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Partnerem stránky je

n Česko je v  produkci 
mnoha základních potravin 
nesoběstačné, proč?

Základním úkolem zeměděl-
ců je zajistit dostatečné množ-
ství potravin pro obyvatele 
Česka, a  o  to se přes všechny 
překážky také snaží. Současně 
jsou ale součástí tržní ekono-
miky stejně jako jiné obory 
a úspěch jejich podnikání urču-
je především poptávka. Zamě-
řují se proto na produkci toho, 
co lze bez problémů prodat, 
a toho, co je ekonomicky renta-
bilní. Nikoliv ale za cenu špat-
né péče o zvířata nebo krajinu, 
jak občas ve veřejném prostoru 
zaznívá. Zemědělci samozřej-
mě dodržují v živočišné výrobě 
principy welfare neboli pohody 
chovaných zvířat a  v  rostlinné 
výrobě se drží osevních postu-
pů a standardů péče o krajinu, 
které jim stanovují zákony. 
Často jdou iniciativně nad je-
jich rámec. Ostatně za jejich 
porušení by nejenom dostali 
postih, ale byli by i sami proti 
sobě, kdyby to nedělali, proto-
že půda je nejen jejich základ-
ním výrobním prostředkem, 
ale také odkazem předchozích 
generací a  závazkem vůči těm 
příštím.

n V čem je tedy problém?
V první řadě je potřeba říct, 

že nízká soběstačnost Česka 
u některých komodit je dlouho-
dobým nepříznivým trendem, 
který se nevyřeší takzvaně 
lusknutím prstu. Za hlavní pro-
blém českého zemědělství po-
važujeme dlouhodobě neudrži-
telné podmínky pro odbyt pro-
dukce, které v tuzemsku určují 
velké obchodní řetězce.

Dodavatelé mohou často být 
rádi, když jim obchodníci za-
platí alespoň výrobní náklady 
za dodané zboží. Typickým 
příkladem letošního roku byly 
brambory, které zemědělci do 
balíren prodávali za výrazně 
podnákladové ceny. Proto se 
také na jaře rozhodli alespoň 
částečně produkci prodat na 
přímo ze dvora za ceny, které 
jsou výrazně pod cenami běž-
ného obchodu. Většina zákaz-
níků však  – a  celkem logicky, 
preferuje pohodlný nákup v ře-
tězci, kde je všechno na jednom 
místě a kam si mohou kdykoliv 
podle aktuální potřeby zasko-
čit.

n Jak vám obchodníci zdů-
vodňují nízké ceny, je pro-
blém s kvalitou?

To by byla otázka na obchod-
ní řetězce a  jejich politiku ná-
kupu. Pravdou je, že v  České 
republice je zatím primárním 
impulsem pro chování zákazní-
ka cena a  hlavním lákadlem 
pak slovo „akce“, stačí se podí-
vat na letáky, které týden co tý-
den zaplavují naše schránky. To 
ale ve svém důsledku kompli-
kuje situaci nejen zemědělcům, 
ale také zpracovatelskému prů-
myslu, který se často poohlíží 
po vstupní surovině v zahrani-
čí, která je vzhledem k vyšším 
produkčním podporám v ostat-
ních zemích EU cenově výhod-
nější.

S těmito levnými dovozy, po-
cházejícími z  produkce, která 

je realizovaná za skryté podpo-
ry národních vlád, čeští země-
dělci soupeřit prostě nemohou. 
Takzvaný jednotný trh tak je 
výrazně deformován a zásadně 
ovlivněn v náš neprospěch.

