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Úvodní	slovo	prezidenta	
 
Vážení přátelé, 
 
setkáváme  se  opět  po  roce,  při  příležitosti  dalšího,  již  XXIV.  sněmu 
Agrární komory, který je vhodnou platformou pro bilancování uplynulého 
roku naší  činnosti a  zároveň  cestou k definování výzev a  směrů dalšího 
rozvoje  českého  zemědělství  a  přidružených  oborů  směrem  dovnitř 
komory,  a hlavně pak  směrem  ke  státní  správě, bruselským  institucím, 
krajským  samosprávám  i našim  dalším  partnerům  z řad  kontrolních 
orgánů,  vědeckých  a  výzkumných  institucí,  univerzit,  ale  i  komerčních 
subjektů.  
 
Dlouhodobě  deklarujeme,  že  nejdůležitějším  faktorem  zemědělského 
podnikání  je  stabilita  a  pevné  nastavení  rámce  evropské  i  národní 
zemědělské politiky. Bohužel ani v uplynulém roce  jsme se této základní 
jistoty nedočkali. Ať už byla na vině aplikace nových pravidel Společné zemědělské politiky, prohlubující 
se krize odstartovaná  ruským embargem, uvolnění mléčného  trhu  s přetlakem produkce a pádu ceny, 
nebo  z pohledu  hospodaření  velmi  nepříznivý  průběh  vegetační  sezóny,  kde  se  sucho  podepsalo 
především  na  speciálních  komoditách,  objemných  krmivech,  či  kukuřici, museli  jsme  opět  vynaložit 
mimořádné úsilí na změkčení těchto dopadů do vašeho podnikání.  
 
Hospodářský výsledek roku prezentovaný Českým statistickým úřadem s objemem 16,9 mld. korun zisku, 
dává nezasvěcenému dojem, že se vše podařilo a resort se veze na příznivé vlně. Bohužel,  to tak není 
docela pravda a ekonomické výsledky konkrétních podniků potvrzují výrazné meziroční zhoršení situace. 
Ve značné  krizi  jsou  především  podniky  věnující  se  živočišné  výrobě,  produkci mléka,  vepřového  či 
drůbežího masa  a  za  vedlejší  benefity,  které  společnosti  přináší,  jako  je  vyšší  zaměstnanost,  daně  a 
odvody, péče o půdu,  či  zhodnocení  rostlinné produkce  jsou  tak paradoxně  trestány.  Řada  z nich pak 
stále  častěji  uvažuje  o  přechodu  na  čistě  rostlinnou  výrobu,  což  vede  ke  stále  se  prohlubující 
nerovnováze celé soustavy.  
 
O  to více pak vítáme pomoc, která míří nejpostiženějším sektorům, ať už  jde o mimořádnou podporu 
z evropských peněz na dojnice a prasnice posílenou o tuzemské zdroje, jednání o kompenzaci za sucho 
roku 2015,  či pak především  systémová a dlouhodobá opatření posilující  jednotlivá odvětví,  jako  jsou 
chovy  dojeného  skotu,  prasat,  drůbeže  a  speciálních  rostlinných  komodit,  rozšiřující  se  nabídka 
programů  PGRLF,  či  pokračování  podpory  zelené  nafty.  Velmi  významnou  cestou  jsou  také  cílené 
projekty na inovace a investice z Programu rozvoje venkova, posilující konkurenceschopnost a postavení 
našich  prvovýrobců  a  zpracovatelů  v evropském  prostoru.  Detailnější  informace  ke  všem  těmto 
tématům naleznete uvnitř naší publikace. 
 
Z historického hlediska víme, že jsme schopni u základních komodit mírného pásma udržet dostatečnou 
míru národní soběstačnosti, což velice  rozumně dělají  i okolní země původní EU 15. Avšak nemůžeme 
spoléhat  na  pomoc  shůry,  a  jak  ukazují  například  úspěchy  Rakouska,  je  naší  povinností  dlouhodobě 
budovat pozitivní komunikaci především doma, tedy s našimi spotřebiteli. Přesvědčovat je, upozorňovat 
je na  široké benefity produkce bezpečných a  chutných potravin  v provázanosti na místní původ, nižší 
zátěž  dopravou,  zaměstnanost,  venkov,  péči  o  krajinu,  zapojení  do  národního  rozpočtu,  apod.  Proto 
klademe  důraz  na  vznik  marketingového  fondu,  který  by  kumulací  prostředků  získaných  drobnými 
odvody za  jednotku produkce vytvořil dostatečný kapitál na dlouhodobou a úspěšnou kampaň,  jejímž 
cílem by bylo získat spotřebitele na svou stranu. Ostatně opět se můžeme inspirovat například úspěšným 
projektem Polska, které dokázalo využít krize ze  ztráty  ruského  trhu ve  svůj prospěch, a naopak  ještě 
posílilo svůj agrární vývoz.  
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Nezbytná  je  také  intenzivní spolupráce dozorčích orgánů při zamezování dovozů  zboží za dumpingové 
ceny. Například u problematických dovozů masa  si dokážeme velmi dobře představit využití kapacit a 
jurisdikce  Celní  správy  v kombinaci  s odborným  a  personálním  zázemím  Státní  veterinární  správy. 
Důsledně by také měla být naplňována povinnost hlášení dovozů rostlinných a živočišných komodit. 
 
Jak nám ukazuje nedávná minulost  i modelové předpovědi směřující do blízké  i delší budoucnosti,  je a 
bude stále více rostoucím problémem záležitost negativních vlivů počasí na zemědělské hospodaření.  I 
proto  je  Agrární  komora  ČR  vůdčí  institucí  v hledání  a  prosazovaní  koncepčních  řešení  začínající  na 
úrovni  jednotlivých  katastrálních  území  a  to  jak  motivační,  tak  direktivní  cestou.  Spolupracujeme 
v tomto směru s mnoha renomovanými partnery a týmy od Mendlovy univerzity, přes Státní pozemkový 
úřad  po  Český  hydrometeorologický  ústav  či  podniky  povodí.  Konkrétním  výstupem  pak  je  například 
Generel vodního hospodářství, aplikace specifických opatření u pilotních projektů v regionech, projekt 
Intersucho, jednání o podporách pro suchem znevýhodněná katastrální území, apod. Přebíráme v tomto 
směru  výraznou  zodpovědnost  za  závazky  plynoucí  z  respektu  k potřebám  a  požadavkům  naší 
společnosti, k naší krajině i k péči o půdu a vodní zdroje tak, abychom je zanechaly v dobré kondici i pro 
další generace.    
 
Jménem  Úřadu  AK  ČR  bych  vás  rád  ubezpečil,  že  uvítáme  veškeré  podněty,  připomínky,  náměty  a 
doporučení,  které  pomohou  dalšímu  rozvoji  zemědělského  a  zpracovatelského  sektoru,  lesního  a 
vodního  hospodářství,  agrárních  služeb  a  obchodu,  a  všech  dalších  odvětví,  související  s agrárním 
sektorem.  
 
Věřím, že letošní sněm Agrární komory České republiky pro vás bude úspěšný a přeji vám nejenom dnes, 
ale i do dalšího období mnoho zdaru a úspěchů. 
 
 
Ing. Miroslav Toman, CSc. 
prezident 
Agrární komora České republiky 



 

1.	Stav
 
Všeobecná 
 

 
 
Sněmovna s
 
Nově byla p

 
Vystoupil: 
 

 
 
Společenstv
členů, rostli
 
 
A) Svazy a

 
Vyjm

 
 

 

v	člens

sněmovna m

společenste

přijatá: 
 
Česká as
 
 
 
Český sv
 
 
 
Iniciativ

va  zájmová 
inná 13 členů

a společenst

menovaná 

ské	zá

má celkem 6

v má celkem

sociace ochr

vaz chovatel

va zemědělsk

 Českomo

vyjmenovan
ů. 

tva zájmová 

Ag

Po

 
Ze

kladny
Ing. Viera K

60 členů 

5
k
J
L
O
O
2
O

m 30 členů 

any rostlin 

ů 

kých a potrav

oravský svaz 

ná mají  3  čle

 

 
grární unie 

otravinářská 

emědělský sv

5 

y		
Klobouková, 

58  okresníc
krajských  ag
Jihočeský  7 
Liberecký  2 
OAK, Vysočin
Olomoucký 5
2 Regionální 
Ostravsko – s

vinářských p

zemědělců a

eny,  společe

komora ČR

vaz ČR 

Vladimíra Fia

ch  agrárníc
grárních  kom
OAK,  Plze

OAK,  Králov
na 5 OAK, Jih
5 OAK a Prah
agrární kom
sdružuje 3 O

odniků, z. s.

a podnikatel

enstva  zájmo

alová, kance

h  komor, 
mor  –  Kraj 
ňský  6  OA
vehradecký  5
homoravský 6
ha 
ory – Karlov
AK. 

ů 

ová  ostatní 

elář AK ČR v O

sdružených 
Středočeský

AK,  Ústecký 
5 OAK,  Pard
6 OAK, Zlínsk

vy Vary‐Cheb

5  členů,  živ

Olomouci  

do  12 
ý  9  OAK, 
5  OAK, 

dubický  4 
ký 4 OAK, 

b, 

vočišná  9 



 

Os
 

 

 

  

 

 
 

 
B) Svazy a

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

statní 

 

a společenst

 

 

 

 

 

 

 
AGR

 
 

Farm

 

  
Lesn

   

Spo

tva živočišná

 Česk
   

Česk

   
 
MLE

   
 

Ryb

Svaz

 
Svaz

   
 

Svaz

   
 

Svaz

 
 

Unie
 

   
ROFERT, a. s.

mtec a.s.  

nicko‐dřevař

lečenstvo stá

á výroba 

komoravská 
 

ký svaz včela

 

ECOOP, odby

ářské sdruže

 
z chovatelů č

 

z chovatelů d

z chovatelů h

z chovatelů p

e chovatelů h

6 

. 

řská komora 
 

átních podni

drůbežářská

ařů, o. s. 

 

ytové družstv

ení 

českého stra

drůbeže ČR, 

holštýnského

prasat v Čech

hospodářský

ČR 

iků spravujíc

á unie , z. s.

vo 

katého skotu

o. s. 

o skotu 

hách a na M

ých zvířat 

cích lesy ve v

u 

oravě 

vlastnictví ČRR 



7 
 

C) Svazy a společenstva rostlinná výroba 
 

    Asociace zahradnických společenstev 
 

Spolek pro komodity a krmiva (dříve Českomoravské sdružení organizací 
zemědělského zásobování a nákupu) 

 
 
Českomoravský cukrovarnický spolek 

   
 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
 
 

 
Český mák, sdružení právnických a fyzických osob 

 
 

       
Lnářský svaz 

 
     

 
Ovocnářská unie ČR 

 
       

 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 

 
 

         
Svaz pěstitelů cukrovky ČR 

 
    

        
Svaz pěstitelů chmele ČR 

 
   

 
Svaz vinařů ČR 

 
  
Český bramborářský svaz ČR, z. s.  

 
     

 
Zelinářská unie Čech a Moravy, z. s. 
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Vývoj členské základny od XXIII. sněmu v r. 2015 
 
Členové AK ČR hospodaří na  1 634 454 ha zemědělské půdy. 
Počet členů v OAK 2 785, z toho 2 361 zemědělských organizací včetně 1 190 soukromě hospodařících 
rolníků. 
 
 
Stav evidence členské základny  
 
OAK, které aktualizovaly v r. 2015 resp. 2014 počet členů a celkový počet ha bez aktualizace seznamu 
členů:  
 
Louny, Hodonín, Znojmo 
 
 
 
OAK, které dodaly seznam členů v dřívějších letech, bez další aktualizace: 
 
Tachov, Třebíč  
 
 
 
OAK s neúplnými podklady: 

 
Chomutov, Brno, Vyškov (čl. základna bez ha výměr), Znojmo (počet ha bez čl. základny) 
 
 
 
Příspěvková morálka – členské příspěvky za r. 2015 
 
Všeobecná sněmovna má z předpokládaných 6 604 364 Kč uhrazeno 6 604 364 Kč, tj. 100 %. OAK. 
 
Sněmovna společenstev má z předpokládaných 2 772 400 Kč uhrazeno 2 772 400 Kč, tj. 100 %.  
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2.	Podnikatelské	prostředí	a	hospodářský	
výsledek	českého	zemědělství	

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 

Po létech propadu v r. 2012 a 2013 a oživení v r. 2014 vzrostl v r. 2015 meziročně Hrubý domácí produkt 
(dále jen HDP) o 4,6 %. Hospodářský růst byl tažen výhradně domácí poptávkou. Nejsilnější složkou byla 
tvorba hrubého fixního kapitálu, kde se projevila snaha o maximální využití fondů EU, které bylo možné 
čerpat za  staré programové období  jen do konce  roku 2015. Dalším  jednorázovým  faktorem, který  se 
nebude  opakovat,  bylo  přesunutí  části  výnosu  spotřební  daně  z tabákových  výrobků  z r.  2014,  kvůli 
časovému  omezení  platnosti  tabákových  nálepek.  Významným  faktorem  byl  i  propad  korunové  ceny 
ropy. 
 
Predikce meziročního růstu HDP na rok 2016  je proto podle Ministerstva financí (dále  jen MF) výrazně 
nižší 2,7 % a na rok 2017 2,6 %. 
 
Historicky  druhá  nejnižší  v novodobé  historii  České  republiky  byla  inflace  vyjádřená  meziročním 
přírůstkem  průměrného  ročního  indexu  spotřebitelských  cen,  dosáhla  pouze  0,3 %.  Nízká  inflace  je 
podle MF dána převážně hlubokým propadem světových cen minerálních paliv a obecně nízkou  inflací 
v globálním měřítku. Podle  České národní banky  je  růst  cen potravin  tlumen poklesem  cen  agrárních 
komodit. 
 
Ceny zemědělských výrobců od začátku roku 2015 až do září byly meziročně nižší. Největší propad byl 
v květnu 12,6 %, nejnižší v září 3,2 %. Říjen s meziročním růstem o 3,2 % a  listopad  i prosinec s růstem 
shodně o 1,1 % celkový roční pokles cen nevyrovnal.  
 
Míra nezaměstnanosti dosáhla v r. 2015 pouze 4,7 %. Odráží se v ní rychlý hospodářský růst. 
 
Zásadním sdělením je, že i při mimořádně vysokém růstu ekonomiky jeho celku se zemědělská produkce 
snížila a propad cen placených zemědělcům brzdil inflaci. Svědčí to o vysoké závislosti odvětví na počasí 
a výkyvech cen. 
 
Zemědělská produkce se v roce 2015, ve srovnání s rekordním rokem 2014, snížila o 9,7 mld. Kč, to je o 
více než 7 %, z toho rostlinná o 5,4 % a živočišná o 10,7 %. Nižší produkce v těchto třech ukazatelích byla 
i ve srovnání s rokem 2013. 
 

Zemědělská produkce 

  v běžných cenách (mil. Kč) 

  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

1) 
2015 

2) 

Rostlinná 
produkce 49609 44944 49765 55324 50921 43927 63010 49962 49484 66401 62509 51115 56951 70252 71671 75855 79456 75150
Živočišná 
produkce 55178 48904 50551 53813 48319 46376 48868 47698 47795 49151 52417 42402 40890 43417 45017 46895 51545 46009
Produkce 
zemědělského 
odvětví 106551 95308 101188 110102 102290 93671 115751 102893 102265 120182 119776 97816 102606 118879 122239 128232 136735 127049

 

1) semidefinitivní data 
2) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 

 
Dlouhodobý trend v nižším podílu živočišné produkce ve srovnání s rostlinnou pokračuje i přes všechna 
přijatá podpůrná opatření ve prospěch produkce živočišné. 
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Podíl živočišné produkce na zemědělské produkci v běžných cenách 

 

rok  2011  2012  2013  2014  2015  1998 

%  36  37  36  38  36  52 
Zdroj: ČSÚ 

 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Největší podíl na zemědělské produkci mají dvě komodity: obilniny 26 % a mléko téměř 18 %, spolu 44 %. 

 

 
Zdroj: ČSÚ 
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S poklesem produkce se snížila i mezispotřeba o 6 %. 
 

Mezispotřeba 
 

  

v běžných cenách (mil. Kč) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1) 2015 2)

Mezispotřeba 
celkem 

73401 67047 70763 74558 73554 66601 74764 73104 73795 86633 88908 78684 78170 83444 88247 91170 95447 89799

 
1) semidefinitivní data 
2) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 
 

 

 
Zdroj: ČSÚ 

 
Vysoká úroveň hrubé přidané hodnoty z roku 2014 se snížila o více než 10 %, byla však vyšší než v roce 
2013. 
 

Hrubá přidaná hodnota 
 

 

v běžných cenách (mil. Kč) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1) 2015 2)

Hrubá 
přidaná 
hodnota 
celkem 

33150 28261 30425 35544 28736 27070 40987 29789 28740 33550 30869 19132 24436 35435 33991 37062 41287 37249 

 

1) semidefinitivní data 
2) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 
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Zdroj: ČSÚ 

 
Podnikatelský důchod  českého zemědělství dosáhl 16,9 mld. Kč a meziročně se snížil o více  jak 27 %. 
Zůstává však třetím nejvyšším od r. 1998 a je vyšší než v roce 2013 i 2012. 
 

Podnikatelský důchod 
 

  

v běžných cenách (mil. Kč) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1) 2015 2)

Podnikatelský 
důchod 
celkem 

-4333 -8081 -1184 3056 -2643 -2502 8548 7051 6835 10009 10143 2840 7645 17389 16329 16156 23259 16913

 

1) semidefinitivní data 
2) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 

 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Dotace pro zemědělce se meziročně snížily o více než 5 %. Byly však třetí nejvyšší od r. 1998. Protože 
většina dotací není vázána na produkci, zvýšil se meziročně podíl dotací na produkci při  jejím poklesu 
téměř o 1 procentní bod. 
 

Dotace pro zemědělské prvovýrobce 
 

 

v běžných cenách (mil. Kč) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1) 2015 2)

Dotace 
celkem 

7078 7446 9162 13051 9525 10880 14142 20860 24836 24191 29206 32945 30435 31883 32229 27504 32985 31263 

1) semidefinitivní data 
2) předběžné údaje 

Zdroj: ČSÚ 
 

 
 

 
Podíl dotací na zemědělské produkci 

 

rok  2010  2011  2012  2013  2014  2015  1998 

%  29  27  26  21  24  25  7 
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3.	Produkce	českého	zemědělství		
Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR 

3.	1.	Rostlinná	výroba	
 

Rostlinná výroba (v tis. t) 

Rok 
Year 

Obiloviny 
celkem 
Cereals, 

total 

z toho / of which: 

Luskoviny 
celkem 

Legumes 
total 

z toho: 
jedlé 3) 

of which: 
edible 3) 

Brambory 
celkem 

Potatoes, 
total 

Cukrovka 
technická 4) 

Sugar beet 
4) 

Řepka 5) 

Rape 5) 

Pícniny na 
orné půdě

Green 
fodder 

crops on 
arable 
land 

pšenice 
Common 

wheat 

žito1) 

Rye 1) 
ječmen 
Barley 

oves2) 

Oats2) 

kukuřice 
na zrno
Maize 

for grain 

 
 

 
Zdroj: ČSÚ 

 
Rok  2015  byl  charakterizován  především  značnou 
nevyrovnaností  v  produkci  rostlinných  komodit 
způsobenou výkyvy počasí. Na podzim bylo zaznamenáno 
nadprůměrné množství srážek, zatímco v letních měsících 
byl  úhrn  srážek minimální  a  počet  tropických  dnů  (dny 
s teplotou  vyšší  než  30  °C)  naopak  rekordní. U  obilovin 
byl ve srovnání s rekordním rokem 2014 zaznamenán jen 
mírný  pokles  celkového  objemu  sklizně  o  6,8 %.  Tento 
pokles byl navíc z části způsobený také snížením osevních 
ploch  o  1,4  %  na  1,38 mil.  hektarů.  V roce  2014  bylo 
sklizeno více než 8,77 milionů tun obilovin, v roce 2015 to 
potom bylo 8,18 milionů  tun. Tradičně největší podíl na 
sklizni obilovin měla pšenice ozimá 5,27 mil.  tun. Mírný 
nárůst  o  3,2  %  zaznamenala  celková  sklizeň  ječmene 
jarního 1,42 mil.  tun. V součtu  s ječmenem ozimým pak 

celková  sklizeň  dosáhla  1,99 mil.  tun. Naopak  velký  propad  zaznamenala  celková  sklizeň  kukuřice  na 
zrno, které bylo sklizeno pouze 442  tis.  tun, což  je o 389,5  tisíc  tun méně než v roce 2014. Vyjádřeno 
procenty se jedná o 46,8 % pokles celkové sklizně kukuřice na zrno.  
 
K poměrně výraznému poklesu  celkového objemu  sklizně došlo  také u  řepky olejné, které bylo v roce 
2015 sklizeno v ČR 1,256 milionů tun. V roce 2014 to bylo o 281 tisíc tun, tedy o 18,3 % méně. Na vině 
byl  především  pokles  osevních  ploch  řepky  zhruba  o  6  %  následkem  špatného  vzcházení  porostů 
v důsledku setí do mokra a nepříznivého vývoje počasí na podzim 2014. Řada porostů tak byla předčasně 
zaorána. Část poklesu osevních ploch jde na vrub požadavkům tzv. ozelenění, tedy diverzifikaci plodin a 
udržování  EFAs  (ploch  v ekologickém  zájmu).  Dalším  faktorem  poklesu  celkové  sklizně  je  snížení 
průměrného  hektarového  výnosu  řepky  o  0,52  t/ha.  Ozelenění  naopak  prospělo  produkci  luskovin. 

2005 7 660 4 145  197 2 195  151  703  96 79  1 013  3 496  769  3 047  

2006 6 386  3 506  75 1 898 155 606  88 72  692  3 138  880  2 792  

2007 7 153  3 939 178 1 893  159  759  65  55  821  2 890  1 032  2 562  

2008 8 370 4 632  210 2 244  156 858  48  41  770  2 885  1 049  2 595  

2009 7 832 4 358 178 2 003  166 890  62  52  753  3 038  1 128  2 606  

2010 6 878 4 162  118  1 585 138  693  58  49  665  3 065  1 042  2 460  

2011 8 285  4 913  119 1 814 164  1 064 64  52  805  3 899  1 046  2 964  

2012 6 596  3 519 147 1 617  172 928  39  31  662  3 869  1 109  2 948  

2013 7 513 4 701 176  1 594 139  675  38  31  536  3 744  1 443  2 857  

2014 8 779  5 442  129  1 967 152  832  54  43  698  4 425  1 537  3 449  

2015 8 184 5 274  108 1 991  155  443  96  78  505  3 421  1 256  2 708  
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Nejvýznamnější  luskovina,  hrách  setý,  v roce  2015  zaznamenal  celkový  objem  sklizně  o  82,8 %  vyšší 
(celkově 78,2 tisíce tun) než v roce 2014.  Meziročně se zvýšila produkce jiné olejniny, tedy máku, jehož 
celková sklizeň v roce 2015 dosáhla 26,7 tisíc tun při hektarovém výnosu 0,82, zatímco v roce 2014 to 
bylo 24,7 tisíc tun při průměrném hektarovém výnosu 0,91 t/ha. Zvýšení celkového objemu sklizně tak 
bylo dosaženo především navýšením osevních ploch. 
 
Kromě kukuřice na zrno nadprůměrně suché a teplé počasí roku 2015 ovlivnilo sklizeň jednoletých pícnin 
na orné půdě. Celkově bylo  sklizeno přes 8 milionů  tun  zelené píce,  což  je o 2,63 mil.  tun méně než 
v roce 2014. U kukuřice na zeleno a na siláž byl zaznamenán propad o 24,5 %, celkově bylo sklizeno 7,13 
milionů  tun,  zatímco v roce 2014  to bylo 9,57 milionů  tun. Sklizeň  sena víceletých pícnin v roce 2015 
dosáhla objemu 1,09 milionů  tun, zatímco v roce 2014  to bylo 1,30 milionů  tun,  tj. pokles o 17,15 %. 
Z toho sklizeň jetele červeného představovala v roce 2015 308 tisíc tun, zatímco v roce 2014 to bylo 367 
tisíc tun, tj. pokles o 16,08 %.  
 
