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K zemědělství a potravinářství 
s rozmyslem a se znalostí věci
Agrární komora České republiky (AKČR) si zvolila nového pre-
zidenta. Je jím mladý zemědělský inženýr Jan Doležal. Pochází 
z Východních Čech, z rodiny, která „sedlačí“ dlouhé generace, 
pěstuje plodiny pro dané přírodě-půdní podmínky příhodné, 
s úctou k půdě, ale i s využitím moderních technologií, prin-
cipů a postupů. V minulosti za předchozího prezidenta AKČR 
ing. Zdeňka Jandejska v komoře působil jako tajemník a měl 
na starosti mimo jiné i zastupování českých zemědělců a stej-
ně tak i vyjednávání za ně v Evropské unii. Jak sám Jan Doležal 
připouští a je si toho i vědom, každé funkční období mělo v této 
stavovské organizaci své trable a nutnost je narovnat a řešit. 
V minulosti nechyběly ani demonstrace, jimiž byli především 
známí exprezident Václav Hlaváček či Jan Veleba, kteří se přes 
nepřízeň Bruselu, ale i tehdejších vlád snažili pro zemědělce 
vyjednat spravedlivé podmínky. Nyní se diskutuje o rozpočtu, 
reformě, ale také o tzv. Novém zeleném údělu? Co si o tom myslí 
novopečený prezident Agrární komory? 

Ve vašem případě do-
chází v Agrární komoře 
ČR ke generační obměně. 
V čem chcete být jiný než 
vaši předchůdci a co bude-
te prosazovat?
Nerad bych hodnotil, v čem 
moji předchůdci uspěli, nebo 
naopak neuspěli a co bych 
proto chtěl dělat jinak. Kaž-
dá doba je v něčem jedineč-
ná a každý z prezidentů se 
tak musel potýkat s jinými 
problémy a jinými okolnost-
mi. Pravdou nicméně je, že 
v současné době je jedním 
z největším problémů země-
dělství negativní vnímání 
našeho sektoru laickou veřej-
ností. Dnes o zemědělství té-
měř každý rád mluví, bohužel 
už výrazně méně zeměděl-
ství rozumí a ještě výrazně 
méně v tomto oboru pracuje. 
Tuzemské zemědělství také 
trápí názorová a zájmová 
roztříštěnost, neumíme se 
domluvit na společných prio-
ritách a společně se za náš 
sektor postavit a naopak se 
necháme zatahovat do názo-
rových přestřelek, kde mnoh-
dy o zemědělství i z našich 
řad ve jménu mediální po-
pularity či politických ambicí 
zaznívají tendenční interpre-
tace nebo přímo nepravdy. 
Navzdory nesprávnému, ale 
bohužel u některých noviná-
řů zažitému názoru, Agrár-
ní komora České republiky 
zastupuje zemědělce všech 
velikostí, forem podnikání 
i výrobního zaměření. Členy 

Okresních Agrárních komor 
jsou zemědělci hospodařící 
na horách, v nížinách, kon-
venčně nebo bio, obhospoda-
řující několik desítek, stovek, 
ale i tisíce hektarů, přesto 
spolu dokáží usednout k jed-
nomu stolu a bavit se o kon-
krétních, ale i systémových 
problémech, které sektor 
trápí a které je nutné řešit. 
Pokud bych měl vybrat na-
mátkou několik priorit, která 
musí být podle mého názoru 
přijatelná pro všechny sku-
tečně aktivní zemědělce, jenž 
svoje podnikání berou vážně, 
pak by to mělo být snížení 
byrokratické zátěže a zvý-
šení konkurenceschopnosti 
sektoru ve srovnání se země-
mi, které do České republiky 
agrární produkci dovážejí. 
Proč bychom měli (i doslo-
va) vyklízet pole a kde jinde 
bychom měli být úspěšní než 
u sebe doma? 