Rozhodně ale odmítám tvr-
zení, že by české potraviny by-
ly méně kvalitní nebo nekon-
kurenceschopné. Jejich kvalitu 
naopak dokazují výsledky ne-
závislých testů a české potravi-
ny mají úspěch i v mezinárod-
ním srovnání. Například v žeb-
říčku Global Food Security 
Index, který nedávno zveřejnil 
na svém webu prestižní britský 
týdeník The Economist, skon-
čilo Česko na pátém místě za 
113 hodnocených zemí. Před-
stihlo nás pouze Finsko, Irsko, 
Nizozemsko a Rakousko. Žeb-
říček zohledňuje vedle kvality 
a  bezpečnosti potravin v  jed-
notlivých zemích také jejich 
dostupnost a  cenovou dosaži-
telnost pro obyvatele. Hodnotí 
také přírodní zdroje a  jejich 
odolnost a  v  této kategorii se 
Česko umístilo dokonce na 
čtvrté příčce v  porovnání 
s ostatními zeměmi světa.

n Zvýšit podíl českých po-
travin na pultech velkých ob-
chodů se pokoušeli někteří 
poslanci pozměňovacími ná-
vrhy novely zákona potravi-
nách, ale neuspěli. Jde vůbec 
zlepšit podmínky odbytu vý-
robků zemědělců zákonem 
a  je to podle vás dobrý ná-
pad?

Objektivní důvody pro zákon 
na podporu domácí produkce 
existují, část z  nich už jsem 
uvedl. Agrární komora ČR 
v  principu podporuje všechny 
podobné snahy, i  když nebyla 
předkladatelem těchto konkrét-
ních návrhů. Jsme nicméně rá-
di, že pozměňovací návrhy po-
jmenovaly dlouhodobý pro-
blém, který je potřeba řešit, 
a tím je zastoupení domácí pro-
dukce v  regálech obchodů. 
Rozvířili tak veřejnou diskuzi, 
která by  – jak pevně věřím  – 
měla přispět k poznání spotře-
bitelů, jaké vlastně současné 
zemědělství a potravinářství je, 
jak se vyvíjí, kam dospělo 
a  o  jak moderní sektory jde. 
Současné povědomí je poněkud 
zkreslené a těžko se nám obha-
juje mylná domněnka někte-
rých spotřebitelů, že potraviny 
se v obchodě jednoduše „obje-
ví“ bez vazby na prvovýrobu 
a zpracování.

Chceme proto v  debatě 
k  podpoře českých potravin 
a především narovnání dodava-
telsko-odběratelských vztahů 
pokračovat. Uvítáme nápady 
zejména odpůrců zamítnutých 
návrhů, jak zvýšit potravinovou 
soběstačnost Česka a motivovat 
zemědělce k  pěstování plodin, 
u  nichž není na rozdíl od zá-
kladních rostlinných komodit 
zaručen odbyt.

Velký potenciál z  hlediska 

ekologické a  ekonomické udr-
žitelnosti tuzemského zeměděl-
ství vidíme do budoucna 
v  možnosti zvýhodnění lokál-
ních producentů při výběro-
vých řízeních u  stravovacích 
zařízení zřízených státem nebo 
krajem. Můžeme tak zeměděl-
ce motivovat, aby přešli od jed-

noduché polní výroby a pěsto-
vání ekonomicky rentabilních 
komodit a  zaměřili se opět na 
větší pestrost produkce, a  tedy 
i  nabídky. „Z  farmy na vidlič-
ku“ je heslem nové strategie 
Evropské unie, která si klade za 
cíl zkracovat vzdálenost mezi 
zemědělcem a  spotřebitelem, 
a  má kromě snížení plýtvání 
potravin vést také ke snížení 
uhlíkové stopy. Ostatně podob-
ně to nyní funguje v sousedním 
Rakousku, kde velká část tu-
zemské produkce putuje na lo-
kální trhy a na pultech obchod-
ních řetězců je téměř výhradně 
rakouská produkce.

n Jak tedy zajistit férovější 
podmínky pro odbyt českých 
zemědělců ve větším rozsahu 
než jen u  institucí zřízených 
státem?