 

Ještě větší vliv na pokles výnosů mělo teplé letní počasí a nedostatek srážek u brambor. Srážky v období, 
kdy dochází k růstu hlíz a tvorbě výnosu jednoznačně chyběly. Včetně zahrnutí sklizně domácností bylo 
v roce 2015 sklizeno 604,3 tisíce tun brambor, přičemž o rok dříve to bylo 832,7 tisíc tun. Meziročně tak 
došlo  k poklesu produkce o 27,4 %. U další okopaniny,  cukrovky  technické bylo při  výnosu 59,38  tun 
z hektaru  sklizeno 3,42 milionů  tun bulev. V roce 2014  to přitom byly 4,42 miliony  tun,  tzn.,  že došlo 
meziročně ke snížení produkce o 22,7 %.  
 
 

Suchem byly zasaženy  i další speciální rostlinné komodity, které podobně  jako brambory nebo cukrová 
řepa  patří  z hlediska  Společné  zemědělské  politiky mezi  tzv.  citlivé  komodity.  Podle  údajů  Českého 
statistického úřadu bylo v roce 2015 sklizeno 247,2  tisíce  tun zeleniny, v porovnání s rokem 2014, kdy 
bylo  sklizeno 294,2  tisíc  tun  zeleniny,  se  jedná o 16%  snížení. Produkce ovoce byla oproti  roku 2014 
dokonce vyšší o 76,7 tun vyšší. Pěstitelé ovoce i zeleniny však v roce 2015 měli problémy především se 
splněním kvalitativních požadavků (minimální velikost plodů a vzhledové vady způsobené suchem), což 
jim ve srovnání s jinými roky komplikovalo prodej a snižovalo tržby. 

 

Takřka tropické počasí mělo převážně pozitivní vliv na hektarový výnos plodících vinic, na 15,8 tis. ha se 
při hektarovém výnosu 5,73 t (4,03 t v roce 2014) sklidilo 90,6 tis. tun hroznů, tj. o 27,1 tis. tun více než 
v roce 2014. Ve srovnání s rokem 2014, kdy se musela vína doslazovat, museli v loňském  roce někteří 
vinaři svoji produkci dokyselovat. 

 

Sklizeň  chmele  byla  loňským  vývojem  počasí  znatelně 
negativně  poznamenána.  Celková  produkce  chmele  ve  výši 
4 843 tun se proti roku 2014 snížila o 1 359 tun (tj. o 21,9 %). 
Hektarový výnos za rok 2015 1,05 t  je o 0,34 t nižší než v roce 
minulém. 
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3.	2.	Živočišná	výroba	
 

Živočišná výroba 

Rok 
 

Výroba jatečných zvířat 

Výroba 
mléka 

Snáška 
vajec 

Včelařství 

celkem 
 

skot (bez telat)) prasata drůbež 
kmenová 
včelstva 

výroba 
medu 

výroba 
vosku 

tis. t živé hm.  mil. litrů mil. kusů tis. ks t t 

2005 976  167  487 322 2 739 2 432 552 8 371  237 

2006 929  171  449 309 2 694 2 476 526 9 081  262 

2007 935  170  464 301 2 684 2 576 520 8 467  274 

2008 944  183  432 329 2 728 2 647 461 6 079  234 

2009 857  181  370 306 2 708 2 584 498 6 892  236 

2010 788  171  366 251 2 612 2 125 528 7 455  240 

2011 726  170  336 220 2 664 2 168 565 11 302  303 

2012 710  171  296 243 2 741 2 001 541 7 332  276 

2013 697  164  302 232 2 775 2 160 553 8 063  278 

2014 722  170  305 247 2 856 2 237 588 7 163  254 

2015 728  175  301 252 2 946 2 174 577 9 228  288 

 

Zdroj: ČSÚ 

 
 

Tabulka  ukazuje  vývoj  živočišné  produkce  v  posledních 
jedenácti  letech  (2005  –  2015  včetně).  V roce  2015  došlo  k 
nepatrnému meziročnímu zvýšení produkce jatečních zvířat o 6 
tisíc  tun, na  čemž  se největší měrou podílel  skot  (+ 5  tisíc  tun 
živé hmotnosti) a drůbež  (+7 tisíc tun živé hmotnosti). Naopak 
pokles byl  zaznamenán u prasat. Pro  chovatele prasat byl  rok 
2015  opět  ve  znamení  propadu  cen  a  problémů  s odbytem. 
Počet  poražených  prasat  se  meziročně  snížil  na  622 286  ks 
(−6,3 %). Tomu odpovídá i nižší výroba vepřového masa (56 814 
tun; −5,1 %)  při  současném  zvýšení  průměrné  živé  hmotnosti 
porážených prasat na 118,4 kg. 

 
 
Dlouhodobě  narůstá  produkce mléka,  která  se meziročně  zvýšila  o  více  jak  3  %,  což  je  v kontextu 
klesajících cen pozoruhodný jev, který si lze vysvětlit na jedné straně ukončení režimu mléčných kvót, ke 
kterému došlo na konci března minulého  roku, a  také  snahou  zemědělců  klesající  cenu kompenzovat 
vyšším objemem.  
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Zdroj: ČSÚ 

 
 
Přiložený graf  ilustruje meziroční propad cen živočišných komodit ve stálých cenách roku 2010. Propad 
cen  byl  způsoben  několika  faktory.  Evropský  trh  se  totiž  na  jedné  straně  stále  potýká  s dopady 
nadvýroby, která  je patrná zejména ve státech EU15, a na straně druhé se musí vypořádat se ztrátou 
důležitého  ruského  trhu.  Ten  před  embargem  odebíral  unijní  zboží  za  zhruba  5 miliard  euro  ročně. 
Například  v případě  vepřového  masa  se  uzavřením  ruského  trhu  vytvořil  přebytek  méně  kvalitních 
komponentů  (tuk, vnitřnosti), po kterých byla v Rusku poptávka. Toto  zboží pak  svojí  sníženou  cenou 
tlačí  na  kvalitnější  vepřová masa  a  stahuje  je  s sebou  dolů.  Zároveň  se  zahraniční  producenti  snaží 
přebytkové maso uplatnit na  tuzemském  trhu  za  cenu  nižší, než  které  jsou místní  chovatelé  schopni 
konkurovat. Situaci dále komplikuje obchodní a cenová politika některých obchodních řetězců. Podobná 
situace  nastává  u mléka  a mléčných  výrobků,  kde  kromě  ztráty  ruského  trhu  došlo  ještě  k propadu 
poptávky na čínském trhu. 
 
 
U komodit rostlinných je naopak patrný propad ke konci prvního pololetí roku 2014, který koresponduje 
s prvními predikcemi mimořádné  sklizně v předminulém  roce a následný postupný nárůst v roce 2015 
opět s menším poklesem v pátém měsíci roku. Vzhledem k predikci sucha a dopadu na rostlinnou výrobu 
však  nebyl  další  pokles  cen  tak  strmý,  zároveň  došlo  ke  zvýšení  cen  u  některých  druhů  zeleniny  a  u 
brambor. Graf nezahrnuje pokles cen hlavních rostlinných komodit, ke kterému dochází na začátku roku 
2016 v souvislosti s propadem cen ropy. 
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Agrární zahraniční obchod 
 

 
 

Zdroj: MZe 
 
 
Přiložená  tabulka  Ministerstva  zemědělství  byla  rezortem  interpretována  převážně  pozitivně  jako 
„pokračující příznivý  trend snižujícího se záporného salda agrárního zahraničního obchodu“. Skutečně, 
čistě sumárně se na první pohled  jedná o povzbuzující  čísla, bohužel už méně povzbudivá  je struktura 
AZO. Největší podíl na vývozech zemědělských produktů a potravin včetně tabáku, tedy třídy 1‐24, tvoří 
obiloviny a právě tabák. V případě obilovin  jde o důsledek nadprůměrných sklizní posledních dvou  let, 
vývoz  tabákových  výrobků  je  potom  pokračujícím  trendem.  Zvyšuje  se  také  vývoz  surového mléka. 
V zahraničním  obchodě s mlékem  a mléčnými  výrobky  v období  od  prosince  2014  do  listopadu  2015 
výrazně převyšoval vývoz nad dovozem a meziročně vzrostl přebytek obchodu na 775 360  tun. Vývoz 
zpracovaných výrobků je na tom již o poznání hůře, například u másla se vývoz meziročně snížil o 24,9 %, 
zatímco dovoz stejné komodity se za tutéž dobu zvýšil o 21,7 %. Velmi podobná je situace u vepřového 
masa.  V  loňském  roce  bylo  dovezeno  257  tis.  tun  vepřového masa  a  vyvezeno  pouhých  33  tis.  tun. 
Schodek bilance tedy dosáhl 224 tis. tun tj. o 13 % více než v roce 2014. 
 
 
Tato  struktura  je  tedy  z našeho  pohledu  dlouhodobě  neudržitelná  a  má  především dva  negativní 
důsledky, velkou zranitelnost sektoru při cenových výkyvech několika málo základních komodit a s tím 
související závislost na provozních dotacích.  
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3.	3.	Mléčná	krize	‐	problematika	mléka	‐	rozbor	
Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR 

 

3. 1. 1. Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v ČR 
 

Podle  odhadu  Českého  statistického  úřadu  došlo  k meziročnímu  poklesu  stavu  dojnic  z  370 700  ks 
v posledním  čtvrtletí  roku  2014  na  nynějších  zhruba  368 000  kusů.  Nejvyšší  relativní  pokles  byl 
zaznamenán v kraji Plzeňském, Zlínském a  Jihočeském. Pokles kusů byl opět kompenzován zvyšující se 
užitkovostí, která přesahovala 7 900 l na rok a kus.  
 
V roce 2015 se nákup mléka od tuzemských prvovýrobců zvýšil na 2 434 656 tis. litrů (+3,6 %). 
 
Průměrná  roční cena mléka v jakostní  třídě Q byla 7,86 Kč za  litr  (pokles o 17,2 %). Z ročního maxima 
8,95 Kč/l  v lednu  klesala na minimální hodnotu 7,14 Kč/l  v září  a mírným navyšováním dospěla  k 7,44 
Kč/l v prosinci. 
 
Historicky  cena  rostla  od  listopadu  2012,  kdy  nepřesahovala  7,54  Kč/l  až  do  dubna  2014,  kdy  cena 
dosáhla 9,81 Kč/l (nárůst o 30,1 %) Naopak strmý pokles lze vysledovat od dubna 2014 do září 2015, kdy 
cena  klesla  o  27,2  %.  V období  od  října  do  ledna  roku  2016  lze  sledovat  stagnaci  ceny  s mírnými 
meziměsíčními nárůsty a poklesy.  

 
 

3. 1. 2. Zahraniční obchod 
 
V zahraničním  obchodě s mlékem  a mléčnými  výrobky  v období  od 
prosince  2014  do  listopadu  2015  výrazně  převyšoval  vývoz  nad 
dovozem  a  meziročně  vzrostl  přebytek  obchodu  na  775 360  tun. 
Dovoz zůstal na přibližně stejné úrovni (275 647 tun; −0,7 %), kdežto 
vývoz  se  zvýšil  na  1 051 007  tun  (+8,9 %).  Dovoz  se  snížil  u 
zakysaných  mléčných  výrobků  (−4,4 %),  na  stejné  úrovni  zůstal  u 
mléka a smetany (+0,1 %) a mírně se zvýšil u sýrů a tvarohu (+2,0 %), 
výrazně  pak  u  másla  (+21,7 %).  Na  celkovém  zvýšení  vývozu  se 
nejvíce podílelo mléko a smetana (+83 476 tun; +10,9 %), méně pak 
sýry  a  tvaroh  (+1 131  tun;  +2,4 %)  a  zakysané  výrobky  (+660 tun; 
+1,1 %),  vývoz másla  se  propadl  (−24,9 %).  Na  obchodu  s mlékem 
a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou 
směrech, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie. 

 
 

3. 1. 3. Jednání na úrovni EU 
 
Na  jednání Rady ministrů ČR v minulém roce zastávala společnou pozici se státy Visegrádské čtyřky, ke 
kterým se připojily některé země východního rozšíření EU jako např. Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. 
Prioritou při vyjednávání  tak bylo  zvýšení  intervenčních cen, exportní  refundace a cílená podpora pro 
nejvíce postižené státy. První dva body se nepodařilo prosadit také kvůli odmítavému postoji samotného 
komisaře  Phila Hogana.  Evropská  komise  v tomto  směru navíc  argumentuje  požadavky WTO na další 
liberalizaci světového obchodu, s čímž nejsou exportní  refundace ani  intervenční nákupy kompatibilní. 
Na mimořádném jednání Rady ministrů 7. 9. 2015 v Bruselu byl schválen záchranný balíček pro sektory 
postižené  cenovými  výkyvy  včetně  výroby mléka.  Na  jednání  v Lucemburku  15.  9.  byla  představena 
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alokace balíčku pro  jednotlivé  státy  s tím, že pro  ČR bylo určeno 11,2 milionu euro. Tento balíček byl 
rozhodnutím ministerstva zemědělství  ČR kofinancován ve  stejné výši z rozpočtu  rezortu a připraveno 
tak  bylo  pro  chovatele  dojeného  skotu  a  prasat  604 milionů  korun. O mimořádnou  pomoc  si mohli 
zemědělci požádat do konce ledna. Od března 2016 by měla probíhat její výplata.    

 

3. 1. 4. Skladování SOM 
 
Bez  snížení  intervenčních  cen  a  bez  zavedení  exportních  refundací  se  tak  stále  nevyřešil  problém 
narůstajících  zásob  sušeného odstředěného mléka,  které  se  v souvislosti  s cenovou  a odbytovou  krizí 
začaly hromadit v inventáři zpracovatelů mnoha členských států. 
  
S cílem  snížit  přetlak  nabídky  na  trhu  s  mlékem  a  mléčnými  výrobky,  navrhuje  EK  úpravu  režimu 
soukromého  skladování  (dále  SOM)  tak,  aby  podpořila  subjekty  ve  větší  míře  využívání  režimů 
soukromého skladování. Prodloužila proto období, po které může být SOM v rámci podpory soukromého 
skladování uskladněno a navýšila pro toto delší období podporu. Stávající režim soukromého skladování, 
kde je skladovací období 90 – 120 dní poběží samostatně vedle tohoto režimu, kde je skladovací období 
nejméně 365 dní. Pro toto období zůstávají fixní náklady stejné – 8,86 EUR/t , ale navýšila se podpora na 
den uskladnění na 0,36 EUR/t. I když si subjekt zvolí delší skladovací období (365 dní) může nejdříve po 
270 dnech uvolnit zboží ze skladu – v tomto případě budou obě dvě části podpory sníženy o 10 %. Oba 
programy poběží paralelně s tím, že si subjekt musí v době uzavření smlouvy o uskladnění rozhodnout, 
jakou dobu uskladnění si zvolí. Tato volba se nedá měnit. 
 
Návrh EK zdůvodnila tak, že pokračuje pokles ceny syrového mléka, v prvním pololetí roku 2015 poklesl 
export  sýrů o 10 %,  zatímco  výroba  vzrostla o 0,5 %  ve  stejném období.  Je  tedy nutné otevřít  režim 
soukromého  skladování  sýrů. Oproti  režimu  soukromého  skladování  sýrů, který byl krátce otevřen na 
podzim 2014, došlo ve stávajícím návrhu ke změnám směrem k lepšímu využití podpory. Podpora bude 
udělena produktům následujících KN kódů: 0406 20, 0406 30, 0406 40, 0406 90 a pro mražené tvarohy 
pod kódem 0406 10.  Je navrženo celkové množství, pro které  je podpora poskytována v EU – 100 000 
tun,  které  je  rozděleno mezi  jednotlivé  členské  státy,  kdy  kritériem  pro  přidělení  je  výroba  daného 
členského státu. Výpočet provedla EK z dat EUROSTATu za rok 2014. Pro ČR je přidělené množství 1.527 
t.  Členský  stát musí  zajistit,  aby  dané množství  nebylo  překročeno.  Po  tříměsíčním  období  podávání 
žádostí  (15.  ledna bude poslední den pro podání  žádostí) dojde  k realokaci nevyužitého množství. EK 
navrhuje přerozdělit množství  těm  členské  státy, které před koncem  roku 2015 oznámí,  že by využily 
větší množství, než jim bylo původně přiděleno.  

 
 

3. 1. 5. Zásoby SOM 
 
V prosinci mlékárny vyrobily (podle MZe 6‐12) 2 168,10 tun SOM. Je to o 784,60 tun (56,7 %) více než v 
listopadu a o 55,40 tun (2,6 %) více než v prosinci 2014. Měsíční průměrná výroba ve čtvrtém čtvrtletí 
2015 byla 1 598 t, což znamená, že prosincová výroba byla ve srovnání s průměrem ve čtvrtém čtvrtletí 
nadprůměrná.  Od  počátku  roku  2015 mlékárny  vyrobily  23  637,20  tun  SOM.  V  roce  2014  vyrobily 
mlékárny celkem 26 141,60 tun SOM, což je o 8 085 tun více než v roce 2013. V prosinci měly mlékárny 
na skladech 4 375,2 tun SOM. Ve srovnání s listopadem se zvýšila zásoba o 1 310,90 tun. Při meziročním 
srovnání zásob došlo letos v prosinci ke snížení stavu zásob o 150,80 tun. 
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Zásoby SOM a dalších mléčných komodit v ČR 

 
 

3. 1. 6. Nákupní ceny za mléko placené mlékárnami  
 

 
Průměrná cena placená vybranými odbytovými organizacemi 

v období leden až červenec 2015 

2015  Vážený průměr ceny Kč/l  Celkový objem/l  Objem vývozu/l 

Leden  8,72  93 365 907  13 829 938 

Únor  8,56  85 999 778  12 655 682 

Březen  8,47  97 495 258  14 255 103 

Duben  8,37  96 678 115  15 393 592 

Květen  7,86  101 239 493  16 204 171 

Červen  7,52  98 408 060  15 690 828 

Červenec  7,31  100 635 489  15 952 776 
Zdroj: MZe 
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3.1.7. Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v EU28 
 

Produkce mléka v EU vzrostla v období leden – listopad o 2,2 %.  Napříč Evropskou unií pak lze sledovat 
značné  rozdíly  mezi  podílem  na  tomto  navýšení  produkce.  Největší  relativní  nárůst  produkce 
zaznamenalo  Irsko  (+13 %), Belgie  (+10 %),  Lucembursko  (+8 %), Nizozemí  (+8 %) a Maďarsko  (+4%). 
S výjimkou Maďarska se tak jedná především o země EU15. K nejvyššímu relativnímu poklesu produkce 
naopak došlo v Rumunsku (‐9 %), na Kypru (‐2,2 %), v Estonsku (‐1,8 %), Chorvatsku (‐1,8 %), v Řecku (‐
1,6 %), v Itálii (‐1  %) a Bulharsku (‐0,7 %). S výjimkou Řecka a Itálie, které se potýkají s deficity veřejných 
rozpočtů a nemohou tak výrazněji podporovat chovatele mléčného skotu. Jde téměř výhradně o země, 
které  do  EU  vstoupily  v roce  2004  a  později.  V ČR  za  stejné  období  došlo  podle  údajů  EK  k nárůstu 
produkce o 3,6 %.  Graf ukazuje podíl jednotlivých států na celkové produkci mléka EU28 v roce 2014. 

 

 
 
Cena mléka  se  podle  údajů  EK meziročně  snížila  napříč  EU  (prosinec  2014  až  listopad  2015)  o  8 %.  
Největší  cenový  propad  ve  stejném  období  vykázaly  tyto  země:  Maďarsko  (‐20  %),  Irsko  (‐16  %), 
Portugalsko (‐16 %), Česká republika (‐14 %) a Slovensko (‐14 %). 
 
Ceny vybraných mlékárenských výrobků ke dni 16. 9. 2015 (jedná se o týdenní ceny): 
SOM – 164 €/100 kg, meziroční pokles ceny o 20 % 
máslo – 276 €/100 kg, meziroční pokles ceny o 9 % 
SPM – 208 €/100 kg, meziroční pokles ceny o 17 % 
Čedar – 297 €/100 kg, meziroční pokles ceny o 14 % 
 
Zpracovatelský mlékárenský  průmysl  v zemích  EU28  vykázal  za  období  leden  až  červen  2015/2014 
meziroční nárůst výroby másla  (+4,3 %) a  sušeného odtučněného mléka  (+8,6 %). Ke  snížení objemů 
výroby došlo u sušeného plnotučného mléka (‐4,7 %) a konzumního mléka (‐2,1%). 
 
Intervenční nákup byl v roce 2015 prodloužen o 3 měsíce až do 31. prosince 2015. Nová kampaň byla 
odstartována ihned od data 1. ledna 2016 s tím, že byl limit pro maximální objem vynulován. Intervenční 
nákup  dovoluje  z veřejných  zdrojů  z trhu  stáhnout  50  tisíc  tun  másla  a 109  tisíc  tun  sušeného 
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odstředěného mléka  za  intervenční  cenu 2 217 €  za  tunu másla a 1 698 €  za  tunu SOM. Po dosažení 
stropu mohou být komodity nakoupeny pouze za sníženou cenu a intervenční cena již není garantována.   
 
V rámci podpory soukromého skladování SOM bylo na skladech ke konci prosince 2015 uskladněno 51 
142 tun másla, 29 075 tun SOM a 27 938 tun sýrů. 
 
Oživení bylo  zaznamenáno u  zahraničního obchodu  EU28  s máslem  a  SOM. Vývoz másla  v lednu  až 
listopadu 2015 meziročně vzrostl o 10 %, vývoz SOM vykázal za stejné období meziroční nárůst o 6 %. 
Naopak vývoz sýrů z EU je meziročně nižší o 1 %, rovněž nižší je vývoz sušeného plnotučného mléka o 1 
%, přičemž v druhé polovině roku došlo u obou těchto komodit k značnému nárůstu. V porovnání s roky 
2013  došlo  také  k značné  proměně  nejvýznamnějších  exportních  destinací. U másla  byly  v roce  2015 
nejdůležitější exportní destinací Singapur (nárůst 11 %) a Spojené státy americké, kde meziročně došlo 
k nárůstu exportu o 99 %. V případě sýrů byly nejvýznamnějším obchodním partnerem USA, Švýcarsko a 
Japonsko. Do Japonska byl v roce 2015 dovezen o 50 % vyšší objem sýrů v porovnání s rokem 2014. 

 

3.1.8. Přijatá opatření 
 

 V souvislosti  s „mléčným  balíčkem“  Evropská  komise  aktivovala  tzv. Milk market  observatory 

(MMO),  tedy  orgán,  který  shromažďuje  statistická  data  a  sleduje  dlouhodobě  situaci  na  trhu 

s mlékem. Rozporuplnou zprávou vyplývající z údajů MMO je meziroční zvýšení produkce mléka 

v České republice meziročně o 3,6 %.  V porovnání s dalšími státy, 

které  do  Evropské  unie  vstoupily  v roce  2004  a  později,  jako  je 

třeba  Rumunsko  (propad  produkce  o  8,9  %)  Estonsko  nebo 

Chorvatsko  (propad  o  1 %),  ale  také  některými  státy  EU15  jako 

například  Itálie  (‐1  %)  lze  tuto  statistiku  z pohledu  udržení 

produktivity  sektoru  vnímat  spíše  pozitivně.  Na  druhou  stranu 

v dalších  členských  zemích  EU,  téměř  výhradně  pak  v zemích 

EU15,  například  v  Irsku  s 13%  nárůstem,  Belgii  a  Nizozemí 

s nárůstem  9  %,  respektive  10  %  došlo  po  zrušení  kvót 

k nezdravému  zvýšení  produkce,  která  neodpovídá  reálné 

poptávce na trhu. K mírnému nárůstu potom došlo v Německu (o 1,8 %), Francii (+0,1 %), Velké 

Británii (+2,5 %) a Polsku (+2,3 %).  

 

 Jen  tyto  čtyři  státy  však  dohromady  produkují  více  než  55 %  celkového  ročního  vyrobeného  
množství  mléka  v EU28.    Pokud  by  se  Evropská  komise  opět  rozhodla  schválit  opatření 
mimořádné  finanční  podpory  pro  chovatele  dojeného  skotu, mohla  by  v první  řadě  podpořit 
země, které byly zasaženy největším cenovým poklesem, a zároveň u nich nedošlo k navyšování 
produkce. To by mohlo pro ČR znamenat problém. Na druhou stranu se ČR na celkové produkci 
EU28 podílí jen 2%.  
 