Jako tajemník AKČR jste 
často v Bruselu zastupoval 
české zemědělce na jedná-
ních k této tematice. Určitě 
jste probírali dotace a růz-
né podpůrné projekty, mů-
žete víc našim čtenářům 
přiblížit toky peněz z EU 
směrem k podnikatelům 
v zemědělství a částečně 
i potravinářství?
Když se řekne slovo „dota-
ce“ nebo „podpora“ a navíc, 
pokud se začne operovat 
v řádech miliard korun, či 
dokonce eur, mnoha lidem 

se zatmí před očima a nejsou 
schopni ani ochotni vnímat 
kontext. Tím kontextem jsou 
dlouhodobě nízké výkupní 
ceny zemědělských komodit 
a potravin obecně, které jsou 
nízké, právě z důvodu „dů-
chodové“ podpory zeměděl-
ských podnikatelů. Na čistě 
tržních principech bychom 
totiž nebyli schopni (a řada 
subjektů před rokem 2004 
také zkrachovala) přežít. 
Na druhou stranu si je nutné 
uvědomit, že dotační podpo-
ra tuzemských zemědělců je 
ve srovnání s jejich konku-
rencí v zemích západní Evro-
py výrazně nižší, a že je vždy 
stanovena na období sedmi 
let, přičemž během těchto 
sedmi let dochází k zpřísňo-
vání pravidel podmíněnosti 
nebo třeba zákazům využí-
vání některých účinných lá-
tek. Zároveň roste cena půdy 
a cena práce a cena dalších 
vstupů jako jsou třeba po-
honné hmoty nebo energie. 
Jednou za sedm let pak při-
chází „velká reforma“, která 
s sebou často nese poměrně 
radikální a revoluční prvky. 
Zemědělci se tak několik let 
přizpůsobují novým pravi-
dlům, v rámci poslední re-
formy např. tzv. greeningu, 
tedy ozelenění, aby se vzá-
pětí dozvěděli, že je to podle 
unijních institucí slepá ulička 
nebo to není v očích evropské 
společnosti dostatečné. Nyní 
se navíc diskutuje o tom, že 
zemědělství by mělo být z ve-

řejných zdrojů podporováno 
méně, přičemž si společnost 
od zemědělců žádá více. Jak 
to skloubit s ekonomickou 
realitou a se skutečností, že 
zde nemáme jednu „společ-
nou“ agrární politiku, ale 
27 rozpočtů, 27 implementa-
cí evropských pravidel s růz-
nou mírou přísnosti a inten-
zity kontrol a 27 právních 
a daňových systémů nám už 
nikdo neřekne. 

Vzhledem k tomu, že stále 
není uzavřeno vyjednávání 
o rozpočtu Evropské unie 
po roce 2020, stejně jako 
samotná inalizace reformy 
SZP, je nutné i v kontextu stá-
le se zpřísňujících pravidel 
zemědělského hospodaření 
minimálně obhájit stávající 
obálku směřující do země-
dělství. Podle posledních 
informací Evropská unie plá-
nuje i s ohledem na odchod 
Velké Británie redukovat ob-
jem peněz směřujících do na-
šeho sektoru až o 34,5 mili-
ardy eur, to je asi o 9 %. Bez 
započtení prostředků urče-
ných na obnovu po koronavi-
rové krizi by to bylo dokonce 
o více než 58,5 miliardy. Té-
měř 24 miliard, o které bude 
v souvislosti s COVID-19 po-
sílena obálka Programu roz-
voje venkova, budou navíc 
členské státy muset vyčerpat 
v prvních třech letech pro-
gramovacího období, tedy 
do roku 2024. Zemědělci se 
tak dostávají do nezávidění-
hodné situace a společnost 
si musí uvědomit, že důleži-
tá není jen environmetální 
udržitelnost (tedy ochrana 
přírody, péče o krajinu a šetr-
né hospodaření s přírodními 
zdroji), i když je samozřejmě 
pro budoucnost zemědělství 
a planety obecně zásadní, ale 
také udržitelnost ekonomic-
ká (tedy aby zemědělce jejich 
podnikání uživilo), ale také 
sociální, tedy aby zeměděl-