Zemědělcům by lepší vyjed-
návací pozici ve vztahu k  ob-
chodníkům mohla přinést ev-
ropská směrnice o  nekalých 
obchodních praktikách, kterou 
bychom měli podle unijního 
práva co nejdříve transponovat 

do národní legislativy, respek-
tive do novely zákona o  vý-
znamné tržní síle. Zákonodárci 
na to měli čas do začátku květ-
na letošního roku a  termín ne-
byl splněn.

Zmíněná směrnice například 
stanovuje povinnost kupujících 
zaplatit dodavatelům za zboží 

podléhající rychlé zkáze nej-
později do třiceti dnů po dodá-
ní. Dále posiluje práva dodava-
telů při zrušení objednávky na 
poslední chvíli ze strany kupu-
jícího nebo při příležitosti ji-
ných neočekávaných změn 
smluvních podmínek. Součas-
ně za nekalou obchodní prakti-
ku směrnice označuje také situ-
aci, kdy kupující nutí dodavate-
le podílet se na nákladech za 
slevové akce, což bývá podle 
našich informací častým zvy-
kem tuzemských obchodníků. 
Směrnice narozdíl od nařízení 
navíc umožňuje členským stá-
tům určitou míru flexibility při 
transpozici do národní legisla-
tivy. V případě této směrnice je 
tak možné rozšířit minimální 
seznam nekalých obchodních 
praktik a přizpůsobit ho situaci 
v České republice.

n Co tím myslíte?
Opakovaným nešvarem tu-

zemských velkých obchodníků 
je podle zcela konkrétních in-
formací z  členské základny 
Agrární komory ČR, tedy reál-

ných společností, především 
odběr zboží za podnákladové 
ceny. Tuzemští dodavatelé do 
obchodních řetězců se dále po-
týkají s  nuceným příspěvkem 
na propagaci pod hrozbou ome-
zení nebo dokonce ukončení 
spolupráce, povinným příspěv-
kem na umístění zboží do regá-
lu či nutností odebrat si zpět 
zboží, které obchodník nedo-
kázal prodat. Přesto, že řada 
tzv. nekalých praktik je záko-
nem výslovně zakázána, k jed-
nání, které splňuje tuto definici, 
stále dochází.

Nedávno jsme v  rámci člen-
ské základny dělali průzkum 
a  s  praktikami, které považují 
ze strany obchodníka za ne-
spravedlivé, se během svého 
podnikání setkalo 55 procent 
dotázaných a  více než třetina 
z nich uvedla, že se něco tako-
vého děje pravidelně. Tento 
tlak je dlouhodobý a zemědělce 
a potravináře ekonomicky zce-
la zásadně ovlivňuje. K  tomu 
bych ještě doplnil, že mnoho 
firem tuto praxi neustálo, do-
spělo k  rozhodnutím přestat 
s řetězci obchodovat a raději si 
našlo jiné distribuční cesty.

n Nejde to řešit jinak než 
regulací v podobě zákona?

V  České republice ovládá 
podle údajů Evropské komise 
75 procent maloobchodního tr-
hu pouze jedenáct velkých ob-
chodních řetězců. Prodejen 
spadajících pod velké obchodní 
řetězce je v současnosti v Čes-
ké republice více než 1500. 
Dlouhodobě patříme mezi státy 
s  největší prodejní plochou 
v  přepočtu na obyvatele, při-
čemž dnes se řetězce začínají 
orientovat na menší prodejny 
v  menších městech. Většina 
obyvatel tak musí nevyhnutel-
ně nakupovat právě tam. Země-
dělci a  potravináři tak nemají 
na výběr a musejí svoji produk-
ci nabídnout právě takzvaným 
velkým hráčům. Ti pak diktují 
podmínky, včetně výkupní ce-
ny, která je – jak jsem již uve-
dl  – často nižší, než jsou sku-
tečné výrobní náklady.

n Nicméně některé potra-
viny v poslední době zdražu-
jí, takže si zemědělci mohou 
polepšit, ne?