 Momentálním nesporným negativem této informace je však především přebytek mléka na trhu 
a zhoršení odbytu. V této souvislosti se odhaduje, že v rámci  jednotného  trhu  je více než 10% 
přebytek,  který  v současné  situaci  nelze  ani  spotřebovat,  ani  vyvézt.  V absolutních  číslech  se 
jedná o 14 miliard litrů mléka.  
 

 Negativně lze vnímat také meziroční snížení stavu dojnic v České republice zhruba o 2500‐3000 
kusů  (zatím se  jedná o odhad). Zvýšení produkce  tak  jde především na vrub dalšímu navýšení 
průměrné užitkovosti na více než 7900 litrů na rok a kus.  
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 V  roce  2016  by  potom  mohlo  pravděpodobně  dojít  k dalšímu  snížení  stavu  dojnic.  Podle 
informací řady chovatelů by tento rok měl být rokem přelomovým, kdy musí učinit rozhodnutí, 
zda dále provozovat výrobu mléka na hranici rentability, nebo ji omezit či dokonce zcela ukončit.  
V současné době navíc působí několik pozitivních okolností, které hovoří pro zachování chovů, 
patří  sem například  relativně nízká  cena energií  včetně pohonných hmot a příznivý  kurz eura 
vůči koruně.  

 

 Trvání  pozitivního  trendu  u  těchto  faktorů  však  není  v žádném  případě  zaručené,  naopak  se 

v poslední době objevují zprávy o perspektivním ukončení režimu kvantitativního uvolňování a 

tedy cíleného oslabování koruny vůči euru ze strany ČNB, dohody o snížení úrovně těžby ropy 

v rámci OPEC nebo dopadům  tarifního  sazebníku  Energetického  regulačního  úřadu  (platba  za 

rezervovaný výkon  jističe namísto  skutečného odběru) a vodního  zákona  (zvýšení poplatků  za 

odběr povrchové vody). 

 

 Státem přislíbená podpora  tak nemusí při setrvání  trendu nízkých výkupních cen mléka stačit. 
Přitom  si  je  třeba přiznat,  že  rezort  zemědělství  společně  s ministerstvem  financí v posledním 
roce udělaly v rámci okolností maximum možného. 
 

 Schválena nebo připravena je řada dotačních programů. Ať už se jedná o navýšení kofinancování 
Programu rozvoje venkova s uvažovaným prodloužením programu Dobrých životních podmínek 
zvířat (dále DŽPZ) až do roku 2020. Dále se chystá navýšení národních podpor pro mimořádné 
dotace  pro  chovatele  dojeného  skotu  nebo  vratka  spotřební  daně  pro  pohonné  hmoty 
spotřebované v živočišné výrobě. Schválena  je dotace na  tzv. Q kvalitu mléka, DŽPZ v chovech 
dojnic, přechodná vnitrostátní pomoc (TNA) k přímým platbám (bývalý TOP‐UP) vše financovano 
z národních zdrojů. 
 

 K tomu  je  třeba  započítat  již  fungující 
dotace  na  welfare  dojnic  z Programu 
rozvoje  venkova  a  další  podpory 
z prostředků  fondu  Evropského 
zemědělského  záručního  fondu  (ze 
kterého  jsou financovány přímé platby 
a  obálka  citlivých  komodit)  a 
Evropského  zemědělského  fondu  pro 
rozvoj  venkova,  z kterého  jsou 
financovány platby LFA, animal welfare 
a také projektové investice. 

 

 Naší  stálou  výtkou  zůstává  rychlost 
schvalování  některých  opatření  a 
následné  zpoždění  výplaty  podpor, 
které  zvláště  v kontextu  klesajících  cen  mléka  způsobuje  chovatelům  problémy  s provozním 
financováním.   Snížila se základní platba na plochu, zpozdilo se vyplácení dotací za ozelenění a 
peníze z mimořádné dotace ještě na účtu nejsou.  Pro některé podniky může být už nyní pozdě.  
 

 Částečně pomoženo zemědělcům již v rámci možností bylo a celá řada opatření je pro rok 2016 
připravena. Další možností  je využít příležitostí, které nabízí tzv. mléčný balíček, tedy spojování 
producentů  do  odbytových  organizací,  které mají  v ohledu  celkového  podílu  na  trhu  výjimku 
z pravidel hospodářské soutěže. 
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 Z údajů Státního zemědělského intervenčního fondu k mléku za rok 2015 je mimo jiné patrné, že 
odbytové  organizace  jsou  schopné  zemědělcům  i  v současné  situaci  nabídnout  lepší  cenu  za 
mléko než při přímém prodeji.   
 

 Až  k tomu  dojde,  je  možné  jednat  o  další  dodatečné  podpoře  těchto  organizací  takovým 
způsobem, který by chovatele motivoval, aby se stali jejich členy. Společně s již zmíněnou dotací 
na Q kvalitu mléka, se jedná o dobrý nástroj, jak přimět prvovýrobu ke spolupráci se zpracovateli 
a  stabilizovat  tak  alespoň  částečně  situaci  na  tuzemském  trhu  s mlékem  a  mlékárenskými 
výrobky.  
 

 Zároveň  jsme  připraveni  na  evropské  úrovni  požadovat  další  balíček  na  stabilizaci  sektoru  ve 
stejné  výši,  jako  byl  zářijový,  zvýšení  intervenčních  cen,  podporu  exportu  formou  subvencí, 
popřípadě  formou pojištění exportních úroků,  zvýšení  výdajů na propagaci mléka  a mléčných 
výrobků  na  vnitřním  trhu  a  třetích  trzích  a  zvýšení  stropu  pro  dotační  podporu  v režimu  de 
minimis. 
 

 Aktuálně se řeší také zapojení českých producentů do iniciativy GMO Free. Společně se Spolkem 
pro komodity a krmiva zjišťujeme dostupnost GMO Free krmiv a hledáme vhodný ekonomický 
model výživy zvířat pro chovatele. Mléko GMO free by mohlo  lépe konkurovat „konvenčnímu“ 
mléku a maloobchod a zpracovatelé jsou za něj ochotni nabídnout o 9 centů na litr více. 
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4.	Implementace	Společné	zemědělské	politiky	EU	
2014	–	2020,	Program	rozvoje	venkova,	PGRLF,	
Národní	dotace	

Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR 

	
4.	A.	Původně	formulované	priority	AK	ČR	
 
I. SZP ‐ 1. Pilíř: 
 

1. zpřísnění národní  formulace  aktivního  zemědělce nad  rámec negativního  seznamu  (dotýká  se 

nejen PP, ale i PRV‐LFA, EZ, AW): 

 snížení hranice 5 tis. € přímých plateb na minimum 200 – 500 €, 

 zavedení  nového  kritéria,  kde  výše  přímých  plateb  nepřesáhne  75  %  příjmů  ze 
zemědělské  činnosti bez dotací – v případě neprokázání příjmů  ze  zemědělské výroby 
stanovit podmínku minimálního zatížení 0,3 VDJ/ha z.p., 

 ustanovení, že jedinou zemědělskou činností není pouze úhor nebo mulčování, 
 

Zdůvodnění: 

Možné spekulace, kdy za stávajících podmínek, které jsou 

nastaveny, může „podnikatel“, v rámci PP získat základní 

PP, platbu za greening a v případě, že má o.p. v LFA ještě 

další  platbu  za  LFA,  aniž  by  na  o.p  hospodařil.  Tedy 

ponechá  o.p.  jako  černý  úhor.  Sazba  za  „nic  nedělání“ 

může  dosáhnout  více  než  7500  Kč/ha.  To  může,  jako 

vedlejší efekt, vyvolat  tlak na zvyšování nájmu ze strany 

pronajímatelů‐vlastníků. 

 
2. Převedení  prostředků  uspořených  v rámci  „degresivity 

PP“ do PRV, s prioritou posílení obálky LFA nebo investic. 

 
Zdůvodnění: 

Obálka LFA  je snížena oproti minulému období o cca 280 mil. Kč/rok, při nárůstu výměry pod 

platbou LFA oproti minulému období o cca 226 tis. ha a od r. 2018 o dalších cca 750 tis. ha z.p. 

 
3. Přehodnocení  obálky  u  citlivých  komodit  živočišné  výroby  stanovením  sazby  na  VDJ,  nebo 

rozšíření stávající podpory o výkrm býků. 

 

Zdůvodnění:  

Tento  způsob  rozdělení  je  administrativně  méně  náročný,  podporuje  větší  tvorbu  přidané 

hodnoty  v ČR.  Dojde  k motivaci  chovatelů,  aby  dokončili  výkrm  býků  do  finální  hmotnosti 

v porovnání s vývozem zástavového skotu do zahraničí. To zvýší zaměstnanost nejen ve vlastních 

chovech, ale i ve zpracovatelském průmyslu a zvýší i kvalitu masa dodávaného na trh. 



27 
 

II. SZP ‐ 2. Pilíř ‐ PRV: 

1. Maximální  urychlení,  kvalitní  příprava  a  vyhlášení  druhého  kola  PRV  na  investiční  opatření  a 

inovace,  včetně  nastavení  vyváženého  bodového  hodnocení  a  výběrových  kritérií  na  tato 

opatření při maximálním zohlednění citlivých komodit. 

 

Zdůvodnění:  

Termín stanovit v nejbližším možném termínu, dříve než v říjnu 2016, tak, aby případné realizace 

investic mohly být zahájeny ještě v r. 2016.  

 

2. Vytvoření  samostatných  obálek  v rámci  opatření  „Modernizace,  konkurenceschopnost“, 

v členění na  ŽV  a RV  a následně  fixních obálek,  s prioritou  a  zaměřením, na  jednotlivé  citlivé 

komodity. 

 

Zdůvodnění:  

Při  nastavení  různých  bodovacích  kritérií  na  jednotlivé  citlivé 

komodity, nelze následně v rámci jedné obálky (např. obálky RV), 

stanovit  pořadí  hodnocení,  podle  nesourodých  bodovacích 

kritérií  a  hodnotit  pouze  podle  počtu  dosažených  bodů,  např. 

komoditu  cukrovka,  spolu  s ovocem,  zeleninou,  vinnou  révou, 

chmelem… 

 

3. Navýšení obálky LFA min. na úroveň minulého období, s využitím prostředků z degresivity LFA a 

navýšeného kofinancování. 

 

Zdůvodnění:  

Obálka  LFA  je  snížena  oproti minulému  období  o  cca  280 mil.  Kč/r,  při  nárůstu  výměry  pod 

platbou LFA od r. 2018 o dalších cca 750 tis. ha z. p. Při ponechání stávající výše obálky i v r. 2018 

a dále, by došlo k významnému poklesu již dnes nižších sazeb. 

 

4. Vytvoření  dělených  sazeb  LFA  podle  typu  zaměření  podniků  –  faremní  systémy,  (pouze  RV‐

nejnižší sazba, smíšená farma, zaměření na ŽV ‐ nejvyšší sazba) a to od r. 2018. 

Zdůvodnění:  
Vzhledem  k očekáváné  redefinici  oblasti  by  mohlo  dojít  k snížení  plateb  pro  podniky  v LFA 
zaměřené  na  živočišnou  výrobu. Diferenciace  plateb  podle  typu  výrobního  zaměření  by měla 
pomoci udržet stávající rozměr ŽV v LFA oblastech. 

 

III. Oblast legislativy: 

1. založení Fondu těžce pojistitelných rizik zákonnou normou, 

2. prosazení  zákona  řešící problematiku prodeje  zemědělské půdy  ve prospěch  těch,  kteří na ní 

hospodaří a o zpřísnění podmínek pro zábory zemědělské půdy, 

3. podpora marketingu  ‐ založení marketingového  fondu zákonnou normou  ‐ podpora propagace 

českých potravin. 
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IV. Národní problematika: 

1. V připravované dlouhodobé koncepci zemědělství zvýhodnění podpory do vybraných  investic v 

zemědělství a potravinářství. 

2. Sjednotit ministerské a krajské soutěže o nejlepší regionální potravinu při zachování značek krajů 

i značky ministerstva a umožnit přístup i podnikům nad 250 zaměstnanců.  

3. Prosadit co nejrychlejší schválení národní podpory Q kvality mléka. 

4. Zajistit prostředky do národních podpor pro prasata a drůbež v titulu č. 8 na sazbu ve výši 100 % 

5. Připravit  a  zajistit  alokaci  finančních  prostředků  z  národních  zdrojů  na  podporu  dobrých 

životních  podmínek  drůbeže  a  Krávy  bez  tržní  produkce  mléka  (dále  KBTPM),  náhradou  za 

program, který nebyl zařazen do PRV. 

 

Zdůvodnění:  

Ekonomika výkrmu drůbeže  je  již několik  let na velmi špatné úrovni, a pokud nesnížíme  rozdíl 

v dotacích  s konkurenty  v okolních  zemí  EU,  tak  dojde  k dalšímu  hlubokému  propadu  této 

výroby,  která  je  důležitá  pro  rovnováhu  výroby  a  spotřeby  obilovin,  zabezpečení  vlastní 

produkce  i pro  zaměstnanost. U KBTPM  jde o další podporu  chovu masného plemene  skotu, 

zejména z pohledu nižší obálky v rámci VCS PP. 

 

6. Vypracovat komplex opatření k  řešení důsledků klimatických změn, zejména  sucha a povodní, 

formou  technických a organizačních opatření a kompenzace, s cílem komplexního  řešení vody 

v krajině. 

 

7. Zelená nafta ‐ zákon o spotřebních daních ‐ návrh na úpravu:  

‐ zachovat do dalšího období  stávající ustanovení na dnes  sníženou vratku SD ve výši 40 % 

resp. 57 % oproti minulosti, kdy byla 60 % resp. 85 %. Toto ustanovení je dnes opět platné, 

s rizikem možného ukončení v případě neadekvátního překročení ročního rozpočtu, 

‐ v principu předběžné opatrnosti upravit možnou výši vratky SD limitem v Kč/ha, tj. vratka SD 

na  základě prokázaných nákladů  a  spotřeby, nejvýše  však do  stanoveného  limitu  v Kč/ha. 

Limit stanovit pro různý druh zemědělského pozemku podle LPIS, v různé výši. 

	
V. Ostatní: 

1. Případné řešení situace v komoditách cukrová řepa a rajčata (dřívější oddělené platby). 

2. Podpora KIS ze strany MZe, řešení oblasti poradenství a vzdělávání. 

3. Povinná registrace podnikatelů v zemědělství. 

  

	
4.	B.	Program	rozvoje	venkova	
 

1. Program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 v r. 2015 skončil  

V mimořádném 22. kole PRV 2007+ přijímalo Ministerstvo zemědělství žádosti o dotace na  spolupráci 
mezi Místními  akčními  skupinami  s cílem  dočerpat  prostředky  PRV  2007  –  2013.  Díky  tlaku  AK  byla 
vzniklá  rezerva poskytnuta na další dotace  zaměřené na  rychlé  investice. Proto bylo mimořádné  kolo 
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rozšířeno  také  o  podporu  na  pořízení  strojů  a  technologií  pro  modernizaci  zemědělských  a 
potravinářských podniků a pro nákup lesnické techniky. 
 
Do mimořádného kola přišlo 3 011 žádostí v hodnotě přes 2 miliardy korun. Protože byla na  tuto  fázi 
PRV  vyčleněna  1  miliarda  korun,  o  schválení  projektu  rozhodoval  počet  bodů  získaných  v  rámci 
preferenčních kritérií. Nejvíce prostředků bylo vyčleněno právě na opatření  zaměřená na  investice do 
zemědělských mobilních  strojů,  do  technologií  v  živočišné  a  rostlinné  výrobě  a  do  protikroupových 
systémů a nosných konstrukcí v chmelnicích.  
 

	
2. Program rozvoje venkova pro období 2014+, projektová opatření 
 

Byl naplněn požadavek AK ČR k termínu a předmětu vypsání 1. kola z nového Programu rozvoje venkova 
2014+, který přijalo představenstvo Agrární komory  ČR, a ve kterém Agrární komora  ČR  jednoznačně 
požadovala  vyhlášení  kola  na  podávání  žádostí  o  investiční  dotace  v  co  nejbližším možném  termínu 
zejména pro tato opatření: 
 

 4.1 Podpora investic v zemědělských podnicích 

 16.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  
 

operace  alokace 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků  3,28 mld. Kč 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  973 mil. Kč 

4.3.2 Lesnická infrastruktura  345 mil. Kč 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  190 mil. Kč 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh 

603 mil. Kč 

 
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první kolo příjmu žádostí v termínu od 29. září 2015 do 12. října 2015, 
na operace  Investice do  zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na  trh  zemědělských produktů, 
Lesnická  infrastruktura,  Technika  a  technologie  pro  lesní  hospodářství  a  Podpora  vývoje  nových 
produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.  
 

Finanční objem, byl předběžně stanoven následovně: 
Projekty byly rozděleny do záměrů podle velikosti projektu (do 1 mil. Kč a 150 ha, do 5 mil. Kč a nad 5 
mil. Kč) a převažujícího sektorového zaměření (rostlinná výroba, skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná 
výroba). 
 

AK ČR prosadila některé dílčí podmínky: 
‐ při rozdělování alokace do jednotlivých obálek, priorita kladena na živočišnou výrobu,  
‐ více než 50 % alokace v živočišné výrobě cílit do podpory skotu,  
‐ obecně zvýhodnit preferenčními kritérii citlivé komodity,  
‐ maximální výši výdajů, ze kterých je stanovena dotace, zvýšit na 150 mil. Kč,  
‐ hodnocení  efektivnosti  projektu  na  základě  porovnání  výše  realizované  investice  a 

předpokládaných tržeb,  
‐ projekty  do  1 mil.  Kč  pro  zjednodušení  vyčlenit  z  povinnosti  dokládat  podmínku  splnění 

finančního  zdraví  a  mezi  způsobilé  výdaje  v  obálce  do  1  mil.  a  150  ha  zahrnout  také 
projektovou dokumentaci a rozlišovat pouze záměry na živočišnou a rostlinnou výrobu.  

 
U opatření 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh AK ČR prosadila: 
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‐ nově  mohl  být  spolupracující  subjekt  nahrazen  dostatečně  kvalifikovaným  personálem  s 
dostatečnými výrobními prostředky žadatele,  

‐ částka  výdajů,  ze  kterých  byla  stanovena  dotace  byla  od  1  000  000  Kč  do  150  000  000  Kč, 
přičemž byl definován minimální poměr výdajů na spolupráci,  

‐ na  výběr  spolupracujícího  subjektu  nebylo  třeba  realizovat  výběrové  řízení.  Dosud  nemohli 
zemědělci kombinovat dotaci z Programu rozvoje venkova s úvěry z dotací úroků z úvěrů. Nově v 
rámci  PRV  2014  ‐  2020  je  zemědělcům  umožněno  tyto  dvě  formy  dotace  kombinovat. 
Zemědělec  si  tak  může  na  financování  části  investice  vzít  úvěr  s  dotací  úroků  z  úvěrů  od 
Podpůrného garančního rolnického a  lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek  investice mu může 
být poskytnuta dotace z PRV. Dále nově došlo ke snížení úrokového zatížení příjemců podpory 
ve formě dotace úroků z úvěrů, a to tím způsobem, že kleslo z 1 % na 0,5 %.  

 
Na  základě  požadavku  AK  ČR MZe  schválilo  výrazné  navýšení  peněz  zejména  na  živočišnou  výrobu. 
Zemědělci a potravináři dostanou o dvě miliardy korun víc. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí 
v Programu rozvoje venkova 2014+ tak dosáhla 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé 
skotu, drůbeže a prasat. 
 
Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílila hlavně sektor skotu, 
drůbeže a prasat na financování výstavby nebo rekonstrukci stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 
milionů  korun  navíc  je  připraveno  pro  inovativní  projekty  ve  zpracovatelském  průmyslu.  Operace 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byla posílena o dalších cca 200 milionů korun.  
 
 

3. Posílení Programu rozvoje venkova 2014+, o cca 13 miliard korun  
 
Vláda  v srpnu 2015  schválila na návrh ministra  zemědělství  výšení příspěvku  ze  státního  rozpočtu do 
Programu rozvoje venkova z 25 % na 35 %.  Jde v pořadí  již o druhé navýšení národního kofinancování 
PRV  2014+  o  10  %,  které  vyplynulo  z požadavku  AK  ČR.  Dotace  tak  budou  do  roku  2020,  oproti 
původnímu plánu, vyšší o dalších cca 13 miliard korun. Celkem dostanou zemědělci, potravináři a lesníci 
z PRV 2014 – 2020 přibližně 97 miliard korun.  
 

Vláda souhlasila s tím, že zvýší spolufinancování Programu rozvoje venkova z národního rozpočtu o 10 
procentních  bodů,  což  znamená,  že  rozpočet  PRV  bude 
srovnatelný s PRV v předchozím obdobím v letech 2007 až 2014. 
Evropská  unie  přispěje  České  republice  ze  svého  rozpočtu  do 
PRV  2014  –  2020  přibližně  63  miliard  korun,  český  rozpočet 
dodá 34 miliard. Celkem tak bude v PRV téměř 97 miliard korun. 
 