ství produkovalo bezpečné, 
zdravé a kvalitní potraviny 
a poskytovalo pracovní pří-
ležitosti a přispívalo k fungu-
jícímu a zdravému venkovu. 
Když to hodně zjednoduším, 
nikdo nechce (jak s oblibou 
říkají někteří politici) plun-
drovat zemědělskou půdu, 
na druhou stranu nemůžeme 
vytvářet z Evropy skanzen 
a produkci potravin „out-
sourcovat“ na druhý konec 
Zeměkoule. Naopak bychom 
měli i s těmi nejvyššími stan-
dardy ochrany přírodních 
zdrojů vyrábět a konzumovat 
lokálně. 

Mimo stejně nastavených 
dotací z bruselské kasy 
jsou ale i rozdílné národ-
ní dotace, které výrazně 
zkreslují jak produktivitu 
práce v zemědělství, tak 
i konečné ceny komodit 
a potravin. Jak jsme na tom 
my s národními dotacemi?
Objem národních dotací 
v České republice se v posled-
ních 8 letech začal navyšovat, 
podle některých „žebříčků“ 
jsme se v této kategorii po-
malu začali dokonce dostávat 
na čelo členských států EU, 
nicméně je třeba si uvědomit 
jednak skutečnost poměr-
ně nízké podpory z rozpoč-
tu EU vůči naším západním 
sousedům a tedy i nutnost 
„dorovnání“ konkurence 
z národního rozpočtu na jed-
né straně a na druhé straně 
si je nutné uvědomit, že jsme 
všechny národní podpory 
museli po roce 2004 nechat 
tzv. „noti ikovat“, tedy nechat 
si od Bruselu schválit, zatím-
co podpory v západní Evro-
pě ustanovené před rokem 
2004 této povinnosti v řadě 
případů nepodléhaly. Evrop-
ská unie se nyní při schvalo-
vání národních podpor snaží 
maximálně vyhnout přímé 
podpoře produkce, a tak je 

možné podporovat např. 
ozdravení chovů nebo dobré 
životní podmínky v chovech 
hospodářských zvířat, kde se 
ale chovatelům hradí kom-
penzace za újmu, která jim 
vzniká vyššími náklady, ni-
koli dotace k hospodářskému 
výsledku. 

EU navíc zatím nijak výraz-
ně neharmonizuje daňovou 
politiku. Různé skryté formy 
podpory formou daňových 
úlev nebo systémových pod-
por navazujících odvětví 
(zpracování či přeprava), 
které existují v jiných stá-
tech Evropské unie proto 
není možné jednoduše roz-
klíčovat. Jisté ale je, že při 
mzdových a dalších nákla-
dech není možné v Němec-
ku nebo Dánsku produkovat 
o desítky procent levněji než 
u nás, přesto se sem zboží 
za tyto ceny vozí. Jak to? Ně-
kdo by tomu řekl „dumping“, 
ten ale i podle vyjádření Ev-
ropské komise v rámci EU 
neexistuje. Lze hovořit o tzv. 
predátorských cenách, které 
jsou na jednotném trhu ne-
přípustné, nicméně reálná 
pravomoc unijních institucí 
a vymahatelnost férové hos-
podářské soutěže mezi člen-
skými státy, které si v první 
řadě hájí vlastí národní zá-
jmy, je omezená. To všechno 
navíc za situace, kdy jsou prá-
vě unijní instituce inančně 
závislé na příspěvcích těch-
to členských států do spo-
lečného rozpočtu a krátce 
po odchodu Velké Británie 
z EU. Heslo „hlavně nikoho 
nenaštvat“ je sice možná di-
plomatické, ale spravedlnost 
a pořádek moc nepřináší. 

