanění, ministr Miroslav Toman
(za ČSSD) podporuje. Jde však pri-
márně o rozhodnutí resortu finan-
cí,“ řekl LN Vojtěch Bílý, mluvčí
ministerstva zemědělství.

Správce státní kasy míní, že
podpora pro zemědělce je dosta-
tečná, mohou využít výdajový
paušál až do 1,6 milionu korun na-
místo dokládání skutečných nákla-
dů, pročež dani podléhá 20 pro-
cent příjmů. Určena je jim také
takzvaná zelená nafta neboli úle-
va na pohonných hmotách.

„Zavedení selektivní slevy pro
omezenou skupinu by bylo v roz-
poru s vládou deklarovaným zámě-
rem rušit nesystémové výjimky
a zjednodušovat daňový systém,“
řekl LN mluvčí ministerstva finan-
cí Michal Žurovec. Takový postoj
resort zastává apriorně vždy, opa-
kovaně se však děje, že politická
dohoda, v koalici i mimo ni, strikt-
ní stanovisko zvrátí.

Cílem úlev je zvýšení soběstač-
nosti v komoditách, jež tu vypěsto-
vat lze, především jde o zeleninu
a ovoce. Souzní to s strategií celé
EU, která žádá, aby se vzdálenost
mezi polem a talířem zkracovala.
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Kolik potravin dokážou
Češi vyprodukovat sami
■ Spotřeba vybraných potravin je v kilogramech
nebo litrech na osobu za rok 2018

■ Číslo v závorce ukazuje soběstačnost u dané
potraviny – překročení sta procent znamená,
že zbytek se vyváží do zahraničí, naopak údaj
pod sto procent se musí saturovat dovozem

■ právnické osoby – 5103
obhospodařují 2 452 029 hektarů
(69,4% z celkové výměry
zemědělské půdy)

■ fyzické osoby – 43 369
obhospodařují 1 081 796 hektarů
(30,6% z celkové výměry
zemědělské půdy)

Kdo hospodaří na tuzemských polích

Zdroj: ČSÚ (2019)
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