Navýšení národního kofinancování Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 
Návrh kofinancování ve výši 35 % zabezpečil dostatečné zdroje 
k financování  potřeb  identifikovaných  v PRV.  Rozložení 
navýšeného kofinancování  je navrženo  takto: navýšení alokace 
pro zemědělská, potravinářská a  lesnická  investiční opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti sektoru, 
navýšení pro ekologické  zemědělství  s ohledem na potřeby vztahující  se k hospodaření v ekologickém 
režimu a výhledově pro zavedení nových opatření, tj. zatravňování orné půdy v drahách soustředěného 
odtoku,  integrované produkce  jahod  a  chřestu  a ekologického  pěstování  jahod, navýšení  alokace  pro 
opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, s ohledem na redefinice výměry 
LFA‐O  v roce 2018, dále posílení opatření  cílených na vzdělávání  a poradenství  a navýšení  alokace po 
opatření  LEADER  a  Rozvoj  zemědělských  podniků  a  podnikatelské  činnosti.  V případě  navýšení 
spolufinancování na 35 % je rozpočet PRV srovnatelný s předchozím obdobím, nároky na státní rozpočet 
budou vyšší o 13 mld. Kč na celé období. 
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4. Rozdělení prostředků z navýšeného kofinancování ‐ návrh AK ČR vs. rozhodnutí MZe 
 

Kód a název opatření 
Kód a název podopatření/typu operace v 

případě dalšího členění rozpočtu 

Celkové veřejné 
prostředky (EUR) ‐ 

aktuální 

Schválené 
navýšení 
(EUR)‐ Mze 

Navrhované 
navýšení 

(EUR) ‐ návrh 
AK ČR 

1 ‐ Předávání znalostí a 
informační akce 

    3 329 684   5 000 000 6 000 000

 2 ‐ Poradenské, řídicí a 
pomocné služby pro 
zemědělství 

2.1 Podpora s cílem pomoci využívat 
poradenské služby  

 4 470 977   1 000 000

4 ‐ Investice do 
hmotného majetku 

4.1 Podpora na investice do zemědělských 
podniků 

 330 342 185   110 000 000 142 000 000

4.2 Podpora na investice do zpracování, 
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 
produktů  

 98 029 991   46 000 000 41 000 000

4.3 Podpora na investice do infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví /4.3.1 
Pozemkové úpravy 

 100 000 000   30 000 000

4.3 Podpora na investice do infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví /4.3.2 
Lesnická infrastruktura 

 34 815 285  

   563 187 461

6 ‐ Rozvoj zemědělských 
podniků a podnikatelské 
činnosti 

6.1 Podpora na zahájení podnikatelské činnosti 
pro mladé zemědělce  

 30 000 000   20 000 000 10 000 000

6.4 Podpora na investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností/ 6.4.1 Investice do 
nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora 
agroturistiky 

 77 555 827  
   

6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností/6.4.3 Podpora 
využívání OZE 

 12 340 467  
   

   119 896 293

8 ‐ Investice do rozvoje 
lesních oblastí a 
zlepšování 
životaschopnosti lesů 

8.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů  

10 375 680

z toho staré závazky 
2 306 460      

8.3 Podpora na předcházení poškozování lesů 
lesními požáry, přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi  

 3 600 000  
   

8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených 
lesními požáry, přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi  

 12 960 000  
   

8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty lesních ekosystémů  

 29 653 845  
 

8.6 Podpora investic do lesnických technologií 
a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 21 488 887   10 000 000 8 000 000

   78 078 412

10 ‐ Agroenvironmentálně‐
klimatické opatření 

  
905 023 388

z toho staré závazky 
160 046 580      

11 ‐ Ekologické 
zemědělství 

  
330 713 064 10 000 000

z toho staré závazky 
62 013 524  
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Kód a název opatření 
Kód a název podopatření/typu operace v 

případě dalšího členění rozpočtu 

Celkové veřejné 
prostředky (EUR) - 

aktuální 

Schválené 
navýšení 

(EUR)- Mze 

Navrhované 
navýšení (EUR) 
- návrh AK ČR 

12 ‐ Platby v rámci sítě 
Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o 
vodě  

  

4 157 400

 z toho staré závazky 
378 000  

13 ‐ Platby pro oblasti s 
přírodními či jinými 
zvláštními omezeními 

  
676 889 372 108 000 000 111 300 000

z toho staré závazky 
59 400 293  

14 ‐ Dobré životní 
podmínky zvířat 

    66 666 667   67 000 000 89 658 768

15 ‐ Lesnicko‐
environmentální a 
klimatické služby a 
ochrana lesů 

  

7 821 288

 z toho staré závazky 
1 080 000      

16 ‐ Spolupráce 

16.1. Podpora na zřizování a fungování 
operačních skupin v rámci EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 

 9 733 333  
   

16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových 
produktů, postupů a technologií /16.2.1 
Podpora vývoje nových produktů, postupů a 
technologií v zemědělské prvovýrobě 

 17 720 633  
   

16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových 
produktů, postupů a technologi /16.2.2 
Podpora vývoje nových produktů, postupů a 
technologií při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh 

 70 882 529   40 000 000 40 000 000

16.3. Spolupráce mezi malými hospodářskými 
subjekty při organizování společných 
pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a 
pro rozvoj služeb cest. ruchu nebo jejich 
uvádění na trh 

 6 474 891  
   

16.4. Podpora horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky dodavatelského 
řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých 
dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a 
propagačních činností v místním kontextu, 
které souvisí s rozvojem KDŘ a místních trhů 

 4 000 000  
   

16.6. Podpora spolupráce mezi subjekty v 
dodavatelském řetězci v rámci udržitelného 
zajišťování biomasy pro použití v procesech 
výroby potravin a energie a průmyslových 
procesech 

 1 475 000  
   

   110 286 387

19 ‐ Podpora místního 
rozvoje na základě 
iniciativy LEADER 
(komunitně vedený 
místní rozvoj) 

    153 711 601   26 000 000 24 000 000

Technická pomoc     30 000 000   

Staré závazky ‐ PUZČ     20 000 000   

   CELKEM PRV 3 074 231 995   

      navýšeno 472 000 000  472 958 768

     
celkové navýšení 
rozpočtu   472 958 768     

        
rezerva
958 768   
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5.  Zemědělci mohli  v r.  2015  výjimečně  podávat  Jednotnou  žádost  o  dotaci  a 
žádosti o zařazení do environmentálních opatření PRV až do 29. května 
 
S cílem  zmírnit  dopady  nových  a  složitějších  podmínek  Společné  zemědělské  politiky,  například 
zaváděného  greeningu  nebo  podmínky  aktivního  zemědělce  a  celkového  zpoždění  příprav  na  nový 
systém podpor, došlo s podporou AK, k prodloužení termínu přijímání Jednotné žádosti o dotaci pro rok 
2015 do konce května, což zemědělcům umožnilo, aby se přizpůsobili novým povinnostem a dobře se 
připravili k předložení Jednotné žádosti. 
 

 
6. Opatření k neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu 
sucha 
 
Problematika  neplnění  dotačních  podmínek  opatření 
Jednotné žádosti z důvodu sucha – a ohlášení zásahu vyšší 
moci uplatnila AK ČR  jako požadavek pro zmírnění tvrdosti 
dotačních  podmínek  u  jednotlivých  opatření  Jednotné 
žádosti podané v roce 2015. Ohlášení o zásahu vyšší moci – 
mimořádných  okolností  bylo  nutné  podat  v  termínu  15 
pracovních dní ode dne, kdy k nesplnění podmínky došlo. 
 
Možnost  výjimečného  příkrmu  zvířat  na  druhově  bohatých  pastvinách  z  důvodu  sucha  byla  rovněž 
povolena  s podmínkou,  že  při  provádění  příkrmu  nesmělo  docházet  k  devastaci  druhově  bohatých 
pastvin. 
 

 
7. Požadavky AK, které uplatnila z důvodů mléčné krize, nízkých výkupních cen 
mléka a ztrát způsobených suchem, z titulu urychlení výplaty SAPS a plateb PRV‐ 
LFA 
 
Na  základě  požadavku AK  ČR,  který  uplatnila  z důvodů mléčné  krize,  nízkých  výkupních  cen mléka  a 
ztrátám způsobených suchem byla mimořádně spuštěna výplata hlavních podpor přímých plateb a LFA, 
v  upraveném  harmonogramu.  Cílem  bylo  posílit  rozpočty  podnikatelů  v zemědělství  tak,  aby měli  k 
dispozici peníze ze společné zemědělské politiky co nejdříve a mohli je dále využít například k uhrazení 
svých závazků. 
 

Od 2. listopadu Státní zemědělský intervenční fond vyplácel zemědělcům zálohy na jednotnou platbu na 
plochu (SAPS), a to více peněz než v r. 2014, protože Evropská komise odsouhlasila, že záloha na SAPS se 
může jako částečná kompenzace za ztráty v mléčném sektoru zvýšit z obvyklých 50 % na 70 %. Do konce 
r. 2015 tak byla vyplacena platba na plochu. Průběžně pokračují  i další platby, LFA v pořadí na druhém 
místě. Platbu na LFA (platba poskytovaná za hospodaření v horských a jinak znevýhodněných oblastech) 
začal  SZIF  vyplácet od 1. prosince 2015, platby Natura 2000  (chráněná území) od 15. prosince 2015, 
platby na Mladé zemědělce a rovněž platby na dojnice od 11.  ledna 2016 a platby za Greening od 18. 
ledna 2016. 
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4.	C.	Podpůrný	a	garanční	rolnický	a	lesnický	fond	
 

 
 
 

 
 
1. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a 
lesnickým fondem, a.s.  
 
V  rámci  programu:  Podpora  nákupu  techniky  pro  hospodaření  v  lesích,  Podpora  nákupu  techniky  a 
technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k 
plnění  funkce  lesa,  Finanční  podpora  pojištění  lesních  porostů,  Zpracovatel,  Úvěry  na  nákup  půdy, 
Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, Sociální zemědělství a programu Zajištění úvěrů. 
 
Programy  podpor  jsou  zaměřeny  na  rozvoj  podnikání  zemědělských  prvovýrobců  či  zpracovatelů 
zemědělských produktů. Podpory budou nově také směřovat do oblasti  lesního hospodářství, kdy mezi 
možné příjemce podpor jsou zařazeny také obce. Podpora bude poskytována na nákup zemědělské půdy 
jako  primárního  prostředku  zemědělských  podnikatelů.  Zvláštní  podpora  bude  také  poskytována  k 
rozvoji  oblasti  sociálního  zemědělství,  a  to  zejména  na  rozvoj  a  zajištění  zaměstnávání  osob  se 
zdravotním  postižením  na  farmách  zemědělských  podnikatelů,  navrženy  jsou  podpory  ve  formě 
subvence úroků  z  komerčních úvěrů  a podpory  ve  formě přímé dotace  s možností  využití úročených 
úvěrů od Podpůrného a garančního rolnického a  lesnického fondu, a.s. či poskytnutí podpory ve formě 
zajištění  úvěrů.  Financování  předmětných  podpor  bylo  pro  rok  2015  zajištěno  z  prostředků  kapitoly 
Ministerstva zemědělství v objemu 550 mil. Kč. 
 

2. Nové podmínky PGRLF 
 
S ohledem na nové právní předpisy Evropské unie došlo k několika modifikacím uvedeného programu. 
Zásadní  změnou  byl  požadavek  na  podání  žádosti  o  poskytnutí  podpory  před  uzavřením  úvěrové 
smlouvy, přičemž realizace podnikatelského záměru nesměla být zahájena před podáním žádosti. 
 
Nově, na žádost AK ČR, se žadatelům nabídla možnost kumulace podpory v rámci programu Zemědělec 
a  podpory  v rámci  Programu  rozvoje  venkova,  a  to  vždy  za  podmínky,  že  takovou  kumulací 
nebude překročena maximální míra či výše podpory stanovená předpisy Evropské unie či rozhodnutím 
Evropské komise. 
 
Od 2. 4. 2015 začal PGRLF přijímat žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. 
 
Výši podpory  (procentní sazbu) v rámci programu Zemědělec stanoví PGRLF na základě ekonomického 
vyhodnocení všech žádostí, které byly zaregistrovány v období od zahájení příjmu žádostí do 30. 9. 2015 
a následně za každé období od 1. 10. do 30. 9. každého  roku, ve kterém  jsou přijímány žádosti. Nově 
také  bude  příjem  žádostí  otevřen  po  celý  kalendářní  rok.  Vždy  platí,  že  úrokové  zatížení  příjemce 
podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 %.  
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3. PGRLF jako finanční servisní organizace pro zemědělce 
 
Na  rozvoj  podnikání  zemědělských  prvovýrobců  nebo  zpracovatelů  zemědělských  produktů  se 
zaměřují nové programy PGRLF, které v červenci 2015 schválila vláda.  
 

Na  základě požadavku AK  ČR, byla navržena  a  schválena podpora  související  s pořízením  zemědělské 
půdy jako základního prostředku zemědělských podnikatelů. PGRLF nově poskytuje i zvláštní podporu na 
rozvoj  sociálního  zemědělství.  V  tomto  případě  zejména  na  rozvoj  a  zajištění  zaměstnávání  osob  se 
zdravotním  postižením  na  farmách  zemědělských  podnikatelů.  Rozšířily  se  i  formy  podpor  a  oblastí 
podnikání. Jejich škála zahrnula jak podpory ve formě subvence úroků z komerčních úvěrů, tak podpory 
ve  formě  přímé  dotace.  Stejně  tak  se  otvírá možnost  využít  nabídku  úročených  úvěrů  poskytnutých 
přímo Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou 
dotací. V neposlední řadě  jde také o podporu ve formě zajištění komerčních úvěrů. Na nové programy 
PGRLF se vynaložilo v r. 2015 celkem až 550 milionů korun. Fond poskytnul podpory v celkové výši kolem 
2 miliard  korun.  Nových  programů  PGRLF  bylo  zařazeno  devět,  a  to  Podpora  nákupu  techniky  pro 
hospodaření v lesích, Podpora nákupu  techniky a  technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora 
školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních 
porostů,  Zpracovatel,  Úvěry  na  nákup  půdy,  Podpora  nákupu  půdy  –  snížení  jistiny  úvěru,  Sociální 
zemědělství a Zajištění úvěrů. 
 
V rámci  programu  Podpora  nákupu  techniky  pro  hospodaření  v lesích  bylo  navrženo  poskytování 
podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup 
například speciálních lesnických traktorů, přívěsů s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty, lanovek 
a  lanových  systémů,  navijáků  pro  soustřeďování  dříví,  rýhovacích  zalesňovacích  strojů  a  zařízení  na 
údržbu lesních cest.  
 
Podpora  nákupu  techniky  a  technologií  pro  dřevozpracující  provozovny  je  poskytována  ve  formě 
subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií 
v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překližek a 
vrstveného  dřeva,  výroby  palivového  dřeva  a  zpracování  zbytkové  dřevní  biomasy  (pelety,  lisované 
brikety).  
 
Podpora  školkařských  provozoven  na  pozemcích  určených  k  plnění  funkce  lesa  poskytuje  podporu 
formou  subvence  úroků  z investičních  úvěrů  poskytnutých  komerčními  subjekty  na  nákup  techniky  a 
technologií.  Jde např. o  stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve  školkách  (včetně  traktorů),  stroje a 
zařízení  pro  školkařskou  výrobu  prostokořenného  a  krytokořenného  sadebního materiálu,  závlahové 
systémy a dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu.  
 
Program Finanční podpora pojištění  lesních porostů  je pro podnikatele, kteří  jsou vlastníky  (nájemci, 
pachtýři, vypůjčitelé) lesa nebo obce (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické 
osoby  založené  obcí),  které  sjednaly  pojištění  lesních  porostů  hlavně  proti  požárům  a/nebo  dalším 
abiotickým  činitelům.  Jde  o  přímou  podporu  na  úhradu  části  nákladů  prokazatelně  vynaložených  na 
platbu  pojistného.  Výše  podpory  je  navržena  v rozmezí  0  až  30  %,  přičemž  konkrétní  výše  bude 
stanovena po ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory pro daný rok.  
 
Program  Zpracovatel  je  určen  pro  podnikatele  zabývající  se  zpracováním  zemědělských  produktů  a 
dosahující požadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce.  
 
V  programu Úvěry  na  nákup  půdy  je  to  poskytování  úročených  úvěrů  přímo  PGRLF,  a  to  na  nákup 
zemědělské  půdy,  která není majetkem  České  republiky.  Tyto  úvěry  lze  také  kombinovat  s podporou 
poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu může klient žádat o snížení jistiny úvěru 
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(poskytnutého  PGRLF),  a  to  v režimu  de minimis.  Tedy  příjemce  podpory může  požádat  o  poskytnutí 
úvěru a zároveň o snížení jistiny úvěru, a to i opakovaně.  
 
V rámci  druhého  programu  na  podporu  nákupu  nestátní  zemědělské  půdy,  Podpora  nákupu  půdy  – 
snížení  jistiny  úvěru,  jde  o  poskytování  podpory  formou  peněz  určených  ke  snížení  jistiny  úvěrů 
poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy.  
 
Program podpory  Sociální  zemědělství byl předložen  s  cílem podpořit  zemědělské prvovýrobce,  kteří 
zaměstnávají  nebo  budou  zaměstnávat  osoby  se  zdravotním  postižením  v rámci  svých  zemědělských 
podniků,  a  to  se  zajištěním  odborného  přístupu  k těmto  osobám.  Podporu  získá  zemědělský 
prvovýrobce,  který  umožní  znevýhodněným  osobám  spolupodílet  se  na  běžných  (nebo  zvlášť 
vyčleněných)  činnostech  farmy,  má  uzavřené  pracovní  smlouvy  s uvedenými  osobami  a  uzavřenou 
smlouvu  s registrovaným  poskytovatelem  sociálních  služeb  či  sám  je  registrovaným  poskytovatelem 
sociálních služeb.  
 
V rámci  programu  podpory  Zajištění  úvěrů  se  předpokládá,  že  PGRLF  bude  ručit  za  investiční  úvěry 
poskytnuté  komerčními  bankami  na  pořízení  investičního  majetku  v  závodech,  které  provozují 
zemědělskou  prvovýrobu  či  se  zabývají  zpracováním  zemědělských  produktů  nebo  působí  v odvětví 
lesního hospodářství či zpracování dřeva. 
 

 
4. Fond těžko pojistitelných rizik 
 
Zásady  pro  poskytování  podpory  za  ztráty  způsobené  nepříznivými  klimatickými  jevy  –  Fond  těžko 
pojistitelných  rizik. Materiál  obsahuje  základní  pravidla  pro  poskytování  podpor  za  ztráty  způsobené 
nepříznivými klimatickými  jevy  ‐ zemědělské sucho, které způsobí škodu ve smyslu uvedených pravidel 
programu a nadměrné  srážky v období  sklizně, které  způsobí  škodu. Princip  fungování Fondu  spočívá 
v průběžném naplňování Fondu těžko pojistitelných rizik ze strany zemědělských podnikatelů a státu a 
závazku  státu  uvedený  Fond  doplnit  v případě  vyčerpání  všech  finančních  prostředků  v něm 
alokovaných. Příspěvek zemědělského podnikatele se počítá vždy z veškeré zemědělským podnikatelem 
obdělávané  půdy.  „Škodou“  se  pro  účely  Zásad  rozumí  ušlé  příjmy  vyjádřené  v Kč  v důsledku  zničení 
nebo poškození Komodity, k němuž došlo v příčinné souvislosti s nepříznivým klimatickým jevem a má za 
následek  více  než  30%  snížení  produkce,  přitom  výše  podpory  nesmí  překročit  80 %  ušlého  příjmu 
v důsledku zničení komodity nepříznivým klimatickým jevem.  
Financování Fondu těžko pojistitelných rizik je pro rok 2016 zajištěno z prostředků kapitoly Ministerstva 
zemědělství v objemu 200 mil. Kč.  
Z důvodů  prodloužení  legislativního  procesu  bude  jeho  spuštění  zpožděno,  odhadujeme,  že  bude 
fungovat až od r. 2017. 
 
Podmínky pro získání podpory a definice základních pojmů 
 
„Fondem nepojistitelných rizik“ se rozumí – soubor  finančních prostředků spravovaný PGRLF, tvořený 
vklady zemědělských podnikatelů a státu, účelově určených na zmírnění škod způsobených Nepříznivými 
klimatickými  jevy dle pravidel  stanovených  zákonem. Zůstatek ve Fondu nepojistitelných  rizik  se k 31. 
12. každého roku převádí do dalšího rozpočtového období, přičemž jeho účelové užití je zachováno.  
 
„Žadatelem“ o podporu může být pouze takový subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria: 

a) je  zemědělským  podnikatelem  ve smyslu  § 420  zákona  č.  89/2012  Sb.,  Občanský  zákoník, 
v platném  znění,  a § 2e  odst.  3  zákona  č. 252/1997  Sb.,  o zemědělství,  ve znění  pozdějších 
předpisů,  
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b) uzavře  pojištění  s  pojistnou  ochranou  vztahující  se  alespoň  na  50%  jeho  průměrné  roční 
produkce  nebo  příjmů  souvisejících  s  jeho  produkcí  a  týkající  se  statisticky  nejvýznamnějších 
pojistitelných rizik v České republice, 

c) je zemědělským prvovýrobcem, 
d) uzavřel s PGRLF, a.s. smlouvu, na základě které se stane účastníkem Fondu nepojistitelných rizik,  
e) hradí předepsané finanční příspěvky do Fondu nepojistitelných rizik v předepsaných lhůtách, 
f) není podnikem v obtížích.  

  
 
„Nepříznivým  klimatickým  jevem“  se  rozumí  sucho  nebo  nadměrné  srážky  v období  sklizně,  které 
způsobí  škodu  na  více  než  30  %  průměrné  roční  produkce  jednotlivé  komodity  zemědělského 
podnikatele  v  období  předcházejících  tří  let  nebo  tříletého  průměru  založeného  na  období 
předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí, a který 
byl  jako  nepříznivý  klimatický  jev  v konkrétním  případě  škody  formálně  uznán  Českým 
hydrometeorologickým  ústavem  nebo  dosáhl  stanoveného  stupně  v Integrovaném  systému  pro 
sledování sucha.  
 
„Suchem“ se rozumí nedostatek vláhy pro pěstování plodiny.  
 
„Nadměrnými srážkami v období sklizně“ se rozumí deště, které nezpůsobí povodeň ani záplavu, avšak 
jejich intenzita a doba trvání vedou k znemožnění sklizně, a to z důvodu podmáčení pozemků.  
 
„Obdobím sklizně“ se rozumí časové období v průběhu roku, které je v daném místě obvyklé pro sklizeň 
konkrétní plodiny.  
  
„Škodou“  se  rozumí  ušlé  příjmy  vyjádřené  v Kč  způsobené  úplným  nebo  částečným  zničením 
produkce jednotlivé komodity, k níž došlo v příčinné souvislosti s Nepříznivým klimatickým jevem. 
 
„Jednotlivou  komoditou“  se  rozumí  vždy  veškeré  Žadatelem  pěstované  obiloviny  nebo  veškeré 
Žadatelem pěstované olejniny nebo veškeré Žadatelem pěstované okopaniny nebo veškeré Žadatelem 
pěstované ovoce nebo veškerá Žadatelem pěstovaná zelenina nebo chmel či vinná réva.  
 
„Vkladem“ zemědělských podnikatelů se rozumí finanční příspěvek zemědělského podnikatele do Fondu 
nepojistitelných rizik ve výši: 150 Kč/ha orné půdy, chmelnic, zeleniny se závlahovým systémem/rok + 20 
Kč/ha  trvalého  travního  porostu,  sadů/rok  +  550  Kč/ha  vinic,  zeleniny  bez  závlahového  systému/rok. 
Příspěvek se počítá z veškeré, zemědělským podnikatelem obdělávané půdy (tj. počet hektarů uvedený 
zemědělským podnikatelem  v Jednotné  žádosti podané na  Státní  zemědělský  intervenční  fond  v roce, 
kdy jsou hrazeny příspěvky zemědělského podnikatele do Fondu nepojistitelných rizik Vkladem státu, se 
také rozumí mimořádný finanční příspěvek ze státního rozpočtu, až do výše:  

 
a) součtu  ročních vkladů zemědělských podnikatelů a pravidelného  ročního vkladu státu za  rok, ve 

kterém došlo k vyčerpání finančních prostředků Fondu nepojistitelných rizik. 
b) součtu ročních vkladů zemědělských podnikatelů za poslední tři roky, které předcházejí vyčerpání 

finančních prostředků Fondu nepojistitelných rizik.  
c) XY. mil. Kč.    

 
 
Podpora může být poskytnuta na celém území ČR, podporu  lze vyplatit do dvou  let od vzniku výdajů či 
ztráty. 
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Výše podpory bude stanovena s ohledem na:  

a) celkovou výši finančních prostředků ve Fondu nepojistitelných rizik, 
b) dle výše ušlého příjmu Žadatele v důsledku Nepříznivého klimatického jevu ‐ viz podklady od Škodní 

komise, 
c) dle výše příspěvku uhrazeného Žadatelem do Fondu nepojistitelných rizik, 
d) ustanovení A.4.2. Zásad.  

Podpora a případné další platby obdržené  za účelem náhrady  škody,  včetně plateb na  základě  jiných 
vnitrostátních opatření nebo opatření Evropské unie  (EU)  či  z pojistných  smluv, nesmí překročit 80 % 
ušlého příjmu v důsledku zničení předmětné komodity Nepříznivým klimatickým jevem.  
 
Ušlý  příjem  se  vypočítá  tak,  že  se  odečte  jako  součin množství  poškozené  komodity  vyprodukované 
v roce,  kdy  došlo  k  Nepříznivému  klimatického  jevu  a  průměrné  prodejní  ceny  dosažené  během 
uvedeného roku (tzn. ceny zveřejněné Českým statistickým úřadem v období 12 měsíců předcházejícím 
okamžiku vzniku škody); od součinu průměrného ročního množství poškozené komodity vyprodukované 
v období předcházejících tří let (nebo tříletého průměru, založeného na období předcházejících pěti let, 
přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota produkce se při výpočtu vyloučí) a průměrné dosažené prodejní ceny 
(tzn. ceny zveřejněné Českým statistickým úřadem). 
 

 
5.  Pravidla  pro  poskytování  podpor  Podpůrným  a  garančním  rolnickým  a 
lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Investiční úvěry a programu Provozní 
úvěry ‐ návrh 
 
V rámci programu Investiční úvěry je navrhováno poskytnutí podpory ve formě úročeného úvěru, který 
je  účelově  zaměřen  na  pořízení  investičního  majetku,  který  souvisí  se  zemědělskou  prvovýrobou, 
zpracováním zemědělských produktů,  lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva. Úvěr nesmí být 
použit  na  nákup  nemovitého  majetku.  Příjemci  podpory  mohou  být  podnikatelé,  kteří  se  zabývají 
zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů či hospodařením v lesích, jejichž příjmy 
ze  zemědělské  prvovýroby,  ze  zpracování  zemědělské  produkce  či  z lesnické  činnosti  musí  tvořit  v 
prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, více než 25 % z 
celkových příjmů (a uvedených příjmů dosahovat po dobu splácení úvěru), nebo podnikatelé zabývající 
se zpracováním dřeva, kteří zároveň spolu s podnikateli hospodařícími v lesích spadají do kategorie MSP 
(malé  a  střední  podniky).  Příjemcem  podpory  může  být  také  podnikatel  nebo  obec  (příspěvkové 
organizace  obce,  právnické  osoby  založené  obcí),  která  je  vlastníkem,  nájemcem  (pachtýřem)  nebo 
vypůjčitelem  lesa  a hospodaří dle  schváleného  lesního hospodářského plánu nebo obec  (příspěvkové 
organizace obce, právnické osoby založené obcí), která se zabývá činnostmi souvisejícími se zpracováním 
dřeva. Doba splatnosti úvěru na investice nepřesáhne 15 let. Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč 
do 10 mil. Kč.  
 