V poslední době došlo 
k rozruchu ve vztahu k po-
změňovacímu návrhu no-
vely zákona o potravinách 
a tabákových výrobcích. 
Poslanci Zdeněk Podala 
(SPD) a Margita Balaští-
ková (ANO) navrhli, aby 
v příštím roce tvořili české 
potraviny na pultech čes-
kých prodejen, ale i řetěz-
ců 55% a perspektivně to 
i bodově mírně narůstalo. 
Zejména opozice, ale i svaz 
obchodu a cestovního ru-
chu obvinili i AKČR a jejího 
bývalého prezidenta Zdeň-
ka Jandejska z upírání svo-
bodného výběru potravin 
na pultech českých prode-
jen. Přitom když vyjedete 
za hranice státu, tak v okol-
ních zemích je na pultech 
prodejen i místy 80 % tu-
zemských potravin. Proč 
tolik humbuku kolem této 
novely a v čem by bylo plus 
v případném zvýšení podí-
lu českých potravin?
Zmíněný návrh Agrární ko-
mora České republiky pod-
porovala ne snad kvůli tomu, 
že bychom chtěli někomu 
něco nařizovat, ale proto, 
že návrh rozpoutal určitou 
společenskou debatu o téma-
tu soběstačnost, nebo spíše 
bezpečná minimální lokální 
potravinová produkce, o kte-
rou by každý členský stát měl 
usilovat. Vzhledem k tomu, 
že v mnoha případech do-
šlo buď k nepochopení nebo 
záměrnému zkreslení infor-
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mací, dostaly se do debaty 
argumenty, které zmiňujete 
i vy, tedy omezení sortimen-
tu nebo výběru pro zákazní-
ka. Od samého začátku jsme 
nicméně hovořili o tom, že 
návrh by se měl týkat těch 
potravin, které jsme schopni 
vyrobit a těch komodit, kte-
ré jsme schopni vypěstovat. 
Odpůrci návrhu nicméně 
stále tvrdošíjně tvrdili, že tu 
nebudou k dostání banány 
či pomeranče nebo se toči-
li právě na procentuálním 
podílu, o čemž byli ostatně 
poslanci připraveni diskuto-
vat. Nejen, že je o bezpečné 
minimální lokální potravi-
nové soběstačnosti nutné 
diskutovat i s ohledem na po-
tenciální cenové či logistické 
šoky, které může způsobit 
vojenský kon likt, přírodní 
katastrofa, či naposledy pan-
demie neznámé choroby, ale 
je třeba dělat takové kroky, 
které tuto minimální lokální 
produkci zajistí. To znamená 
musí tu existovat konkuren-
ceschopná lokální produkce, 
kterou je třeba i z veřejných 
zdrojů podporovat a musí tu 
existovat dlouhodobá udrži-
telnost, což je signál i k ob-
chodním řetězcům, které by 
měly tuzemské producenty 
preferovat a vytvářet s nimi 
oboustranně výhodné ob-
chodní vztahy. Nehledě na to, 
jestli a v jaké podobě novela 
nakonec projde, a zda nám 
ji Brusel lidově řečeno „ne-
shodí“, dlouhodobá udržitel-
nost v potravinovém řetězci, 
tedy vybilancování vztahů 
mezi prvovýrobcem-zpra-
covatelem-maloobchodem, 
kde prvovýrobci často tahají 
za kratší konec je nesmírně 
důležitá pro všechny články 
potravinové vertikály včetně 
spotřebitele, který aktuální 
nedostatek určité komodity 
pocítí ve skokovém navýšení 
cen, které je však neprávem 
přisuzováno nám zeměděl-
cům. Ne, skutečně si „nemas-
tíme“ kapsy na španělské 
cibuli nebo novozélandských 
bramborách, u toho, co sku-
tečně do obchodních řetěz-
ců dodáváme, výkupní ceny 
dlouhodobě stagnují, zatím-
co marže rostou. 