To je sice pravda. Zvyšují se 
ale ceny potravin v obchodech, 
ne u  zemědělských výrobců, 
přestože se jedná o producenty 
základních surovin pro výrobu 
potravin. Je potřeba říct, že in-
flace v dubnu vystoupila na 3,1 
procenta, což je nejvíce od loň-
ského září. Zdražování se navíc 
nyní týká především potravin, 
které v  tomto období roku ob-

vykle dovážíme ve větší míře, 
jako jsou papriky nebo rajčata. 
Jakmile čeští zemědělci sklidí 
svou produkci a začnou ji nabí-
zet do prodeje, dochází obvykle 
ke zlomu a k opačnému trendu 
ve vývoji cen potravin. Dalším 
konkrétním příkladem může 
být také dlouhodobě stagnující 
výkupní cena mléka na úrovni 
zhruba 8 až 8,50 korun za litr, 
která již nepokrývá ani vstupní 
náklady jako rostoucí cenu prá-
ce či zvýšené náklady chovate-
lů dojených krav zapříčiněné 
vícenáklady kvůli protipande-
mickým opatřením.

Současně je třeba zdůraznit, 
že spotřebitelská cena a  far-
mářská cena jsou dvě odlišné 
věci a není pravidlem, že kopí-
rují stejný vývojový trend. Jako 
příklad si můžeme vzít již zmí-
něné brambory. Za první čtyři 
měsíce letošního roku je země-
dělci prodávali podle dat Čes-
kého statistického úřadu prů-
měrně za 3,85 koruny za kilo-
gram, zatímco v  obchodech 
stály konzumní brambory ve 
stejném období 12,93 koruny 
za kilogram. To znamená, že 
cena základní suroviny od ze-
mědělce se na té konečné pro 
zákazníka podílela pouze nece-
lou třetinou. Rozdíl mezi obě-
ma cenami činí vedle nákladů 
na obaly, převoz nebo usklad-
nění přirážka velkých obchodů. 
Její přesnou výši vám ale ne-
řeknu, protože si ji velcí ob-
chodníci zcela pragmaticky ne-
chávají jen pro sebe.

n Má tedy vůbec z pohledu 
spotřebitele smysl kupovat 
české potraviny?

Určitě má. Zvláště v případě, 
že si zákazník najde svého pro-
ducenta potravin a  kupuje pří-
mo od něj, tedy bez prostřední-
ka. Ani nákup českých potra-
vin v  obchodních řetězcích 
nicméně není špatnou cestou, 
jak místní zemědělce a potravi-
náře podpořit a přispět tak k lo-
kální zaměstnanosti a pestřejší 
krajině. Je však třeba, aby spo-
třebitel znal skutečnou cenu 
potravin a věděl, jaké procento 
z  prodejní ceny putuje samot-
ným zemědělcům.

Za tímto účelem jsme se roz-
hodli rozjet informační kam-
paň, která bude upozorňovat na 
rozevírající se nůžky mezi ce-
nou farmářskou a cenou na pul-
tech obchodní řetězců. Zároveň 
chceme obchodní řetězce hod-
notit z  pohledu férovosti vůči 
dodavatelům, aby si zákazník 
mohl udělat lepší představu 
o tom, kdo to s láskou k Česku 
myslí upřímně a  kdo zůstává 
jen u líbivých proklamací.

PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY JAN DOLEŽAL:

Bez férových podmínek pro odbyt nemůžeme
navyšovat podíl českých potravin na trhu
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Stranu připravil 
Václav Tuček

Takzvaný jednotný 
trh je výrazně 
deformován

I nákup českých 
potravin v řetězcích 
je způsob, jak 
místní zemědělce 
podpořit

Opakovaným 
nešvarem 
tuzemských 
velkých 
obchodníků je 
odběr zboží za 
podnákladové ceny