V rámci programu Provozní úvěry je navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a.s., a to na 
provozní  financování  příjemce  podpory.  Program  Provozní  úvěry  je  určen  pro  stejnou  skupinu 
podnikatelů,  jako  u  investičních  úvěrů. Doba  splatnosti  úvěru  na  provozní  financování  nepřesáhne  2 
roky. Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč.  
 
Financování  předmětných  podpor  bylo  pro  rok  2015  zajištěno  z prostředků  kapitoly  Ministerstva 
zemědělství. V roce 2016 se předpokládá financování podpor v rámci uvedených programů ve výši 250 
mil.  Kč  (200  mil.  investiční  úvěry,  50  mil.  Kč  provozní  úvěry)  z prostředků  kapitoly  Ministerstva 
zemědělství. Pro rok 2017 – 2018 se předpokládá financování podpor v rámci uvedených programů ve 
výši  250 mil.  Kč  (200 mil.  investiční  úvěry,  50 mil.  Kč  provozní  úvěry),  a  to  150 mil.  Kč  z  kapitoly 
Ministerstva zemědělství a 100 mil. Kč spolufinancování EIB. 
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4. D. Národní dotace 
 
 

1. Nákazový  fond určený na prevenci onemocnění prasat a drůbeže vzrostl na 
celkem 1 033,5 milionů korun 
 
Na návrh AK ČR Ministerstvo zemědělství zvýšilo alokaci v r. 2015, na prevenci boje proti nákazám prasat 
a drůbeže, Nákazový fond ‐ dotace z národních zdrojů program 8, z původně plánovaných 600 milionů o 
dalších 433 milionů  korun. Příspěvky dostali  farmáři na  činnosti,  které přispívají  k ozdravení prasat  a 
drůbeže  a  zabraňují  šíření  infekčních  nákaz  v  chovech.  Peníze  z Nákazového  fondu  pomůžou  uhradit 
náklady  na  činnosti,  které  zamezí  například  respiračnímu  onemocnění  u  prasat  nebo  salmonelóze  u 
drůbeže. Konkrétně mohou chovatelé prasat a drůbeže dotace využít například na dezinfekci, deratizaci, 
laboratorní  rozbory  účinnosti  provedené  dezinfekce  nebo  ošetření  krmiva  a  napájecí  vody.  Vůbec 
poprvé dostali chovatelé podporu v plné výši 100 % nákladů, které měli při ozdravování chovů. V roce 
2014 jim dotace z Nákazového fondu uhradila jen 85 % výdajů. 
 
 
 

2. Ministerstvo připravilo pro r. 2016 nové programy na nákup plemenných 
zvířat 
 
Vláda  koncem  listopadu  2015  schválila  národní  dotační  programy  zemědělství  pro  rok  2016. 
Ministerstvo  zemědělství  jejich prostřednictvím například pomůže  zemědělcům  likvidovat nebezpečné 
nákazy  v  chovech,  podpořit  nákup  plemenných  zvířat  nebo  podpořit welfare  skotu,  drůbeže  nebo Q 
kvalitu mléka. Celkem je ve státním rozpočtu na národní zemědělské programy schváleno 2,25 miliardy 
korun, s dalším posílením rozpočtu o dalších 1,2 mld. korun. Nejvíce peněz bude směřovat do živočišné 
výroby.  
 
Mezi dotační programy byly poprvé  zařazeny nové  tituly, například 20 milionů na nákup plemenných 
zvířat,  což  pomůže  vylepšit  genetickou  hodnotu  stáda. Nové  dotace  v celkové  výši  30 milionů  korun 
podpoří činnost potravinových bank, které přispívají ke snížení plýtvání s jídlem. Peníze jsou určeny nově 
i  na  zvýšení  jakosti  mléka  a  mléčných  výrobků  a  také  na  zlepšení  životních  podmínek  v chovech 
hospodářských zvířat. Ze státního  rozpočtu půjde v příštím  roce na  rekonstrukce menších památek 40 
milionů korun, dalších 360 milionů přidá Ministerstvo zemědělství ze svých úspor. Největší  část dotací 
vyplatí  Ministerstvo  na  ozdravení  chovů  hospodářských  zvířat.  Na  prevenci  a  boj  s nakažlivými 
chorobami  dostanou  zemědělci  1,1  miliardy  korun.  Celkem  je  v národních  dotacích  pro  české 
zemědělství  v příštím  roce  připraveno  3,45 miliardy  korun,  zatímco  v roce  2015  to  bylo  po  navýšení 
schváleného rozpočtu o 610 milionu korun celkem 2,18 miliardy. 
 
Systém programů  slouží  k podpoře  a  zlepšení postavení  českého  agrárního  sektoru na mezinárodním 
trhu.  Programy  placené  výhradně  z národních  zdrojů  přispívají  k udržování  výrobních  možností 
zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. 
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Přehled národních dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2016 
 

 
Kód 
prog. 

 
Název programu 

 

rok 2016 

státní rozpočet 
(SR) 2016 

nároky 
z nespotřebo‐
vaných výdajů 
roku 2015 

cílový stav 2016 
(celkem SR + 

nároky) 
 

    tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč 

1.D.  Podpora včelařství  80 000 25 000  105 000

1.I.  Podpora vybudování kapkové závlahy  20 500 4 500  25 000

1.R.  Podpora restrukturalizace ovocných sadů  60 000 5 000  65 000

2.A.  Udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat 

227 000 22 000  249 000

2.D.  Nákup plemenných zvířat  20 000   20 000

3.  Podpora ozdravování polních a speciálních 
plodin 

150 000 5 000  155 000

6.   Genetické zdroje  70 000 5 000  75 000

8.   Nákazový fond  1 100 000   1 100 000

9.  Poradenství a vzdělávání  59 500 38 500  98 000

10.D.  Podpora evropské integrace nevládních 
organizací 

12 000 3 000  15 000

10.E.  Podpora technologických platforem 
v působnosti rezortu MZe 

12 000 2 000  14 000

13.  Podpora zpracování zemědělských produktů  149 000 1 000  150 000

15.  Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků  70 000 14 000  84 000

16.  Udržování a obnova kulturního dědictví 
venkova 

40 000 360 000 
**) 

400 000

17.  Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských 
revírů 

15 000   15 000

18.  Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením 

30 000   30 000

19.  Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
zemědělských produktů v režimech jakosti 

65 000 335 000  400 000

20.  Podpora nadstandardní pohody zvířat  70 000 380 000  450 000

  CELKEM  2 250 000 1 200 000  3 450 000

 
**) včetně nevyužitých prostředků (200 000 tis. Kč) programu z roku 2015 

Zdroj: MZe 
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4.	E.	Citlivé	komodity	
 
Na  citlivé  komodity  poskytlo  Ministerstvo  zemědělství  cca  4,5  miliardy  korun,  pro  rok  2015.  Na 
požadavek AK ČR, se rozšířil seznam podporovaných odvětví, nově tak dotace mohou získat  i pěstitelé 
ovoce a zeleniny, cukrové řepy, konzumních brambor a bílkovinných plodin.  

Podpora  na  citlivé  komodity  prostřednictvím  dobrovolné  podpory  vázané  na  produkci  se meziročně 
zvýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, za rok 2015 šlo o cca 3,5 miliardy 
korun. 

SAZBY 2015: 
 

Sektor  Sazby 

Škrobové brambory  17 215,79   Kč/ha 

Chmel  17 356,73   Kč/ha 

Ovoce velmi vysoká pracnost  13 734,02   Kč/ha 

Ovoce vysoká pracnost    9 491,99   Kč/ha 

Zelenina velmi vysoká pracnost  13 183,82  Kč/ha 

Zelenina vysoká pracnost    3 662,37   Kč/ha 

Konzumní brambory    5 411,71   Kč/ha 

Cukrová řepa    7 874,13   Kč/ha 

Bílkovinné plodiny    3 711,07   Kč/ha 

Masná telata      10 001,78  Kč/VDJ 

Dojnice        3 678,77  Kč/VDJ 

Ovce a kozy        3 670,30  Kč/VDJ 

Zdroj: MZe 

 
Pro  r. 2015 byly  v prosinci  stanoveny  sazby přechodné  vnitrostátní podpory  ‐ PVP  (dříve  Top‐Up),  ve 
kterých  se mezi  zemědělce  rozdělí  dalších  880 milionů  korun  ze  státního  rozpočtu  ČR.  Cílem  PVP  je 
dorovnaní  podmínek,  za  kterých  podnikají  naši  zemědělci  v porovnání  se  zemědělci  z původních 
členských zemí EU a  tyto platby budou poskytovány s klesající výší o 5 %  ročně, až do  r. 2020, pokud 
bude tato částka zajištěna ze státního rozpočtu. 
 

Sektor  Sazby 

Zemědělská půda         192,17 Kč/ha 

Chmel      5 172,99 Kč/ha 

Brambory pro výrobu škrobu  1 746,72 Kč/t 

Přežvýkavci          101,63 Kč/VDJ

KBTPM          131,63 Kč/VDJ

Ovce/kozy            61,17 Kč/VDJ

Zdroj: MZe 

 
Dobrovolná  podpora  vázaná  na  produkci  (VCS)  –  je  poskytována  pouze  těm  odvětvím  (citlivým 
sektorům)  nebo  těm  regionům  členského  státu,  která  čelí  určitým  obtížím  a  přitom  jsou  obzvláště 
důležité  z hospodářských,  sociálních  nebo  environmentálních  důvodů.  Je  hrazena  z rozpočtu  EU. 
Finanční  prostředky  budou  v ČR  směřovat  na  brambory  určené  na  výrobu  škrobu,  chmel,  ovoce, 
zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, sektor mléka a pasené 
ovce a kozy. 
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Přechodná vnitrostátní podpora  (PVP) –  je plně hrazena z  rozpočtu ČR. Slouží k dorovnání vybraných 
komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) 
znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU. 

ROZPOČET MZE 2016 

Ukazatel 
Rozpočet 
2015 

Rozpočet 2015
Návrh rozpočtu 

pouze SR 
Návrh 

rozpočtu 
Rozdíl bez EU  Rozdíl vč. EU 

  
schválený vč. 

EU 
schválený bez 

EU 
2016 bez EU  2016 vč. EU  2016/2015 2016/2015

Výdaje celkem 
včetně SZIF 

53 755 293 
193

18 412 480 361 18 734 407 669
51 192 442 

669
321 927 308 ‐2 562 850 524

 z toho: běžné 
výdaje 

44 880 766 
370

14 437 953 538 14 454 407 669
44 822 442 

669
16 454 131 ‐58 323 701

 kapitálové 
výdaje 

8 874 526 823 3 974 526 823 4 280 000 000 6 370 000 000 305 473 177 ‐2 504 526 823

Běžné výdaje 
MZe 

43 380 766 
370

12 937 953 538 13 554 407 669
43 922 442 

669
616 454 131 541 676 299

Z toho: běžné 
výdaje OSS 

5 708 973 455 5 760 973 455 5 842 283 241 5 868 669 891 81 309 786 159 696 436

 V tom: platy  2 021 442 000 2 021 442 000 2 170 482 002 2 170 482 002 149 040 002 149 040 002

 ostatní běžné 
výdaje OSS 

3 687 531 455 3 739 531 455 3 671 801 239 3 698 187 889 ‐67 730 216 10 656 434

z toho: IROP EU  93 101 832 0 0 149 524 350 0 56 422 518

 IROP ČR  33 792 121 33 792 121 26 386 650 26 386 650 ‐7 405 471 ‐7 405 471

Z toho: běžné 
výdaje PO a vědy 
a výzkumu 

1 090 287 962 1 090 287 962 1 248 848 978 1 248 848 978 158 561 016 158 561 016

 v tom: výdaje na 
vědu a výzkum 

819 652 000 819 652 000 858 677 000 858 677 000 39 025 000 39 025 000

 v tom: výdaje PO  270 635 962 270 635 962 390 171 978 390 171 978 119 536 016 119 536 016

Z toho: transfery 
do zahraničí 

6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 0 0

Z toho: 
neinvestiční 
podpory celkem  

36 448 411 
000

6 046 700 000 6 430 688 800
36 622 812 

800
383 988 800 174 401 800

 V tom: 
Agropotravinářský 
komplex APK 
celkem 

36 230 411 
000

5 828 700 000 6 145 688 800
36 337 812 

800
316 988 800 107 401 800

Předfinancování 
PÚ a TP 

244 000 000 0 0 60 000 000 0 ‐184 000 000

Dotace PGRLF  1 300 000 000 1 300 000 000 900 000 000 900 000 000 ‐400 000 000 ‐400 000 000

 Nařízení vlády 
3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 0 0

Podpůrné 
programy 
zemědělství 

1 340 000 000 1 340 000 000 2 020 000 000 2 020 000 000 680 000 000 680 000 000
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Ukazatel 
Rozpočet 
2015 

Rozpočet 2015
Návrh rozpočtu 

pouze SR 
Návrh 

rozpočtu 
Rozdíl bez EU  Rozdíl vč. EU 

 Vinařský fond 
30 000 000 30 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000

 Majetková újma 
80 000 000 80 000 000 30 000 000 30 000 000 ‐50 000 000 ‐50 000 000

 Přímé platby EU 
předfinancování  

23 611 000 
000

0 0
23 211 127 

000
0 ‐399 873 000

 Přímé platby 
dofinancování EU 

880 000 000 880 000 000 834 845 000 834 845 000 ‐45 155 000 ‐45 155 000

 EAFRD ‐ PRV EU 
6 000 000 000 0 0 6 300 000 000 0 300 000 000

 EAFRD ‐ PRV SR 
2 000 000 000 2 000 000 000 2 100 013 355 2 100 013 355 100 013 355 100 013 355

 OP Rybářsktví 
EU 

52 000 000 0 0 90 000 000 0 38 000 000

 OP Rybářství SR 
17 000 000 17 000 000 30 003 445 30 003 445 13 003 445 13 003 445

 SOT ‐ SZIF EU 
461 711 000 0 0 498 997 000 0 37 286 000

 SOT –SZIF SR 
145 000 000 145 000 000 160 127 000 160 127 000 15 127 000 15 127 000

 Zlepšení 
včelařských 
výrobků EU 

33 000 000 0 0 32 000 000 0 ‐1 000 000

 Zlepšení 
včelařských 
výrobků SR 

33 000 000 33 000 000 32 000 000 32 000 000 ‐1 000 000 ‐1 000 000

 V tom: lesní 
hospodářství 

153 000 000 153 000 000 215 000 000 215 000 000 62 000 000 62 000 000

 V tom: vodní 
hospodářství 

0 0 0 0 0 0

 V tom: nein.dot. 
nezisk. organ. 

65 000 000 65 000 000 70 000 000 70 000 000 5 000 000 5 000 000

Kapitálové 
výdaje MZe 

8 874 526 823 3 974 526 823 4 280 000 000 6 370 000 000 305 473 177 ‐2 504 526 823

 V tom: OSS  509 526 823 509 526 823 500 000 000 500 000 000 ‐9 526 823 ‐9 526 823

 PO  61 000 000 61 000 000 250 000 000 250 000 000 189 000 000 189 000 000

 Předfinancování 
PÚ a TP 

700 000 000 0 0 890 000 000 0 190 000 000

 EAFRD ‐ PRV EU  4 200 000 000 0 0 1 200 000 000 0 ‐3 000 000 000

 EAFRD ‐ PRV SR  1 400 000 000 1 400 000 000 1 900 000 000 1 900 000 000 500 000 000 500 000 000

 Nestátní 
neziskové 
organizace 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0
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Ukazatel 
Rozpočet 
2015 

Rozpočet 2015
Návrh rozpočtu 

pouze SR 
Návrh 

rozpočtu 
Rozdíl bez EU  Rozdíl vč. EU 

 Vodní 
hospodářství 

1 600 000 000 1 600 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000 ‐300 000 000 ‐300 000 000

 Lesní 
hospodářství 

164 000 000 164 000 000 90 000 000 90 000 000 ‐74 000 000 ‐74 000 000

 Podpůrné 
progrmy 
zemědělství 

230 000 000 230 000 000 230 000 000 230 000 000 0 0

Běžné výdaje 
SZIF 

1 500 000 000 1 500 000 000 900 000 000 900 000 000 ‐600 000 000 ‐600 000 000

 V tom: správní 
výdaje 

1 300 000 000 1 300 000 000 800 000 000 800 000 000 ‐500 000 000 ‐500 000 000

 Marketingová 
podpora 

200 000 000 200 000 000 100 000 000 100 000 000 ‐100 000 000 ‐100 000 000

VPS ‐ pozemkové 
úpravy pro SPÚ 

680 000 000 680 000 000 700 000 000 700 000 000 20 000 000 20 000 000

Daňové příjmy  6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 0 0

Nedaňové a 
kapitálové příjmy 
a přijaté 
transfery ‐ 
specifikovat 

45 887 787 
832

10 544 975 000 8 258 175 000
40 689 823 

350
‐2 286 800 000 ‐5 197 964 482

Příjmy z EU 
34 305 711 

000
0 0

31 481 648 
350

0 ‐2 824 062 650

Příjmy z 
předfinancování 
PÚ a TP 

944 000 000 0 0 950 000 000 0 6 000 000

Příjmy OSS  1 910 354 832 1 817 253 000 1 653 429 193 1 653 429 193 ‐163 823 807 ‐256 925 639

Příjmy NFV  3 347 000 3 347 000 4 745 807 4 745 807 1 398 807 1 398 807

Lesy ČR s. p.  8 224 375 000 8 224 375 000 6 600 000 000 6 600 000 000 ‐1 624 375 000 ‐1 624 375 000

Budvar n. p.  500 000 000 500 000 000 0 0 ‐500 000 000 ‐500 000 000

 
Zdroj: MZe 
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5.	Činnost	komoditních	rad	a	komisí	
představenstva	AK	ČR	

Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR 

 
Komoditní  rady  a  komise  při  Agrární  komoře  České  republiky  vykonávají  funkci  poradního  orgánu 
představenstva  a  prezídia  Agrární  komory.  Na  jednání  představenstva  předsedové  jednotlivých 
komoditních rad seznamují členy představenstva s aktuální situací v dotčených sektorech a předkládají 
návrhy řešení, pro které posléze hledají u představenstva podporu. Předsedové Komoditních rad mohou 
s žádostí o  řešení závažné  situace oslovit  členy prezídia a požadovat, aby  se  tímto bodem  zabývali na 
příštím jednání prezídia. Závěry a doporučení z rad a komisí jsou průběžně zveřejňovány na informačních 
kanálech AK ČR (po přihlášení v informaci pro členy). Vzhledem k tomu, že Státní zemědělský intervenční 
fond  zrušil  vlastní  Komoditní  rady  a  zachoval  dále  jen  komoditní  zpravodajství,  byli  někteří  zástupci 
Fondu  a  ministerstva  přizvání  do  Komoditních  rad  Agrární  komory  ČR.  Tím  se  ještě  zvýšila  jejich 
důležitost a posílila role Agrární komory ČR  jako partnera pro vyjednání a formování tuzemské agrární 
politiky.  
 
 

5.	1.	Komoditní	rady	
 
V roce 2015 pokračovala činnost všech Komoditních rad a Komisí působících při Agrární komoře České 
republiky  v roce  předcházejícím  a  navíc  došlo  k obnovení  činnosti  Komise  pro  alternativní  využití 
zemědělské a lesnické produkce (Sekce biomasa) pod vedením Ing. Oldřicha Václavka. Nově vznikla také 
Komise pro méně příznivé oblasti, jejíhož předsednictví se ujal Ing. Robert Erlebach. 
 
Velkým tématem v živočišných a rostlinných komoditách byl v roce 2015 tzv. Marketingový fond, který 
by z prostředků vybraných napříč obchodní vertikálou financoval kampaně na podporu spotřeby domácí 
produkce. 
  
Dramatickým  vývojem  si  v roce  2015  procházela  především  komodita  mléko.  Vyhlášení  ruského 
embarga v srpnu roku 2014, ukončení režimu mléčných kvót na konci března 2015, konstantně rostoucí 
světová  produkce  a  stagnující  poptávka  způsobily  další  cenový  propad.  Komoditní  rada  pro mléko  a 
hovězí maso  proto  v minulém  roce  svolala  několik  zvláštních  jednání  včetně mimořádného  jednání 
představenstva  komory  s cílem  situaci  řešit.  Schváleno  tak  bylo  několik  dotačních  opatření,  která  by 
měla trh v roce 2016 alespoň částečně stabilizovat.   
 
 

Z činnosti a témat KR pro mléko a hovězí maso v roce 2015 
 

‐ reakce na negativní situaci na trhu s mlékem, 
‐ posílení dotačních opatření  směřujících do provozu, mimořádní dotační opatření na  stabilizaci 

sektoru, 
‐ připomínky k programu Dobré životní podmínky zvířat (dále DŽPZ) u skotu z PRV, příprava DŽPZ 

u skotu z národních zdrojů pro masný i dojený skot, 
‐ problematika novely veterinárního zákona, 
‐ možnosti sdružování odbytových organizací a jejich dotační podpora, 
‐ dotační tituly na Q kvalitu mléka jeho zpracování. 
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Z činnosti a témat KR pro prasata a vepřové maso v roce 2015 
 

‐ spolupráce na národním dotačním titulu DŽPZ u prasat, 
‐ pozitivní zprávy v roce 2015 nepřicházely ani z trhů s prasaty a vepřovým masem. Obchodování 

se  selaty  se  v polovině  roku  takřka  zastavilo a  všeobecně byla  cítit  značná nechuť do  sektoru 
investovat.  Na  rozdíl  od mléka  a mléčných  komodit  trvá  pokles  cen  již  několik  let,  kterým 
nepředcházelo období s dobrou cenou a sektor je tak pod trvalým tlakem. Pokud by v roce 2016 
Česká národní banka ukončila režim kvantitativního uvolňování a došlo by k posílení koruny vůči 
euru, ocitli by se chovatelé vzhledem k tomu, že se tuzemská cena odvíjí od ceny německé, ve 
velmi složité situaci, 

‐ posílení obálky tzv. nákazového fondu, 
‐ připomínky k programu DŽPZ z PRV, 
‐ investiční dotace PRV, rozdělení obálek. 

 
 

Z činnosti a témat KR pro drůbež a vejce v roce 2015 
 

‐ neradostná situace je také v komoditě drůbež a vejce. Problémem jsou především levné dovozy, 
které  pokřivují  místní  trh  a  nekalé  praktiky  některých  obchodních  řetězců  (privátní  značky, 
požadavky na balení, bonusy, a další), 

‐ spolupráce na národním dotačním titulu DŽPZ pro drůbež s perspektivou spuštění programu od 
roku 2016, 

‐ posílení obálky dotačního titulu 8Fc, 
‐ regulace nekalých praktik obchodních řetězců, sledování vývoje schvalování novely o významné 

tržní síle, 
‐ privátní značky obchodních řetězců, 
‐ zpřísnění kontroly dovozů, jednání se Státní veterinární správou a Celní správou, 
‐ obalové materiály pro vejce, ekologická daň, 
‐ tržní informace. 

 
 

Z činnosti a témat KR pro brambory v roce 2015 
 

‐ z komoditních  rad  zaměřených  na  rostlinnou  výrobu  je  velmi  aktivní  Komoditní  rada  pro 
brambory při Agrární komoře, 

‐ dopady sucha, nízká úroda, kompenzace za sucho, 
‐ fond těžkopojistitelných rizik, podpora pojištění brambor, 
‐ plnění smluv uzavřených se škrobárnami, doložení hydrometeorologické zprávy SZIF pro platbu 

VCS, 
‐ marketingový  fond,  možnosti  propagace  domácí  produkce,  možnost  odbytu  brambor  všech 

užitkových směrů, 
‐ aktuální situace na trhu, zvyšující se dovozy, klesající soběstačnost, 
‐ stav porostů brambor, zdravotní stav hlíz. 
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Z činnosti a témat KR obiloviny a olejniny 
 

‐ vliv dlouhotrvajícího sucha na růst a sklizeň obilovin a olejnin, 
‐ aktuální situace na trhu, přehled trendů na evropských a světových trzích, 
‐ aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň, 
‐ zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování, 
‐ terminované obchody, trendy ve světě, doporučení zemědělské veřejnosti. 