Máme odjakživa velmi 
vysokou laťku na kvalitu 
potravin stanovenou vete-
rináři, ale i inspektory ze 
Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce. V po-
rovnání s ostatními státy 
máme velmi nízký podíl 
chemických hnojiv (NPK) 
na hektar půdy a stejně 
je tomu tak i u pesticidů 
a dalších ochranných pro-
středků. Jak vnímáte cíl EU 
na omezení pesticidů o po-
lovinu a hnojiv o pětinu? 
(máme ještě kam snižovat 
a není tohle „rovnostář-
ství“ pro naše zemědělce 
zničující?)
Pokud bychom se bavili sku-
tečně o rovnostářství, tedy 
skutečnosti, kdy by všichni 
zemědělci napříč EU byli 
podporováni stejnou měrou, 
existoval by tu jeden daňový 
systém a i jeden systém po-
žadavků a kontrol, pak by-
chom byli všemi deseti pro. 
Ve skutečnosti tu však máme 
27 různých systémů podpor, 
27 různých daňových i práv-
ních systémů, 27 systémů 
regulace a 27 systémů poža-
davků a kontrol. Ani v aktuál-
ní statistice užití přípravků 
na ochranu rostlin či umě-
lých hnojiv si nejsme rovni, 
zatímco některé členské stá-
ty vykazují téměř 8 kilogra-

mů účinné látky na hektar, 
my používáme méně než 
2 kilogramy. Evropská komi-
se nicméně ve svém návrhu 
v rámci strategie Od země-
dělce ke spotřebiteli (Farm 
to fork) říká, že by státy EU 
měly snížit spotřebu příprav-
ků na ochranu rostlin o 50 %. 
Znamená to 50 % oproti sou-
časnému průměru členských 
zemí, nebo 50 % oproti sou-
časnému stavu v jednotlivých 
členských zemích? Soudě po-
dle dosavadních zkušeností 
evropských regulátorů se 
můžeme oprávněně domní-
vat, že „B“ je sice správnou 
odpovědí, ale v reálu napros-
to nespravedlivým rozhod-
nutím. Proč bychom jako Čes-
ká republika měli být trestání 
za to, že jsme byli v minulosti 
odpovědní. To samé platí 
o ekologickém zemědělství, 
kde Česká republika má také 
do výrazné míry splněno, 
zatímco jiné státy v režimu 
„eko“ obhospodařují jen ně-
kolik procent výměry země-
dělské půdy. Celkově je však 
třeba podobné „odstolismy“ 
odmítnout, a zvlášť v přípa-
dě, kdy si zástupci Evropské 
komise někdy bláhově myslí, 
že zemědělci porosty ošet-
řují jen tak pro radost a ne 
proto, aby něco sklidili. Jak 
nám ukázaly poslední měsí-
ce, každý rok je jiný, počasí 
je nevyzpytatelné a klimatic-
ká změna, o které se v Evro-
pě tak často hovoří, s sebou 
nese i vyšší tlak škůdců nebo 
houbových chorob. Budeme 
bez „chemie“ schopni zajistit 
dostatek bezpečných potra-
vin? V situaci, kdy genetická 
modi ikace nebo nověji ge-
netická editace stále zůstává 
do určité míry tabu, se Evrop-
ská unie může velmi rychle 
stát ze současného exportéra 
dovozcem potravin.