 
 

Komoditní rada pro cukr a cukrovou řepu při AK ČR 
Příspěvek poskytl Ing. Martin Pýcha, viceprezident AK ČR 

 
Cena cukru klesá od roku 2011 a na podzim  loňského roku se propadla na dlouhodobé minimum. Poté 
se  pokles  zastavil  vlivem  obav  o  produkci  v Brazílii  i  Indii,  způsobené  počasím  a  zvýšením  poptávky 
v Číně.  V roce  2014/15  došlo  vlivem  této  nízké  ceny  k  poklesu  počtu  o  více  než  140 tis.  pěstitelů 
aktivních v EU tj. cca o 1,2 %. I přesto došlo ke zvýšení plochy pěstované cukrovky o +5 % tj. o 1,49 mil. 
ha cukrovky vč. 1,64 mil. ha biolihové  řepy. V ČR  se vedla velmi  složitá  jednání o kontraktech a nízká 
cena se projevila snížením ploch osevu pro 2015 o cca 10 %. Na dalším poklesu produkce se v průběhu 
roku projevilo dlouhodobé  sucho  a  to nesplněním nasmlouvaných dodávek  cca o 10 %. Výši  škod  se 
podařilo zmírnit odložením začátku kampaně. 
 
V reakci  na  sucho  a  jím  způsobený  nedostatek  píce  pro  přežvýkavce  vydaly  v  srpnu  svazy  pěstitelů 
cukrovky  Čech,  Moravy,  Slezska  a  Českomoravský  cukrovarnický  spolek  společnou  výzvu  ke  svým 
členům, aby případný přebytek cukrovarských  řízků nabídli k prodeji chovatelům dojených krav nikoliv 
provozovatelům  bioplynových  stanic.  Pěstitelé  a  zpracovatelé  cukrovky  se  tak  i  přes  složitou  situaci 
s nízkou sklizní snažili pomoci chovatelům dojených krav, kteří čelí nízkým výnosům objemné píce. 
 
Mimo jednání komoditní rady proběhla také dvě jednání expertní skupiny MZe pro otázky odvětví cukru 
a jednání ministra zemědělství se zástupci pěstitelů cukrové řepy. 
 
Komoditní rada pro cukr a cukrovou řepu při AK ČR v roce 2015 jednala především o:  

 odhadu sklizně v ČR a EU, kampaňové informace, 

 ekonomice produkce cukrovky,  

 mezioborové dohodě mezi cukrovary a pěstiteli, 

 podpoře pěstitelů cukrovky prostřednictvím investičních opatření Programu rozvoje venkova. 
 
V roce 2015 byla  také  zahájena  jednání o mezioborové dohodě mezi Svazem pěstitelů  cukrovky  ČR a 
Českomoravským  cukrovarnickým  spolkem.  Tato  dohoda  se  stane  významným  základem  pro  hledání 
společných řešení problémů v této komoditě po zrušení kvót v roce 2017.  
 

 
Komoditní rada pro mák při Agrární komoře ČR 
 

‐ zahájila  svou  činnost na přelomu  roku 2015/2016 pod vedením  Ing.  Jaroslava Mikoláše,  člena 
dozorčí rady AK ČR. Podle potřeby se bude scházet několikrát ročně.  
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5.2.	Komise	pro	méně	příznivé	oblasti	
 

‐ zahájena činnost komise byla v roce 2015, 
‐ komise s podobným zaměřením v minulosti působila. Později byla její problematika zahrnuta do 

Ekonomické komise Agrární komory České republiky. Vzhledem k chystané redefinici LFA vznikla 
nutnost její činnost obnovit. Předsedou Komise byl zvolen Ing. Robert Erlebach a zastoupení zde 
mají všechny kraje České republiky.  

‐ redefinice LFA po roce 2017 
‐ rozdělení navýšeného kofinancování  PRV ve prospěch plateb LFA 
‐ zachování rozměru živočišné výroby v oblastech LFA 
‐ analýzy pro potřeby představenstva a Prezídia AK ČR 

 
 

5.	3.	Školská	komise	–	vzdělávání,	poradenství,	
zaměstnanost	

Ing. Jaroslava Nekvasilová, odbor poradenství a vzdělávání AK ČR 
 
 
Agrární  komora  České  republiky  vyvíjí  řadu  aktivit  v oblasti  vzdělávání,  poradenství  a  zaměstnanosti. 
Těmito aktivitami chce zajistit dostatek kvalitní pracovní síly pro výrobu. 
 
 
Projekt NSK2 (Národní soustava kvalifikací), 
který se realizuje od února 2010 –  října 2015, spolu s Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a 
dopravy ČR a firmou Trexima.  
Koordinujeme 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  jsou  nástrojem  zaměstnavatelů  k vytvoření  standardů  dovedností  a  znalostí,  čímž  se  zvýší  kvalita 
pracovní síly, a tím se zlepší uplatnění na trhu práce.  Je to velmi dobrá forma dalšího vzdělávání, kterou 
bychom chtěli více využívat v podnikové praxi.  
SR  jsou  tvořeny  reprezentativními  zástupci  z řad  zaměstnavatelů  a  zaměstnavatelských  organizací. 
Projekt umožňuje získání profesních kvalifikací zaměstnanců.   
Koordinátor se účastní všech  jednání SR, zajišťuje organizaci složení SR a  tvorbu profesních kvalifikací, 
přenáší informace z průběhu celé zakázky do SR. 
 
 
Sektorové dohody 
Již  v roce  2014  začaly  práce  na  vzniku  sektorové  dohody  na  téma  „Centra  odborného  vzdělávání 
v zemědělství.“ Touto dohodou  jsme chtěli administrativně, právně a ekonomicky  specifikovat vznik a 
činnost center.  
 
 
Program rozvoje venkova 
Realizujeme a organizačně zajišťujeme projekty podané do Programu rozvoje   venkova   opatření  I.3.1. 
Další odborné vzdělávání a informační činnost, které v roce 2015 skončily a byly proplaceny: 
Projekt „Reforma SZP po roce 2014 II, “ kterého se zúčastnilo více než 450 účastníků  
a projekt „Seminář pro zemědělské podnikatele I.“ Zúčastnilo se 140 zemědělců.   
Předpokládali jsme aktuálnost všech přednášených témat a značný zájem to potvrdil. 
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Školská komise Agrární komory ČR – se schází pravidelně 4x ročně, tj, každé čtvrtletí. 
Členy jsou zemědělci, ředitelé středních škol, vysokých škol a MZe.  
V oblasti  zemědělského  školství  se  zasazujeme na příslušných  zodpovědných orgánech a  institucích o 
zlepšení stavu, a to především praktického odborného školství.  
Spolupracujeme  s Ministerstvem  školství  mládeže  a  tělovýchovy  (MŠMT),  Ministerstvem  práce  a 
sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství, Národním ústavem vzdělávání aj.  
Hlavním  cílem  je  zvýšit praktické odborné  kompetence 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  se  snažíme  řadu  let  získat  investiční  prostředky  na  vybavení 
technikou a technologiemi pracovišť pro vzdělávání a umožnit vznik Center odborného vzdělávání. 
Centra odborného vzdělávání  (COV) by měla zajišťovat praktickou odbornou výuku pro žáky, studenty, 
stážisty, ale i učitele odborných předmětů. Měla by zajišťovat celý rozsah výroby, zavádět poznatky vědy, 
výzkumu do praxe, provádět poloprovozní pokusy apod. 
 
AK ČR je člen Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, kde se zúčastňujeme na 
jednání Asociace, tím  jsme v kontaktu se zemědělskými středními školami, se kterými se snažíme řadu 
let zlepšit praktickou výuku na školních statcích.  
V roce  2015  jsme  vybrali  6  TOP  akcí  škol,  které  propagujeme  na  stánkách  komory,  v AGRObasi, 
v týdeníku Zemědělec apod. 
Novinkou je kalendář akcí zemědělských škol, který je na www.akcr.cz, kam si všechny školy, které o to 
požádají,  mohou  umístit  informaci  o  akci,  kterou  právě  pořádají.  Tím  informujeme  zemědělce  i 
veřejnost. 
 
Jsme  členy  Koordinačního  a  implementačního  výboru  (KIV),  který  realizuje  implementační  plán 
Strategie celoživotního učení při MŠMT. Schůzky jsou cca 3x ročně. 
 
Účastníme se výběru a hodnocení projektů v programu Komplexní udržitelné systémy zemědělství, a 
zároveň jsme členy Programové komise programu KUS, jako poradního orgánu MZe. 
Připomínkujeme PRV v oblasti vzdělávání a poradenství a materiály z MŠMT. 
 
Jsme členy přípravného výboru pro vznik Národní rady vzdělávání jako poradního orgánu vlády. 
 
Poradenství 
 
Připomínkujeme aktualizovaná pravidla PRV  ‐  opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb. 
Podílíme  se  na  tvorbě  pravidel  pro  fungování  poradenského  systému  v zemědělství  v ČR, 
připomínkujeme nové obory poradenství, zjednodušení administraci a akreditaci poradců, aby se zvýšilo 
využívání a čerpání poradenských služeb zemědělskou výrobou.  
 
Jsme členy Rady poradenství, zřízené jako poradní orgán ministra zemědělství. 
 
V poradenství  zprostředkováváme  služby  členům  i  nečlenům  formou  písemných,  telefonických  a  e‐
mailových dotazů. 
V roce  2015  jsme  započali  s přípravou  poradenských  služeb  na  krajských  komorách.  Připravujeme 
proškolení jednoho zástupce za kraj na dotační pravidla a podmínky čerpání finančních prostředků. 
 
Potřeba pracovní síly v zemědělství – v roce 2015  jsme poprvé  šetřili v rámci ČR potřebu pracovní síly 
v zemědělství. Několika otázkami jsme zjistili stav v potřebě pracovní síly v prosinci 2015, a pak v prosinci 
2020 v různých povoláních. 
Čísla  jsou  velmi  alarmující.  V roce  2020  může  podle  současných  dat  chybět  již  více  než  14 000 
zaměstnanců. Toto šetření bychom chtěli opakovat každým rokem a získat ucelenou řadu dat, ze které 
by se dal předvídat vývoj. 
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5.	4.	Ekonomická	komise	
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

Komise se v období mezi XXIII. a XXIV. sněmem zabývala na každém z 5. jednání  implementací pravidel 
Společně zemědělské politiky EU do národních předpisů a převážně aktuálními problémy:  

‐ tržní  situací, u mléka  a prosadila u MZe  reálné  vykazování  cen mléka placených  zemědělcům 
včetně doplatků za minulá období, 

‐ podporami živočišné produkce zvláště produkce mléka, 
‐ definicí aktivního zemědělce, 
‐ pravidly k jednotlivým bodům podávání žádostí v PRV, 
‐ zkušenostmi s podáváním jednotné žádosti, 
‐ možnými dopady Společné zemědělské politiky 2014 do úrovně podpor a ekonomiky vybraných 

kategorií podniků,  
‐ návrhem ÚZEI na informační systém pro zemědělské podniky, 
‐ záměry Agroklastru Vysočina na systémy hospodaření v oblastech ochrany vodních zdrojů, 
‐ zemědělským rozpočtem včetně rozdělení navýšeného spolufinancování v PRV, 
‐ vývojem ekologického zemědělství v ekonomických souvislostech, 
‐ nařízeními vlády o přímých platbách a PRV, 
‐ návrhem  na  zřízení  Fondu  těžko  pojistitelných  rizik  při  PGRLF,  včetně  zatížení  komerčním 

pojištěním,  
‐ rekonstrukcí složení Ekonomické komise a dalšími otázkami, 
‐ z každého jednání komise byla přijata doporučení po představenstvo AK ČR. 

 

K 31. 12. 2015 ukončil  činnost ve  funkci předsedy Ekonomické komise  Ing.  Jan Ptáček, který  ji vedl od 
roku 1991. 
 

Komise byla  rekonstruována  tak, že v ní má zastoupení každá krajská agrární komora a  její  jádro  tvoří 
tým expertů složený ze zástupců zemědělských univerzit, zástupce Českého statistického úřadu a Ústavu 
zemědělských a ekonomických informací. Předsednictví se ujal Ing. Zbyněk Kobliha z Farmy Prčice. 

	
5.	5.	Myslivecká	komise	

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 

Komise  se  na  všech  třech  zasedáních  zabývala  záměry  v novele  zákona  o  myslivosti,  průběžně  se 
zúčastňovala  diskuze  k této  novele,  navrhovala  řadu  úprav  a  dávala 
doporučení pro představenstvo a vedení komory. 
Z další činnosti: 

‐ ohradila  se  proti  složení  Myslivecké  rady  MZe,  které 
nerespektuje podíl lesní a zemědělské půdy, 

‐ sledovala  postup  prací  na  výzkumném  projektu,  Prevence  a 
snižování  škod  působených  zvěří  a  na  zvěři  při  zemědělském 
hospodaření  pomocí  legislativních  opatření  a  nových 
technických řešení,  

‐ vyzvala  členstvo  AK  ČR  ke  zveřejňování  důsledků  rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí, 

‐ požádala  o  podporu  při  vývoji  vakcíny  proti  Aujezskyho 
chorobě psů, 

‐ iniciovala  návrh  vyhlášky MZe  o  dobách  lovu,  která  umožní  lepší  slovitelnost  přemnožených 
druhů spárkaté zvěře, zejména prasete divokého, 

‐ zabývala se postupem některých orgánů státní správy myslivosti, které zakazují užívat honitbu, i 
když  je  řádná nájemní smlouva z roku 2002 + zaplacené nájemné, protože nebyly vyrozuměny 
všechny sousední honitby apod.  
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komor  a  výsledků  soutěží  na  agrosalónu  Země  živitelka  a  na  dalších,  například  krajských  výstavách. 
Zástupci  Úřadu  AK  ČR  jsou  členy  pracovní  skupiny,  která  několikrát  ročně  hodnotí  průběh  prací  a 
zapracovává podněty k vylepšení. Aktuálně, k únoru 2016, je držitelem značky 575 oceněných produktů. 
Značka se tak postupně etabluje jako známka regionální kvality a reklamy na dobré potraviny s rostoucí 
spontánní znalostí. Informace lze nalézt na www.regionalnipotravina.cz 
 
 
Vedle  toho  v mnoha  krajích  existují další  značky  regionální  kvality, mnohdy  s hlubší historií, odlišným 
způsobem  hodnocení,  či  financování.  Dlouhodobě  se  –  a  zatím  neúspěšně,  diskutuje  o možnostech 
sloučení obou  typů  soutěží pod  jednu  značku,  za  jedněch  financí a propagace,  se  základní metodikou 
z centra,  ale  s důrazem  na udržení  unikátních  krajských  specifik  a  požadavků.  Zde máme  k MZe  řadu 
podnětů k diskuzi a rádi bychom využili synergie aktivit  i  financí  tak, aby ocenění Regionální potravina 
dále rostlo a posilovalo. 
 

Propagace  potravin  pod  značkou  KLASA  vytváří  již  od  roku  2003 
informační  a  propagační  servis  kvalitním  potravinám,  primárně 
domácího původu. V současné době je oceněno více než 1.100 výrobků 
od 224 výrobců a značka má vysokou spontánní znalost přesahující 85 
%  spotřebitelů.  Přestože  vítáme  aktivity MZe  a  SZIF  na  další  rozvoj 
značky,  chceme  se  primárně  zaměřit  také  na  jejich  prosazení  se 
v obchodní síti a na efektivním využití financí směřujících na propagaci. 
Zástupci  komory  se  tak  zúčastňují  jak  práce  hodnotící  komise  pro 
udělování  značky  KLASA  i  pracovní  skupiny  pro  koncepční  přípravu 
marketingových  kampaní  a  dalšího  směrování  značky. Na  dodržování 
vysoké kvality oceněných výrobků, primárně jako důvěry a trvalé záruky 
pro  spotřebitele,  je  kladen  trvalý  důraz.  A  to  jak  ze  strany  SZIF  při 
procesu  administrace  k udělení  značky,  tak  ze  strany  dozorových 
orgánů  při  průběžné  kontrole  jakostních  ukazatelů,  což  v roce  2015 
prokázaly  případy  odnětí  značky  výrobkům,  resp.  výrobcům,  kteří 
těmto závazkům nedostáli. Více na www.eklasa.cz 

 
 
Úspěšně probíhá také  již několikaletá spolupráce s obchodním  řetězcem BILLA, která nově klade větší 
důraz právě přímo na regionální potraviny, kam nově směřuje koncepční filozofie řetězce. V únoru 2015 
byly otevřeny první Regionální koutky v prodejnách Billa v Jihočeském kraji, ve Středočeském a posléze i 
v dalších krajích. Pokračuje také průběžná osobní komunikace s regionálními výrobci zastřešená Úřadem 
AK  ČR  Praha.  Tato  spolupráce 
umožňuje  všem  zájemcům  navázat 
kontakty a otevřít možnosti prodeje 
a to i například jen pro jednu či dvě 
prodejny  řetězce.  Finanční  výtěžek 
ze  společné  akce  „Brambory  pro 
dobrou  věc“,  která  se  uskutečnila 
koncem  září  2015,  byl  věnován 
Střední  zemědělské  akademii 
v Humpolci na rozvoj zemědělského 
vzdělávání. 
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7.	Mediální	aktivity	
Ing. Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace AK ČR 

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR 

 
Zásadní  oblastí  práce AK  ČR  je  komunikace  problematiky  českého  zemědělství  a  potravinářství  tak, 
abychom na naší práci jak pozitivně upozornily, tak dokázali obhájit naše priority. Cílová skupina tedy na 
jedné straně je odborná a zainteresovaná 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. 
Rádi bychom v tomto směru uvítali vyšší aktivitu a součinnost s celou  členskou základnou. Opakovaně 
tedy  i  touto  cestou  žádáme  o  náměty,  témata,  zajímavostmi, materiály  včetně  fotografií,  regionální 
výstavy,  setkání  s veřejností,  Sektor  je  velice  pestrý,  zajímavý  a  atraktivní  a  lze  jej  takto  v pozitivním 
směru  i  prezentovat.  Koordinace  tuto  práci  posiluje  a  ještě  dále  zviditelňuje.  Standardně  máme 
výbornou  spolupráci  s redakcemi  ČTK,  s redakcí  Týdeníku  Zemědělec,  s deníkem  Právo,  ale  i mnoha 
dalšími redakcemi. Souběžně s tím plně využíváme prostor na našem portálu APIC‐AK, který je přístupný 
celé členské základně komory.  

 
 
V průběhu  roku  2015  pokračovaly  práce 
na sběru příspěvků, redakčním zpracování, 
edici  a distribucích  šesti  vydání Magazínu 
AGRObase. Cílem je poskytnout členům AK 
ČR,  ale  i  jiným  zájemcům  o  zemědělskou 
problematiku  maximum  aktuálních  a 
relevantních  informací  ze  sektoru,  ale  i 
v ostatních  příbuzných  sektorech,  které 
jsou  provázány  na  venkov.  AGRObase  je 
distribuována  zdarma  na  jednotlivé 
okresní  a  krajské  agrární  komory,  je 
k dispozici  na  celostátních  i  regionálních 
akcích  komory  a  samozřejmě  také  na 
výstavách  a  veletrzích,  kterých  se  AK  ČR 
účastní.  V průběhu  roku  přibyla  z naší 
strany  nová  služba  spočívající  v přímém 
rozesílání  určeného  počtu  výtisků  na 
konkrétní  poštovní  adresy  a  jména,  což 
opět  rozšířilo  počet  čtenářů.  Otevřená 
zůstává  nabídka  regionům  a  dalším 
členům  k publikaci  zvolených  a 
požadovaných témat. 
 
Zprávy o činnosti a akcích Agrární komory, 
stejně  jako  tiskové  zprávy  a  stanoviska 
jsou  dále  pravidelně  publikovány 
v týdeníku  Zemědělec,  kde má  Agrární  komora  ČR  svoji  pravidelnou  stránku,  dle  potřeby  v sobotní 
příloze  Deníku  Právu,  ale  i  v  odborných  týdenících  Euro,  Ekonom,  denících  (E15,  idnes.cz)  a 
zpravodajských televizích.  
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V uplynulém  období  bylo  vydáno  několik  tiskových  zpráv,  které  reagovaly  na  aktuální  dění 
v zemědělském  sektoru. AK  ČR byla pravidelně  citována  jako hlavní  zdroj  ve  zprávách  ČTK  (téměř 60 
krát)  i  v ostatních médiích, převážně denících  – Právo, MF Dnes,  Lidové noviny, Hospodářské noviny. 
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  2015  rovněž  pokračovala  pravidelná  spolupráce  s deníkem  Právo,  kde  Agrární  komora  ČR 
v průběhu  roku  6x  v sobotním  vydání  deníku  formou  celostránkových  článků  informovala  o  aktuální 
situaci a aktuálních problémech v zemědělském sektoru. Navíc bylo možné v průběhu roku uveřejňovat 
na stránkách deníku Právo komentáře a úvahy zástupců AK ČR k aktuálnímu dění v legislativě  i v celém 
odvětví. Vzhledem k úspěchu této propagace předpokládáme, že bude pokračovat i v následujícím roce, 
neboť právě spolupráce s deníky může pomoci pravdivě informovat laickou veřejnost o stavu, ve kterém 
se  české  zemědělství  nachází  a  zároveň  upozornit  veřejnost  na  to,  že  čeští  zemědělci  jsou  právě  na 
samém  začátku  řetězce,  na  jehož  konci  si  spotřebitelé mohou  čerstvé  a  kvalitní  potraviny  domácího 
původu koupit. 
 
Agrární  komora  ČR  je  stálým  partnerem  Žofínských  fór  zaměřených  na  zemědělství  a  potravinářství. 
Tato  se  konají  v pravidelných  jarních  a  podzimních  termínech  k aktuální  problematice  sektoru.  Jde 
například  o  témata  bezpečnosti,  kvality  a  kontrol  potravin,  postavení  našeho  zemědělství  a 
potravinářství  v prostoru  trhu  EU,  konkurenceschopnosti,  rozvoje  venkova,  strategických  opatření, 
propagace a marketingu, apod. Vysoký kredit a zájem veřejnosti  i médií o  tato  setkání nás předurčují 
k další spolupráci v této oblasti.  
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8.	Zahraniční	činnost	
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR 

Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR 

	
COPA	–	COGECA	
 

Pokud  jde  o  činnost  v zahraniční  oblasti  je  komora  i  nadále  činná 
v evropském  sdružení  nevládních  agrárních  a  družstevních  organizacích 
COPA  –  COGECA,  zastřešujících  a  lobbujících  za  zájmy  naprosté  většiny 
evropských  zemědělců,  družstev,  či  soukromých  farmářů.  Přínosem 

členství  je  především možnost  účastnit  se  debaty  o  vývoji  a  připomínkách  ke  Společné  zemědělské 
politice, podávání vlastních postřehů a námětů, hledání podpory k jejich prosazení či hledání a inspirace 
k řešení  témat  v okolních  zemích.  I  přes  průběžnou  komunikaci  a  dosahované  výsledky  jsou  pečlivě 
zvažovány nároky na  členství a výši odváděných příspěvků k celkovým přínosům pro zemědělce České 
republiky. Z tohoto důvodu je AK ČR aktivní i v jiných směrech lobbingu a v komunikaci s členy a zástupci 
Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu.  
 
Měsíčních  jednání  Prezidency  a  Prezídií  COPA‐COGECA  se  pravidelně  účastní  viceprezident  AK  ČR  a 
předseda ZS ČR  Ing. Martin Pýcha, který v prosinci 2015 obhájil svůj mandát viceprezidenta COGECA – 
Evropské organizace  zemědělských  a  rybářských družstev,  a navázal  tak na úspěšný  výsledek  voleb  z 
roku 2012. I nadále zůstává ve vedení jediným zástupcem nových členských zemí. Mezi jeho primární cíle 
patří obhajoba národních zájmů, protože díky historickému vývoji a současné struktuře máme poněkud 
odlišné priority než například  silné agrární země původní EU  jako  je Francie, Španělsko,  či  Itálie. Další 
jednání jsou například k legislativě, rozpočtu SZP EU, přehodnocení nastavení rámce pravidel, aj. 
 