A když už jsme u zahra-
ničních potravin, tak v po-
slední době roste zájem 
Brazílie více svých zejména 
živočišných produktů ex-
portovat do Evropy. Přitom 
tamní náklady zejména 
v živočišné produkci jsou 
především díky klimatic-
kým podmínkám místy jen 
třetinové proti evropským. 
Jak se k této proexportní 
snaze Brazílie staví EU?
Samotná Evropská unie, 
tedy pokud hovoříme o vr-
cholných institucích této 
organizace, se k obchodním 
vztahům s Brazílií, respekti-
ve společenstvím Mercosur 
(Mercado común del sur), 
kam patří i Brazílie, staví 
s otevřenou náručí. Jedním 
z hlavních poslání Evropské 
unie je totiž odstraňování 
překážek obchodu a posilo-
vání obchodní výměny nejen 
mezi členskými státy, které 
se zavázaly k dodržování tzv. 
čtyř svobod jednotného trhu 
(volný pohyb zboží, osob, slu-
žeb a kapitálu), ale i s třetími 
zeměmi a obchodními usku-
peními jako je právě Mer-
cosur. Na podzim minulého 
roku odstoupivší Evropská 
komise si právě na uzavírá-
ním pro EU výhodných ob-
chodních smluv, které člen-
ským státům otevírají nové 
příležitosti, velmi zakládala. 
Byla tak uzavřena smlouva 
s Kanadou, Japonskem nebo 
naposledy právě se státy jižní 
Ameriky, které jsou sdružené 
do společenství Mercosur. 
Ačkoli pro některá odvětví 
hospodářství (zejména au-
tomobilový průmysl) přiro-
zeně představuje dynamicky 
rostoucí trh zemí sdružených 

v rámci Mercosur příležitost 
k odbytu, pro zemědělství 
by mohlo být navýšení do-
vozových kvót nebo přímo 
bezcelní styk přinejmenším 
problematické. Dohodu EU-
-Mercosur přitom paradox-
ně ještě v rámci dosluhující 
Komise pomáhal uzavřít 
tehdejší komisař pro země-
dělství a venkov Phil Hogan, 
který se v obchodní diploma-
cii natolik zhlédl, že v nově 
ustanovené Komisi zastává 
pozici komisaře pro obchod. 
Nicméně zpět k výše zmíně-
né Brazílii, nejde tu jen o sní-
žené náklady, ale také o zcela 
jiné standardy produkce, ať 
už jde o přípravky na ochra-
nu rostlin, GMO, antibioti-
ka a jiná léčiva, zcela jinou 
úroveň životních podmínek 
zvířat nebo veterinárních 
předpisů obecně. V minulosti 
navíc nejen Brazílii, ale i dal-
ší státy jižní Ameriky trápila 
vysoká míra korupce, která 
se projevila mimo jiné ve fa-
lešné deklaraci salmonelou 
nakaženého masa, které bylo 
jak se tehdy ukázalo, na zá-
kladě systému úplatků „ora-
zítkováno“ jako bezpečné. 
Tím neříkám, že veškerá jiho-
americká produkce je nebez-
pečná, ale rozhodně v minu-
losti nebyla pod tak přísnou 
kontrolou jako ta evropská 
a už vůbec ne jako česká. 

V době koronaviru se 
ukázalo, že platí, co je do-
ma-to se počítá. Jak jsme 
v potravinách soběstační 
a kde se záporné saldo dá 
v budoucnosti změnit?
Počáteční problémy se záso-
bováním a pozdější masivní 
zdražení dováženého ovoce 
a zeleniny rozpoutaly ve spo-
lečnosti diskuzi i soběstač-
nosti, do které jsme se jako 
Agrární komora České repub-
liky samozřejmě také zapoji-
li. Bohužel v éteru zaznívala 
z mnoha stran řada nepravd 
a mýtů včetně argumentu, že 
Česká republika přece nemů-
že usilovat o 100 % potravi-
novou soběstačnost, že si vše 
dovezeme, a že vyšší výroba 
v tuzemsku je zbytečná a po-
vede maximálně tak k užšímu 
sortimentu a vyšším cenám 
pro spotřebitele. To samo-
zřejmě vůbec není pravda, 
Německo je v mnoha komo-
ditách soběstačnější než ČR 
a vysoké ceny a chudý sorti-
ment tamním spotřebitelům 
nehrozí. V kontextu České 
republiky jsme se chtěli bavit 
především o posílení sobě-
stačnosti tam, kde nás nejví-
ce lidově řečeno „tlačí bota“ 
a zároveň u komodit, pro 
které tady existuje produkč-
ní potenciál. Současná čísla 
jsou totiž právě tam mnoh-
dy značně tristní, například 
u zeleniny se současná sobě-
stačnost ČR pohybuje na cca 
27-30 %, u ovoce je to mezi 
30-35%, u brambor je to cca 

60 %-70 % ve slupce, ale jen 
40 % včetně výrobků z bram-
bor jako jsou hranolky nebo 
lupínky, u surového mléka se 
běžně uvádí 120 až 130 %, 
nicméně u mléčných výrobků 
je to výrazně méně. U pro čes-
kou kuchyni zásadního vep-
řového masa dosahuje 40% 
soběstačnosti, u stále popu-
lárnějšího drůbežího masa 
jsme pak pod 60 %, zatímco 
před pár lety to bylo ještě té-
měř 80 %, u vajec je to velmi 
podobné a konečně u hovězí 
masa jsme soběstační, nic-
méně spotřeba za posledních 
třicet let klesla na 24 kg/oso-
bu a rok na 7,8 kg na osobu 
a rok. České hovězí je tak vy-
váženo za hranice, kde za něj 
farmáři dostávají lepší ceny. 

Jak cítíte podporu státu 
směrem k zemědělcům? 
Existují třeba exportní sub-
vence v případě, že něčeho 
máme nadbytek, zatímco 
se právě této komodity 
v Evropě nedostává? Dáno-
vé svého času takto napří-
klad u vepřového dokázali 
nízkou cenou díky vývoz-
ním subvencím i u nás pod-
trhnout rentabilitu této 
produkce a dnes nejsme 
u této komodity soběstač-
ní ani z 50%. Totéž zdár-
ně například praktikuje 
Austrálie zejména u mléč-
né produkce při vývozu 
do okolních zemí.
Exportní subvence na úrov-
ni EU nejsou přípustné, 
na úrovni jednotlivých člen-
ských států už je to (pokud 
to unijní orgány neodhalí) 
jiný příběh. Jak jsem řekl 
výše, mnohdy se porušení 
jednotného trhu navíc i to-
lerují, protože je to politicky 
sensitivní téma. Kouzlo dum-
pingových cen, dnes bychom 
řekli predátorských cen, pak 
spočívá hlavně v tom, že jak-
mile je domácí konkurence 
vytlačena z trhu, začíná si 
ten, kdo dříve dovážel pod 

cenou, ceny diktovat a činí 
tak často se záměrem dohnat 
ztrátu, kterou utrpěl v době, 
kdy se tlačil pod výrobní ná-
klady. Dobrým příkladem, 
který tak trochu nahrává 
našim argumentům o sobě-
stačnosti v potravinách, byly 
tzv. ochranné prostředky 
a pomůcky. Těch totiž byl bě-
hem koronavirové epidemie 
nedostatek a byla po nich 
velká poptávka. Čína je na trh 
dlouhodobě chrlila za tak-
řka dumpingové ceny, stejně 
jako u jiného zboží byla jejich 
přeprava pravděpodobně 
subvencována (proto všech-
ny e-shopy z Číny nabízely 
dopravu zdarma) a v oka-
mžiku, kdy je neprodukoval 
nikdo jiný, Čína diktovala 
ceny. Austrálie i další země, 
včetně výše zmíněné Brazí-
lie nyní tvrdí, že nic nedotují 
a že rozdíl je jen v úsporách 
v rozsahu a jiných klimatic-
kých podmínkám či efektiv-
nějšímu způsobu produkce. 
Hledat pravdu by byla asi čirá 
spekulace, nicméně se může-
me oprávněně domnívat, že 
jakmile z trhu zmizí místní 
producenti, bude ceny dikto-
vat ten, kdo ještě vyrábí. 