Značným  a  trvalým  přínosem  je  práce  stálého  zástupce  AK  ČR  v Bruselu,  pana  Ing.  Karla Matouška. 
S aktivitami, průběhem a výsledky jednání, kterých se zúčastní často i jako jediný zástupce ČR se členové 
seznamují především prostřednictvím týdenních zpráv z Bruselu, kterých  je v průměru 40 ročně. Každá 
tato zpráva pokrývá zhruba 4‐7 jednání týdně a předkládá tak sumář projednávaných informací. 
 
 

Činnost	expertů	COPA‐COGECA	
 

Po  loňské  reformě  Poradních  skupin  Evropské  komise  a  jejich  transformaci  v tzv.  Skupiny  civilního 
dialogu  i  nadále  pokračuje  činnost  Pracovních  skupin  v rámci  COPA‐COGECA.  V těchto  pracovních 
skupinách  je  probráno  konkrétní  téma,  jehož  prezentací  před  Komisí  je  potom  pověřen  vybraný 
zástupce.  Pracovních  skupin  se může  zúčastnit  jakýkoli  člen  členské  organizace  COPA‐COGECA,  tedy 
jakýkoli člen Agrární komory České republiky, který je řádně registrován a nahlášen. Podmínkou je dobrá 
znalost problematiky, výhodou znalost jednoho, popřípadě dvou jednacích jazyků Evropské unie. Pomocí 
dotačního titulu D10 budou zájemcům proplaceny veškeré náklady s touto pracovní cestou. Podmínkou 
je předložení platné pozvánky, cestovních dokladů a zápisu z jednání. Zápis z jednání je také možností jak 
široké  členské  základně  a  svazům  poskytnout  informační  servis.  Sama  účast  pak  slouží  především 
k přenesení  priorit  jednotlivých  členů  nebo  členských  organizací  na  unijní  rovinu,  kde  je  možné 
prosazovat svou vlastní pozici. 
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Evropský	hospodářský	a	sociální	výbor	
Ing. Ludvík Jírovec, ředitel Okresní agrární komory v Domažlicích 

bývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru 
 
 
Na  podzim  loňského  roku  skončil  po  dvanácti 
létech náš mandát v Evropském hospodářském a 
sociálním  výboru  se  sídlem  v  Bruselu.  Výbor  je 
poradním orgánem Evropské komise, Parlamentu 
a  Rady. Hlavním  úkolem  Výboru  je  vypracovávat 
stanoviska  k  návrhům  nařízení,  směrnic, 
doporučení a dalších materiálů  těchto  institucí, a 
vnášet do  legislativního procesu pohled občanské 
společnosti.  Výbor  vydává  i  stanoviska  z  vlastní 
inciativy.  
 
 
Ing. Ludvík Jírovec zastával ve Výboru funkci kvestora a viceprezidenta sekce NAT (zemědělství a životní 
prostřední).  Zároveň  byl  činný  i  v  ekonomickém  a  dopravním  výboru.  Dále  působil  v  komisi  pro 
průmyslové změny, která má zaměření mimo jiné také na potravinářský průmysl. Byl reportérem mnoha 
stanovisek. Organizoval setkání evropských pivovarníků v Praze a Plzni. Vypracoval speciální stanovisko 
pro “potraviny a nápoje”.  
 
 
Jen za uplynulý rok vypracovala zemědělská sekce NAT 20 stanovisek, organizovala 15 veřejných slyšení 
k  aktuálním  tématům  a  15  konferencí. Všechna  stanoviska  jsou publikované  v  EURLEXU  ‐  v právních 
předpisech Evropské unie. 80 % stanovisek Výboru je bez dalšího přejímáno do dokumentů Parlamentu, 
Komise  či Rady. Pracovníci Evropské komise  se účastní  zasedání pracovních  skupin Výboru. Výbor má 
smlouvu  o  spolupráci  s  Evropským  parlamentem.  Členové  výboru  mají  přímý  přístup  do  všech 
evropských institucí.  
 
 
I Česká  republika musí přizpůsobovat  svoje zákony agendě EU, dnes  již  téměř 70 %  legislativy plyne z 
Bruselu. Občas je třeba se podivit laxnému přístupu politiků vůči Bruselu. Je třeba, aby byla na národní 
úrovni  vypracována  kvalifikovaná  stanoviska  za  ČR  a  prosazována  v  Bruselu.  Nesmíme  jen  pasivně 
aplikovat evropské normy, ale aktivně ovlivňovat jejich tvorbu.  
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9.	Legislativa	a	připomínková	řízení	
Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR 

 
Zásadní právní předpisy a materiály 2016 (schválené či předložené) 

 

1. Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Navrhovaná  právní  úprava  vycházela  z  Víceletého  programu  podpory  dalšího 
uplatnění  udržitelných  biopaliv  v  dopravě  na  období  let  2015  –  2020  (dále  jen 
Program). Hlavním  cílem  je  splnění  závazného  cíle  náhrady  alespoň  10 %  konečné 
spotřeby energie v dopravě energií z obnovitelných zdrojů, tj. biopalivy a elektřinou a 
splnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou 
v pohonné hmotě  v  jejím úplném  životním  cyklu. Do  konce  roku 2017 o 4 % a do 

konce roku 2020 o 6 %, ve srovnání se základní hodnotou emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné 
hmoty. Zákon  č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  stanoví povinnost dodávat na daňové území  České 
republiky  minimální  množství  biopaliv,  4,1  %  z  celkového  objemu  motorových  benzínů  a  6,0  %  z 
celkového objemu motorové nafty. Cíle není možné naplnit  jen pomocí povinného přimíchávání, ale  je 
nutné  uvádět  na  trh  i  vysokoprocentní  a  čistá  biopaliva,  která  jsou  však  bez  podpory  cenově 
nekonkurenceschopná.  
 
Podporu  těchto  biopaliv  zavedl  stávající  Víceletý  program,  který  byl  implementován  do  zákona  č. 
353/2003  Sb.,  o  spotřebních  daních,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  roce  2009.  Z důvodů  končící 
notifikace byl vypracován nový Program na období 2015 – 2020. Daňová zvýhodnění čistých biopaliv a 
vysokoprocentních  směsí  biopaliv,  splňujících  kritéria  udržitelnosti  s  klasickými  pohonnými  hmotami, 
jsou v  České  republice upravena  zákonem  č. 353/2003 Sb., o  spotřebních daních, ve  znění pozdějších 
předpisů. Bez navržených daňových zvýhodnění Česká republika nebude schopna naplnit výše uvedené 
cíle vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů v dopravě.  
 
Přestože náklady navrhované úpravy daňového zvýhodnění  jsou spojeny s nižším  inkasem ze spotřební 
daně ve výši cca 9 mld. Kč,  lze na druhou stranu odhadnout, že Program má výrazně pozitivní vliv na 
zaměstnanost a následné odvody do veřejných rozpočtů. Tato varianta s předpokládaným navyšováním 
výroby a spotřeby biopaliv má vést k vytvoření až cca 14 tis. nových pracovních míst a během Programu 
do  rozpočtů přinést  cca 14,6 až 16,2 mld. Kč. Celkový kumulovaný vliv na veřejné  rozpočty by  tedy v 
letech 2015‐2020 měl být podle Programu pozitivní ve výši 5,6 až 7,2 mld. Kč. Protože výše uvedený 
Program se dotýká vytváření pracovních příležitostí a přidané hodnoty v celé vertikále, tj. „z pole až do 
motorů“, Agrární komora podpořila z pohledu navržené možné podpory formou daňového zvýhodnění, 
toto jediné možné řešení, tj. vládní návrh novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů a to ve znění tak, jak byl vládou projednán a schválen.  
 

 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 
vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a 
vinařství), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Cílem  zákona  je  transformace  nařízeních  Evropské  unie  do  právního  řádu  České 
republiky, kde dochází k  implementaci nového  systému povolení pro výsadbu  révy na 
období od  1. ledna 2016 do 31. prosince  2030,  a  to  včetně  sankcí  za  jeho nevyužití,  a 
nového  systému využití opětovné výsadby vinice. V souvislosti  s novelizací  zákona  jsou 
navržena  opatření  k zamezení  černého  trhu  s  vínem  (zejména  s vínem  sudovým),  je 



59 
 

navrhovaná  řada  opatření,  jejichž  cílem  je  zvýšit  informovanost  spotřebitele  a  omezit  tak  jeho  klamání, 
eliminovat obcházení požadavků a povinností stanovených zákonem a zvýšit sankce za jejich nedodržování. 
Pokud se týká problematiky sudového vína,  je zcela nově (§ 16b) navrhováno, aby sudové víno mohlo být 
prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně a) výrobce sudového vína, b) osoby, která sudové víno uvedla do 
oběhu v České republice poprvé, nebo c) osoby, které výrobce sudového vína nebo osoba, která sudové víno 
uvedla do oběhu v České republice poprvé, toto sudové víno přímo dodává. Tyto provozovny budou muset 
být při zahájení prodeje sudového vína registrovány v Registru (§ 28), přičemž tuto registraci bude zajišťovat, 
resp.  oznamovat  osoba  uvedená  v písmenu  a)  nebo  b),  tzn. bude  oznamovat  jak  vlastní  provozovny,  tak 
provozovny, do nichž přímo dodává. Obal sudového vína bude muset být opatřen  jednorázovou kontrolní 
páskou se zákonem stanovenými údaji,  jejíž umístění na obal bude zajišťovat osoba uvedená v písmenu a) 
nebo b), která také povede evidenční knihu  jednorázových kontrolních pásek. Jednorázová kontrolní páska 
bude muset být umístěna na obalu tak, aby nebylo možné bez jejího porušení obal otevřít nebo zaměnit jeho 
obsah, a aby po otevření obalu sudového vína zůstala na tomto obalu zachována část jednorázové kontrolní 
pásky obsahující zákonem stanovené údaje. Zároveň bude muset osoba uvedená v písmenu b) oznamovat 
množství  sudového  vína,  které  uvedla  v České  republice  do  oběhu  poprvé  (bezprostředně  po  uvedení, 
nejpozději  do  konce  druhého  dne  následujícího  po  tomto  uvedení).  Vedle  toho  jsou  do  návrhu  zákona 
promítnuty  rovněž poznatky vycházející z praktických zkušeností dozorových orgánů při aplikaci zákona. V 
souvislosti  s personálním posílením Ústředního kontrolního a  zkušebního ústavu  zemědělského,  které bude 
nezbytné  k  zajištění  administrace povolení  vydávaných  v souladu  s přímo použitelnými předpisy  Evropské 
unie a k zajištění kontrol vinic před klučením, a v návaznosti na provedení nezbytných úprav registru vinic se 
předpokládají finanční dopady ve výši 6,5 mil. Kč. Ke zvýšení administrativní náročnosti dojde jak na straně 
státu, tak  i na straně podnikatelů, pokud nevyčerpají povolení k výsadbě vinic, o které stát zažádají. Návrh 
zákona  zakládá povinnost opatřit obal  sudového vína  jednorázovou kontrolní páskou,  což povede k  jasné 
identifikaci obsahu obalu,  zamezení manipulace  s obsahem obalu  a  k případné  vysledovatelnosti  původu 
sudového  vína.  Náklady  spojené  s  pořízením  jednorázové  kontrolní  pásky  jsou  na  základě  odhadu 
vinohradnicko‐vinařské odborné veřejnosti a kontrolních orgánů vyčísleny zhruba na 0,5 – 0,8 Kč za kus. 
 
 

3. Dotační programy „Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v 
režimech  jakosti Q1“ ve vazbě na „Podporu nadstandardní pohody  zvířat“ v  chovu  skotu a 
materiál do Věstníku MZe „Pravidla udělování certifikace a dozoru nad dodržením pravidel 
producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q1“.  

 
Jde o návrh dvou dotačních programů: 

a) Podpora na účast producentů  a  zpracovatelů  zemědělských produktů  v režimech  jakosti Q1“‐ 
Jedná se o režim jakosti, který jde významně nad rámec kritérií stanovených pro syrové mléko, 
v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení 
zvýšené přidané hodnoty u mléka a mléčných 
výrobků.  Parametry  v režimu  jakosti  pro 
syrové  kravské  mléko  jsou  nastaveny 
nadstandardně  na  celkový  počet 
mikroorganismů,  počet  somatických  buněk, 
obsah bílkovin,  rezidua  inhibičních  látek, bod 
mrznutí, tukuprostou sušinu. 

 
Výše  dotace  se  u  producentů  navrhuje  do  100  % 
prokázaných uhrazených přímých nákladů na předmět 
dotace,  maximálně  však  do  80 000  Kč  na  příjemce 
dotace.  U  zpracovatelů  jde  o  podporu  do  výše 
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prokázaných  uznatelných  nákladů,  maximálně  však  do  1,00  Kč/l  syrového  kravského  mléka 
nadstandardní  kvality  nakoupeného  od  producentů  mléka  zapojených  v  režimu  jakosti  Q1  a 
zapracovaného do mléčných výrobků. 
 

b) Podpora nadstandardní pohody zvířat – jde o podporu zaměřenou na dojnice, která spočívá:  
‐ v napájení dojnic temperovanou vodou v zimním období s dotací do 200 Kč na jednu dojnici; 
‐ v  podpoře  provádění  faremní  diagnostiky  původce mastitid  dojnic  s dotací  do  350  Kč  na 

jednu dojnici, 
‐ v podpoře snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí – s dotací 

do 645 Kč na jednu dojnici, 
‐ v podpoře ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic – s dotací do 135 Kč na jednu 

dojnici, 
‐ v podpoře opatření ke snížení tepelného stresu dojnic – s dotací do 660 Kč na jednu dojnici. 

Dotace je vyplácena producentovi, který je držitelem certifikátu režimu jakosti Q1. 
 
Podle  pravidel  EU  pro  národní  dotace  nebylo  možné  dostatečně  motivovat  uvažovaným  dotačním 
programem v režimu jakosti stranu prvovýroby, (max. 3 tis. EUR /r./ příjemce po dobu 5  let), což vedlo 
k návrhu  provázat  režim  jakosti  s nadstandardem  pohody  zvířat,  kde  pravidla  EU  umožňují  pro 
prvovýrobce, dostatečnou sazbu podpory (až 500 EUR/VDJ ročně). Dalším předpokladem komplexnosti 
programu  je  zavedení  značky  režimu  jakosti Q1,  s účastí  zpracovatelů  a  propojení  tohoto  programu 
s prvovýrobci. 
 
Odhadovaná  absorpční  kapacita  se  pohybuje  kolem  500  mil.  Kč  pro  dotační  titul  „Podpora 
nadstandardní pohody zvířat“ v chovu skotu. Pro režim jakosti Q1, (prvovýroba x zpracovatel), nelze do 
schválení programu ze strany Evropské komise definovat absorpční kapacitu. Nezbytná akreditace SVÚ 
pro  udělování  certifikátu  režimu  jakosti,  úpravy  a  propojení  informačních  systémů  SVS,  SVÚ,  SZIF  a 
navýšení 5 pracovních míst pro SVS na kontrolu pohody zvířat, jedno pracovní místo pro odbor 17 210 a 
jedno pracovní místo pro  SVÚ  si  vyžádají další náklady  ve  výši  cca 4,4 mil Kč,  z toho 0,9 mil. Kč  jsou 
jednorázové náklady na akreditaci a propojení IS. 
 
 
 

4. Strategie k realizaci opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 
  
Materiál  je  vytvořen  s cílem  podpořit 
rozvoj  závlahových  systémů a  zabezpečit 
disponibilní  zdroje  vody  v lokalitách 
nejčastěji  postihovaných  suchem  a 
nedostatkem vody. 
 
Na  základě  průzkumu  o  konkrétní 
vybudování,  obnovu  nebo  rekonstrukci 
závlah  byly  soustředěny  současné 
konkrétní  požadavky,  které  umožní 
správné  nastavení  připravovaného 
dotačního  titulu  k podpoře  investic  do 
závlah. Navrhuje se  také zřídit vhodného 
investora  a  správce  hlavních 
odvodňovacích  zařízení  jako  službu  pro 
hospodařící subjekty podpořenou státem. 
Jsou  uvedeny  3  varianty.  Navrhuje  se  zahájit  nejenom  opatření  na  podporu  rozvoje  závlah, malých 
nádrží  a  rybníků  (popř. mokřadů),  ale  zejména  přikročit  k zajištění  hospodářsky  využitelných  vodních 
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zdrojů  v přehradních  nádržích  s cílem  zajistit  nadlepšování  průtoků  ve  vodních  tocích.  Proto  se  ve 
strategických úkolech objevuje  zintenzivnění  jejich přípravy  a  zároveň  rozšíření počtu hájených  lokalit 
pro jejich případnou výstavbu za situace, kdy vodní zdroje na našem území nebudou postačovat.  
 

 
5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a 
o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (veterinární  zákon),  ve  znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Předložený návrh mj. zapracovává návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 
Sb.,  na  ochranu  zvířat  proti  týrání,  s  cílem  zajistit  větší  kontrolu  nad  životními 

podmínkami zvířat v zájmovém chovu, která  jsou chována za účelem obchodu  (jedná se o  tzv. 
množírny).  

Vlastní  návrh  veterinárního  zákona  zejména  upravuje  některé  pojmy  jako  např.  „karanténa“  a 
„izolace“  nebo  pojmy  „uvádění  do  oběhu“  a  „uvádění  na  trh“,  mění  pojem  soukromého 
veterinárního  lékaře na veterinárního  lékaře v souladu se zákonem o Komoře veterinárních  lékařů 
České  republiky, přesunuje některé povinnosti  z chovatele hospodářských  zvířat na  chovatele bez 
rozdílu toho, zda chovají hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu, nahrazuje povinnost 
chovatele požádat o povolení domácí porážky  skotu a  jelenovitých  z farmového  chovu povinností 
ohlásit tuto porážku a současně zvyšuje věk pro domácí porážky skotu ze 24 měsíců na 48 měsíců a 
zkracuje lhůtu pro nahlašování domácí porážky na 3 dny z dosavadních 7 dnů, umožňuje chovatelům 
hospodářských  zvířat  provádět  ve  svém  hospodářství  některé  veterinární  úkony  jako  například 
injekční  aplikaci  léčiv,  umožňuje  z důvodu  ochrany  dobrých  životních  podmínek  zvířat  porážku 
zvířete mimo  jatky  i  v případech,  kdy  by přeprava  na  jatky  způsobila  zvířeti  utrpení, doplňuje do 
zákona  tzv. prohlížitele včelstev, který bude oprávněn v ochranných pásmech v případě potvrzené 
nebezpečné  nákazy  včel  prohlížet  včelstva, upřesňuje prodej malých množství  vlastních produktů 
z prvovýroby,  přičemž  rozšiřuje možnost  dodávat  produkty  i  na  území  sousedních  krajů,  zavádí 
povinnou  registraci  útulků  pro  toulavá  zvířata,  aby  tato  zařízení  mohla  být  pod  veterinárním 
dozorem.  

 
6. Novela  nařízení  vlády  č.  50/2015  Sb.,  o  stanovení  některých  podmínek 
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících 
nařízení vlády. 
  
Jde o  zohlednění  zkušeností  z prvního  roku  implementace nových pravidel v oblasti 
přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto 
žádostí a z provedených kontrol. Předkládaný návrh dále reaguje na nové, případně 
upravené  podmínky  a  pravidla  stanovená  v  přímo  aplikovatelných  příslušných 
evropských  předpisech,  a  rovněž  na  výklady  a doporučení  Evropské  komise 
poskytované  ve  vodítkách  a  pracovních  dokumentech.  Jde  zejména,  kromě 
technických úprav, o: 

‐ doplnění minimálních podmínek pro poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy na 
trvalých travních porostech a travních porostech o podmínku provedení pastvy včetně likvidace 
nedopasků, případně provedení seče travní hmoty s odklizením biomasy z pozemku, 

‐ zrušení možnosti využití úhoru bez porostu (černého úhoru) pro splnění EFA, 
‐ novou úpravu podmínky pro založení úhoru, kdy se musí jednat o souvislý porost plodin,  
‐ doplnění nového krajinného prvku, mokřadu, který je zařazen pod DZES 7 a zároveň jej lze využít 

jako EFA, 
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‐ upřesnění  doby  údržby  souvrati  tak,  aby  bylo  jasné,  že  ji  lze  založit  i  před  založením  hlavní 
plodiny, 

‐ upřesnění seznamu plodin pro směsi meziplodin a plodin, které vážou dusík, 
‐ povinnost žadatele evidovat sad v evidenci sadů časově do souladu s povinností evidence v LPIS. 

  
Do ustanovení §7 jako další podmínku pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy – se 
podařilo AK  ČR  prosadit minimální  činnosti,  které  jsou  prováděny  na  orné  půdě  (řádná  agrotechnika 
v průběhu vegetačního období, od zasetí po sklizeň, s výjimkou hospodaření formou „zeleného úhoru“,  
‐ doplnit minimální podmínky pro poskytování  jednotné platby na plochu zemědělské půdy na trvalých 
travních  porostech  a  travních  porostech  o  podmínku  provedení  pastvy  včetně  likvidace  nedopasků, 
případně provedení seče travní hmoty s odklizením biomasy z pozemku. 
 
Dále došlo, z důvodu možné spekulace, ke zrušení možnosti využití úhoru bez porostu (černého úhoru) 
pro splnění EFA, tak, jak AK ČR upozorňovala při formulaci nařízení, před jeho novelizací. 
 
  

7. Nařízení vlády, č. 62/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 
Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky 
zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. 
  
Cílem  předloženého  návrhu  novely  nařízení  vlády  je  reagovat  na  potřebu  zpřesnit 
podmínky  poskytování  dotace  a  postupy  v nařízení  vlády  a  řešit  odstranění 
nedostatků  v procesu  administrace  tak,  jak  to ukázala dosavadní  aplikační  praxe  a 
zkušenosti  s  administrací  žádostí  v  roce  2015  a  jak  navrhla  a  požadovala  AK  ČR. 
Návrhem  je umožněno žadatelům snížit četnost aplikací dezinsekčních přípravků při 
použití  chemických  přípravků  s delší  dobou  účinnosti,  zajistit  přesuny  dojnic mezi 

jednotlivými  hospodářstvími  žadatele  v podopatření  „výběhy  pro  suchostojné  krávy“  a  navýšit  sazby 
v podopatření „výběhy pro suchostojné krávy“ 52 – 63 €/VDJ a u „zvětšení plochy pro odstavená selata“ 
65 – 89 €/VDJ. Na základě podnětů z chovatelské praxe a po konzultaci s Evropskou komisí je upravena 
deklarace počtu selat v žádosti o poskytnutí dotace, a to z minimálního na průměrný. Změnou postupu 
při  vyhodnocování  hlášení  stavu  prasat  do  integrovaného  zemědělského  registru  a  úpravou  příloh 
nařízení vlády se také snižuje administrativní zátěž žadatelů. 
 
Došlo také ke snížení minimálního zatížení u prasniček a selat ze 3 na 1 VDJ. 
 
 

8. Nařízení vlády  č. 63/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády  č. 75/2015 
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně‐klimatických opatření a 
o změně nařízení vlády č. 79/2007Sb. 
 
Cílem  navrhovaného  nařízení  vlády  je  zpřesnit  podmínky  poskytování  dotací  pro 
AEKO, na základě zkušeností s administrací žádostí v roce 2015. Dále  jde o zavedení 
nového  podopatření  „Zatravňování  drah  soustředěného  odtoku“,  rozšíření 
podopatření  „Integrovaná  produkce  zeleniny“  o  nový  titul  „Integrovaná  produkce 
jahodníku“ a umožnění pěstování zeleniny nejen na orné půdě ale také na jiné trvalé 

kultuře a reakce na úpravy definice minimální zemědělské činnosti v rámci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 
o  stanovení  některých  podmínek  poskytování  přímých  plateb,  konkrétně  definování  zemědělského 
obhospodařování trvalých travních porostů a travních porostů. Nastavení definice minimální zemědělské 
aktivity je pro plošná opatření PRV 2014‐2020 závazné. Definice minimální zemědělské činnosti tj. např. 
definování zemědělského obhospodařování trvalých travních porostů a travních porostů je závazné také 
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pro nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, které bylo 
novelizováno. 
 
 

9. Návrh  nařízení  vlády,  č.  64/2016  Sb.,  kterým  se mění  nařízení  vlády  č. 
76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve 
znění  nařízení  vlády  č.  113/2015  Sb.,  a  o  změně  některých  souvisejících 
nařízení vlády. 
  