Strašák sucha jsme si 
nechali na konec. Není ta-
jemstvím, že po roce 1990 
se rušila meliorační zaří-
zení a doslova za babku se 
prodávala zejména do Ra-
kouska. Dnes je to cílený 
program MZe jak zmírnit 
dopady sucha. Co vše iniciu-
je AKČR ve snížení tohoto 
narůstajícího problému? 
Nezaspali jsme tak trochu?
Slovo „meliorace“ se dnes 
stalo takřka pejorativem. 
Laická veřejnost se domní-
vá, že meliorace jsou příči-
nou současného sucha a že 
veškeré meliorace jsou zlo. 
Málokdo se však i na zákla-
dě démonizace tohoto té-
matu na meliorace dokáže 
dnes dívat objektivně, stříz-
livě a hlavně je individuál-
ně posoudit v místě a čase. 
Když jsme u toho času, Mini-
sterstvo zemědělství pracuje 
na přehledu meliorací včetně 
zmapování jejich stáří, který 
by měl být jakýmsi podkla-
dem k další diskuzi k jejich 
osudu. Ze studie mimo jiné 
vyplývá, že až 50 % meliora-
cí bylo vybudováno před ro-
kem 1945, ačkoliv se někdy 
meliorace označují za dě-
dictví nebo dokonce zločin 
minulého režimu. Na mnoha 
místech nicméně měly me-
liorace svůj význam, i když 
dnes vzhledem ke klimatické 
změně však mnohde mohou 
působit kontraproduktivně. 

I z tohoto důvodu hodnotíme 
zmapování meliorací velmi 
pozitivně. Celkově si myslí-
me, že je třeba k jednotlivým 
regionům, ba dokonce k jed-
notlivým pozemkům,  
přistupovat individuál-
ně, k čemuž by nám mohlo 
pomoci nejen zmiňované 
mapování meliorací, ale také 
data, která za dobu svého 
působení nashromáždil tým 
Intersucho, který se vždy 
mohl na spolupráci a podpo-
ru Agrární komory a přede-
vším naší členské základny 
spolehnout. Tým intersucha 
mimochodem o zeměděl-
ském suchu, ale také o suchu 
hydrologickém či sociolo-
gickém začal mluvit daleko 
dříve než se ze sucha stalo 
celospolečenské téma, tak-
že bych rozhodně netvrdil, 
že tu někdo něco zaspal. 
Zkušenosti nejen z České 
republiky, ale i z jiných části 
Evropy (jih Itálie, Španělsko, 
Řecko, Portugalsko) či z dal-
ších koutů světa (Kalifornie, 
střední Východ) ukazují, že 
klimatická změna je a bude 
pro nejen pro zemědělské 
hospodaření, ale vůbec pro 
způsob života lidské po-
pulace tak zásadní výzvou, 
že je v současné době začít 
především konat a ne zjiš-
ťovat, co jsme mohli nebo 
nemohli udělat lépe. Když 
se vrátím zpět do České re-
publiky a k tomu, co bychom 
měli do budoucna udělat 
lépe, určitě by sem měla pa-
třit podpora chytrého nebo 
také precizního zemědělství, 
podpora zadržování vody 
v krajině a především pak 
v samotné půdě a maximál-
ní podpora zemědělců nejen 
z pohledu inančního, ale 
také v otázce poradenství 
a dostupnosti moderních 
technologií. Na prvním jed-
nání nového prezídia Agrár-
ní komory České republiky 
jsme se společně dohodli, 
že za tímto účelem založíme 
při AK ČR Komisi pro adap-
taci na klimatickou změnu, 
která bude řadě dnes už fun-
gujících orgánů působících 
při různých ministerstvech, 
krajích či vládě samotné 
poskytovat zpětnou vazbu 
a doporučení z praxe. Pod-
mínky v čase a místě se totiž 
(jak bylo řečeno u meliorací) 
neustále mění a někdy jako 
zemědělci „nebojujeme“ jen 
se samotnou přírodou (kte-
rou musíme chránit a kte-
ré se musíme přizpůsobit), 
ale také s někdy navzájem 
si odporujícími předpisy či 
nekoncepčními koncepcemi 
řešení sucha. 
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