Cílem  návrhu  bylo  zpřesnit  podmínky  poskytování  dotací  pro  opatření  EZ, 
v návaznosti na zkušenosti s administrací žádostí v roce 2015. Dalším cílem je rozšířit 
podporu  o  pěstování  jahodníku,  kdy  byly  nově  definovány  přesné  podmínky 
hospodaření  včetně  sankčního  systému  a  dále  zavést  novou  definici  minimální 

zemědělské činnosti, konkrétně definování zemědělského obhospodařování trvalých travních porostů a 
travních porostů. Žádné další zvýšení finančních nároků na státní rozpočet se nepředpokládá. 
Jde zejména o úpravy: zpřesnění zákresu příslušných dílů půdních bloků a údajů o výměře dílů půdních 
bloků  o  části  dílů  půdních  bloků,  zkrácení  přechodu  na  ekologickou  produkci  nebude  považováno  za 
důvod k udělení sankcí v rámci nedodržení podmínek opatření EZ, úpravy podmínek první a druhé seče 
nebo pastvy do samostatných bodů tak, aby na ně mohl být navázán příslušný sankční systém, zavedení 
nové podpory na pěstování jahodníku, umožnění pěstování zeleniny nebo speciálních bylin nejenom na 
celém  dílu  půdního  bloku,  ale  také  jeho  části,  zrušení  povinnosti  deklarace  data  výsevu,  výsadby  a 
sklizně podporovaného druhu zeleniny nebo speciálních bylin s ohledem na nadměrnou administrativní 
zátěž  žadatele,  zpřesnění  výkladu  pěstování  ovocných  druhů  pro  sady  intenzivní  a  další  legislativně 
technické úpravy. 

  
10.  Vyhláška  o  způsobu  určení  hlavního  předmětu  činnosti  zemědělská 
výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem 
činnosti zemědělská výroba.  
 
Cílem je stanovení způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a 
způsobu  vedení  evidence  seznamu  výrobců  s hlavním  předmětem  činnosti 
zemědělská  výroba. Návrh  stanovuje,  že  hlavním  předmětem  činnosti  zemědělská 
výroba  je  stav,  kdy  příjem  zemědělského  podnikatele  ze  zemědělské  výroby  z 
celkových příjmů  z podnikání  je vyšší než 40 procent, přičemž  se do  těchto příjmů 
započítávají i příjmy z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, což prokazuje 

zemědělský podnikatel čestným prohlášením Ministerstvu zemědělství.  
 
Evidenci  seznamu  výrobců  s hlavním  předmětem  činnosti  zemědělská  výroba  vede  Ministerstvo 
zemědělství, které seznam zveřejňuje na internetových stránkách.  
  
 

11. Dotační národní program na  „Podporu nadstandardní pohody  zvířat  v chovu drůbeže –
návrh“. 
 
Program, vypracovaný na základě požadavku AK ČR z důvodů nezařazení AW drůbeže do opatření PRV, 
je zaměřen na podporu nadstandardní pohody drůbeže. Jde o 6 podprogramů, které jsou zaměřeny na 
snížení projevů  stresové  zátěže drůbeže,  zlepšení  stájového mikroklimatu drůbeže,  zlepšení  životního 
prostředí drůbeže, šetrného ošetření zobáků jednodenních mláďat drůbeže, zlepšení podmínek ustájení 
drůbeže v halách a podpoře šetrného zacházení s drůbeží. Návrhy programů bude nezbytné notifikovat 
Evropskou komisí. Pravidla EU umožňují  sazbu podpory v maximální možné míře 500 EUR/VDJ  ročně. 
Odhadovaná absorpční kapacita bude  záležet až na uznatelných nákladech, které budou  schváleny  ze 
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strany  Evropské  komise.  Předpokládaná  výše  finančních  prostředků  je  navržena  v jednotlivých  letech 
podle objemu žádostí na úroveň cca 500 mil. Kč. 
 
 

Návrh	zákona	k	nabývání	vlastnictví	k	zemědělským	
pozemkům	
 
Právní  úprava  této  problematiky  je  obsažena  v řadě  platných  právních  předpisů.  Právní  řád  České 
republiky  tak  neobsahuje  platný  právní  předpis,  který  by  bylo  možné  považovat  za  jakýsi  kodex 
upravující právní vztahy k půdě jako takové nebo vlastnické či užívací vztahy k půdě jako celku. Právním 
předpisem,  který  upravuje  podstatnou  část  právní materie  týkající  se  vlastnických  a  užívacích  vztahů 
k půdě je občanský zákoník (NOZ), tento předpis má tak nejblíže tomu, aby mohl být považován za výše 
zmíněný  předpis  kodexového  charakteru  ve  vztahu  k materii,  která  je  předmětem  tohoto  věcného 
návrhu  zákona.  Hlavním  nedostatkem  se  jeví  roztříštěnost  právní  úpravy  do  řady  platných  právních 
předpisů a současně i absence právních institutů relevantních z hlediska navrhovaného zákona. Z těchto 
důvodů věcný záměr vychází ze základního principu nové právní úpravy, kterou bude přijetí zcela nového 
právního předpisu, pokud  se  tudíž navrhuje provést  i novelizace některých dalších právních předpisů, 
jedná  se novelizace vyvolané přijetím nové právní úpravy a  jejím promítnutím do  stávajících právních 
předpisů.  Do  jisté  míry  lze 
navrhované  řešení  přirovnat 
k zákonu,  který  přijala  Národní 
rada  Slovenské  republiky  pod  č. 
140/2014  Z.  z.,  jedná  se  o  zákon 
ze  dne  16.  5.  2014  o  nabývání 
vlastnictví  zemědělského 
pozemku  a  o  změně  a  doplnění 
některých zákonů.  
 

Předkládaný  návrh  věcného 
záměru  je  zpracován  v souladu 
s Legislativními  pravidly  vlády  a 
jeho  cílem  je  upravit  oblast 
nabývání  vlastnictví 
k zemědělským  pozemkům. 
Primárním  záměrem  nové  právní 
úpravy  by  měla  být  speciální 
právní  úprava  nabývání  vlastnictví  k zemědělským  pozemkům  pojatá  jako  lex  specialis  vůči  obecné 
úpravě  nabývání  vlastnictví  k nemovitostem  obsažené  v občanském  zákoníku  a  dalších  právních 
předpisech. 

 
K § 1 Předmět úpravy 
 

a) zákon bude upravovat postup nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům(dále z .p.), 

resp.  k některým  z.  p.  –  viz  §  2  jakožto  speciální  právní  úpravu  k nabývání  vlastnictví 

nemovitostí upravenou v NOZ a dalších právních předpisech, 

b) zákon  stanovuje  působnost  a  kompetence  státní  správy  při  nabývání  pozemků  dle 

tohoto zákona, např. Státní pozemkový úřad ‐ SPÚ, Ministerstvo zemědělství ‐ MZe 
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K § 2 Definice zemědělského pozemku na který se zákon bude vztahovat 
Zahrnuje  specifikaci  z.  p.,  na  kterou  se  bude  zákon  vztahovat,  toto  vymezení  bude  primárně 
pozitivní  s odkazem  na  zákon  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu  se  specifikací  případů 
zemědělských pozemků na které se zákon vztahovat nebude – vymezení negativní: např. omezit 
působnost zákona výměrou z. p. ‐ navrhuje se výměra pozemku nad 2000 m2, druhem z. p. , kdy 
zákon  se nebude vztahovat na  zahrady, pozemky v zastavěné  části obce, pozemky přilehlé  ke 
stavbám, které se stavbami  tvoří  jeden  funkční celek, nemožností zemědělského využívání bez 
omezení – např. ne CHKO, NATURA, PHO, OP vodních zdrojů. 

 
K § 3 Definice nabytí vlastnictví zemědělského pozemku podle tohoto zákona 
 

a)  Zahrnuje  zákonné možnosti  nabytí  a  převodu  vlastnictví  k pozemkům,  na  které  se  bude 
zákon vztahovat a to např. prodej nebo bezúplatný převod podle NOZ případně i převod za 
účelem  realizace  zástavního  práva,  a  naopak  nabývací  tituly  na  které  se  tento  zákon 
vztahovat  nebude  např.  nabývání  z.  p.  děděním,  nabývání  z.p.  dle  restitučních  právních 
předpisů, nabývání z. p. na základě provedených pozemkových úprav, převod vlastnictví ve 
veřejném zájmu pro účely pro které by bylo možné z. p. vyvlastnit. 

 
b) Zahrnuje výčet subjektů, na které se zákon bude vztahovat – pozitivní vymezení a naopak 

výčet subjektů, kterých se právní úprava obsažená v zákoně  týkat nebude, definuje osobu 

převádějící. 

 
K § 4 Postup při nabývání vlastnictví k z. p. dle tohoto zákona  
 

a) zákon stanovuje, komu může být pozemek přímo převeden, bez splnění dalších podmínek 
určených tímto zákonem, přitom je povinen požádat také o Osvědčení podle § 6 – viz níže a 
k žádosti  doložit  požadované  údaje  ‐  osoba  blízká  v řadě  přímé;  spoluvlastník  pozemku; 
zemědělský  podnikatel  podnikající  aktivně  v zemědělství  (aktivní  zemědělec),  po  dobu 
nejméně (např. 3) roků na území obce, ve které se předmětný převáděný pozemek nachází, 
s přednostním právem pro stávajícího pachtýře, resp. nájemce, 

 
b) stanovují se povinnosti převádějící osoby a postup při převodu pozemku v případech a osob 

jiných,  než  uvedených  v odstavci  a).  Převádějící  osoba  je  povinna  zveřejnit  převod 
vlastnictví zemědělského pozemku na zvláštním registru MZe a SPÚ a veřejné úřední desce 
obce, ve které se pozemek nachází, po dobu 6 měsíců, nedojde‐li dříve k převodu, nejméně 
však  po  dobu  30  dnů. Osoby  neuvedené  pod  písm.  a),  které mohou  nabývat  vlastnictví 
k dotčeným  z. p. určených  tímto  zákonem  jsou povinny požádat o Osvědčení podle §6  a 
doložit požadované údaje, 

 
c) definují se osoby neuvedené pod písmenem a), které mohou nabývat vlastnictví k dotčeným 

z.  p.,  určených  tímto  zákonem,  (podnikatel  v zemědělství,  který má  na  území  ČR  trvalý 
pobyt nebo sídlo nejméně po dobu (např. 5) roků a aktivně podniká v zemědělství (aktivní 
zemědělec), po dobu nejméně (např. 3) roků a současně splňuje podmínku, že hospodaří na 
území obce sousedící s obcí, ve které se nachází převáděný pozemek s přednostním právem 
pro  stávajícího  pachtýře  či  nájemce  nebo  hospodaří  v  sousedním  okresu  s přednostním 
právem pro stávajícího pachtýře či nájemce nebo jde o vlastníka zemědělských pozemků o 
výměře do určité výměry ha z. p., bez ohledu na místo podnikání. 

 
Přitom přednost při akceptování nabídky mají subjekty ve výše uvedeném pořadí. 
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Prodávající  –  převádějící  osoba, může  následně  rozšířit  nabídku  i  na  osoby  zde  neuvedené, 
v případě, že žádná z uvedených vyjmenovaných osob neprojevila zájem nebo zájem projevila a 
převádějící  jim pozemek nepřevedl v termínu 6 měsíců, podle § 4 písm. b). Taková osoba musí 
splnit podmínku,  že  se  jedná o podnikatele v zemědělství, který má na území  ČR  trvalý pobyt 
nebo sídlo nejméně po dobu zákonem stanoveného počtu  let a aktivně podniká v zemědělství 
po dobu nejméně zákonem stanoveného počtu let. 
 
d) postup uvedený pod písmeny b) a c) se vztahuje i na bezúplatné převody, aby nedocházelo 

k obcházení zákona, dotýká se osob uvedených pod písmenem a), s výjimkou osoby blízké 
v řadě přímé nebo spoluvlastníka pozemku, 

 
e) podmínka aktivního podnikání v zemědělství po dobu nejméně (např. 3) roků se nevztahuje 

na mladého  začínajícího  zemědělce  nebo  začínajícího  zemědělce,  který nesmí prodat  ani 
darovat  ani  jinak  zcizit  takto  nabyté  pozemky  po  dobu  5  roků  a musí  na  nich  aktivně 
hospodařit, takto nabyté pozemky nesmí jiné osobě ani propachtovat s výjimkou zdravotní 
nezpůsobilosti  na  pozemku  hospodařit  (obdoba  ustanovení  §  2348  NOZ)  nebo  jiného 
zásahu vyšší moci. (Při porušení v § 8 uplatnit sankci nebo návrh předkupního práva státu.) 

 
§ 5 Náležitosti nabídky převodu z. p. 
 

a) stanovuje se výčet povinných údajů o převádějící osobě a o převáděném pozemku pro účely 
zveřejnění nabídky (identifikace o převádějící osobě – jméno a bydliště a identifikační číslo 
osoby, je‐li přiděleno, jde‐li o fyzickou osobu, název, adresa sídla a identifikační číslo osoby ‐ 
jde‐li o právnickou osobu, údaje o pozemku z KN, z LPIS, požadovaná cena převádějícím na 
m2  nejde‐li  o  bezúplatný  převod,  způsob  převodu‐prodej,  bezúplatný  převod,  termín  a 
adresu na předkládání nabídek na převod vlastnictví z. p.), 

 
b) stanovuje se povinnost nabyvatele projevit písemnou formou zájem, ve lhůtě 30 dnů podle 

ustanovení § 4 písm. b) a to na adresu převádějící osoby a zvláštního registru MZe a SPÚ. 
 
 
§ 6 Výkon státní správy (MZe, SPÚ) 
 

a)  správa  a  vedení  zvláštního  registru  MZe  a  SPÚ,  vydávání  potvrzení  o  délce  a  místě 
hospodaření, 

 
b) splnění podmínek k nabytí z. p., podle tohoto zákona, ověřuje místně příslušný SPÚ, který 

vydává Osvědčení, 
 
c) žádost o vydání Osvědčení k ověření podmínek převodu z. p. podává nabývající osoba,  
 
d) stanovují se náležitosti a obsah žádosti nabývající osoby k vydání Osvědčení, včetně příloh 

prokazujících splnění výše uvedených zákonných požadavků,  (např. hospodaření na území 
obce po dobu zákonem stanoveného počtu let), 

 
e) upravují se náležitosti Osvědčení,  lhůty a postup SPÚ k jeho vydání s tím, že na postup se 

nevztahuje Správní řád, 
 
f) Osvědčení je součástí žádosti o vklad z. p. do KN. Bez vydaného platného Osvědčení KN vklad 

neprovede, což si vyžádá příslušnou změnu v katastrálním zákoně. 
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§ 7 Omezení nabývání vlastnictví k z. p. 
 

vymezení okruhu osob, na které se bude vztahovat zákaz nabývání z. p. podle tohoto zákona. 
 
§ 8 Sankce 
 

výše sankcí za porušení konkrétních ustanovení tohoto zákona. 
 
§ 9  

a)  Změna  souvisejících  předpisů  –  zákon  si  vyžádá  změny  např.  v NOZ,  katastrálním  zákoně, 
zákoně o Státním pozemkovém úřadu, zákoně o zemědělství, 
  
b) Přechodná ustanovení – zákon stanoví postup v řízeních zahájených před účinností zákona. 

 
§ 10 Účinnost 
 

navrhuje se účinnost od …. 
 
 

Připomínková	řízení	
Ing. Jan Doležal, odbor komodit AK ČR 

 
V roce 2015 došlo k přehodnocení systému rozesílání podkladů pro připomínková řízení. 
Byly  vytvořeny  seznamy  zájemců o participaci na připomínkování,  kterým  jsou nadále 
důležité právní normy rozesílány.  
 

Celkem  to  bylo  opět  více  než  65  legislativních  i  nelegislativních  materiálů.  Mezi 
nejdůležitější  předpisy  v roce  2015  patřily  novely  nařízení  vlády  k přímým  platbám, 

agroenvinronmentálně‐klimatickým  opatřením  a  opatření  dobrých  životních  podmínek  zvířat.  
Připomínkován  byl  také materiál  „Strategie  rozvoje  rezortu  do  roku  2030“,  ke  kterému  se  podařilo 
prosadit  několik  zásadních  dodatků  členských  organizací  a  zájmových  svazů.  Celkově  se  směrem 
k rezortu podařilo v minulém roce navázat aktivní a konstruktivní dialog, který umožňuje úřadu prosadit 
některé zásadní pozměňovací návrhy a zároveň se nedostává naše organizace do izolace. 
 

I v roce 2015 pokračovala dobrá spolupráce s Lesnicko‐dřevařskou komorou reprezentovanou výkonnou 
tajemnicí Ing. Andreou Pondělíčkovou a také Českým rybářským sdružením zastoupeným panem RNDr. 
Michalem  Kratochvílem,  Ph.D.,  jejichž  odbornosti  bylo  využito  především  směrem  k Ministerstvu 
životního prostředí.  
 

Připomínkování materiálů vytvořených rezortem Ministerstva zemědělství má prioritu v rámci Úřadu AK 
ČR.  Snažíme  se  sporná  témata  předjednat  v rámci  pracovních  skupin,  kterých  se  účastní  další 
zaměstnanci úřadu a konečné řešení je v rámci kolegia poradců, kde má AK ČR zastoupení v osobě pana 
tajemníka Ing. Martina Fantyše a pana viceprezidenta Ing. Bohumila Belady. 
 

Novinkou  roku  2015  bylo  rozesílání  materiálů  z kabinetu  ministra  zemědělství  přímo  nevládním 
organizacím. O chystané  legislativě  je tak možné diskutovat v mnoha případech v dřívější fázi a v rámci 
širší bázi zainteresovaných subjektů.  
 

V případech, ve kterých se nepodaří v prvotních  fázích  legislativního procesu přesvědčit ministerstvo o 
změně  legislativních  předpisů  ve  prospěch  našeho  členstva,  je možné  využít  institut mezirezortního 
připomínkového řízení.  
 

Od roku 2016 jsou nově nejdůležitější předpisy k dispozici na webu v sekci „Legislativa“ a členům Agrární 
komory, kteří jsou registrováni, přichází na email pouze notifikace o umístění dokumentu na web. Tento 
systém  je  podle  našeho  názoru  uživatelsky  přístupnější  a  zároveň  nejsou  zahlcovány  elektronické 
poštovní schránky našich členů. 
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10.	Schůzová	činnost		
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR 

Představenstvo Agrární komory ČR, případně společně s Dozorčí radou AK ČR, se od XXIII. sněmu sešlo 
dle  stanoveného  harmonogramu  k řádným  jednáním,  a  to  4.  června  v Praze,  28.  srpna  v Českých 
Budějovicích, 7. října v Praze, 2. prosince v Holovousech, 27. ledna v Praze a 1. dubna v Brně. Vedle toho 
bylo  k řešení  situace  v mléčném  sektoru  svoláno  na  29.  července  2015  mimořádné  jednání 
představenstva. 

 

Účast  členů  představenstva  pravidelně 
přesahuje  90%  hranici.  K jednáním  jsou 
zváni hosté  jako  je ministr zemědělství ČR,  
členové  vedení  MZe  a  dále  zástupci 
resortních  organizací  jako  je  SZIF,  PGRLF, 
ale  také  ČSÚ,  univerzit,  partnerů  AK  ČR, 
apod.  K hlavním  tématům  jednání  patří 
záležitosti  spojené  a  navazující  na 
Společnou  zemědělskou  politiku  EU  a 
Program  rozvoje  venkova,  nastavení  a 
využití  investičních  dotací,  rozpočet 
kapitoly Ministerstva zemědělství, zhodnocení komoditní problematiky a vývoje trhu, nastavení a využití 
rámce národních podpor,  řešení a  spolupráce  s partnery v oblasti klimatických  změn a dopadů  sucha, 
činnost  PGRLF,  ustanovení  Fondu  těžko  pojistitelných  rizik  a  dalších  programů,  ale  také  dozorových 
orgánů,  připomínkování  legislativy  státních  institucí  a  předkládání  vlastních  materiálů,  či  jednání  o 
hospodaření, příspěvkové kázni a dalším směrování a rozvoji AK ČR. Veškeré zásadní rozhodnutí AK ČR 
prochází  schválením  usnesení  jejího  představenstva,  o  kterém  je  členská  základna  obratem 
informována. Cílem těchto jednání je stabilizovat postavení AK ČR a zároveň posílit vyrovnanou agrární 
hospodářskou  soustavu  České  republiky  a  zajistit  její  dlouhodobé  a  důstojné  působení  v rámci 
jednotného trhu EU.  

 

Po  rozšíření vedení o viceprezidenty vzešlé  z doplňujících voleb, které  se konaly v rámci XXIII.  sněmu, 
bylo  v souladu  s interními  předpisy  AK  ČR  ustanoveno  Prezidium  AK  ČR  jako  orgán  řešící  aktuální 
problematiku, přijímající  stanoviska a doporučení pro představenstvo AK  ČR a k řešení bezodkladných 
otázek činnosti a chodu AK ČR s externím i interním zaměřením. Prezidium, jehož přizvanými členy jsou 
pracovníci Úřadu AK ČR, se schází pravidelně v předstihu před  jednáními představenstva AK ČR a dále 
v průběhu roku dle potřeby.  

 

Z dalších setkání na celostátní úrovni to byla porada KAK, RAK a OAK, dne 20. dubna 2015 v Hodkovicích 
u Prahy, dále porada na stejné úrovni 10. listopadu 2015 v Pardubicích a jednání Sněmovny společenstev 
a Sněmovny všeobecné AK ČR, která se uskutečnila dne 14. ledna 2016 ve Větrném Jeníkově. Prezident 
AK ČR a další členové úzkého vedení se také účastnili předsněmovních debat s delegáty XXIV. Sněmu AK 
ČR, konaných v lednu až březnu 2016. Průběžně vedení a Úřad AK ČR obsazují také  jednání okresních, 
regionálních a krajských komor, výročních schůzí, valných hromad, či porad členských společenstev. 

 

Trvalým  tématem  současnosti,  a  o  to  více  po  průběhu  vegetačního  období  roku  2015  a  místy  až 
devastujících  dopadů  sucha,  je  řešení  klimatických  změn  v  zemědělském,  lesnickém,  rybářském  a 
vodním  hospodaření  v krajině.  Rok  2015  přinesl  sektoru  škody  v odhadované  kumulované  výši 
přesahující  2,5  mld.  s přímými  dopady  především  na  podniky  se  specializovanou  výrobou,  ale  i  do 
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krmivové základny živočišné výroby. Otázka výše a rozdělení kompenzací ze strany státu nebyla v době 
vzniku této zprávy ještě známa.  

 

Jednotlivých poznatků a institucí zabývajících se v různé podobě tématy klimatických změn a nedostatku 
či nadbytku srážek je v České republice celá řada. Agrární komora ČR proto již v roce 2014 iniciovala a od 
té  doby  trvale  vede  dialog  se  všemi  partnery  z řad  zemědělské  praxe,  výzkumníků,  akademiků,  ale  i 
státních  úředníků,  s cílem  spojit  síly  a poznatky  ke  vzniku  účinných  a  společných  návrhů  na  opatření 
směřující k maximálním, rychlým, ale i koncepčním a především účinným řešením tohoto stavu. Hlavním 
důvodem není jen aktuální dopad a škody v prvovýrobě, ale i blízká budoucnost, protože podle predikcí  

a matematických modelů budou  tyto extrémy  stále  častější a  razantnější například  s jiným  rozložením 
srážek  v roce,  zvýšeným počtem  tropických dní  a nocí,  apod. Dosavadní poznatky  a  zkušenosti  teorie 
proto musí za své vzít také praxe. I proto je důležité zapojení členské základny AK ČR a dalších partnerů 
na celém území České republiky do celostátní sítě sběru dat, jejich aktuální i dlouhodobé vyhodnocení, i 
využití  poradenské  činnosti,  analýz,  časových  řad,  předpovědí  a  odhadů  k řešení  klimatických  vlivů  v 
konkrétních regionech ČR. Mezi opatřeními v krajině je například kumulace vody přes využití stávajících i 
nových  vodních  ploch  a  závlahových  systémů,  cílené  pozemkové  úpravy,  opatření  vedoucí  k ochraně 
půdy a krajiny před erozí, zlepšení podmínek mikroklimatu  regionů, apod. Hlavními partnery pro  tuto 
diskuzi  jsou  vedle  AK  ČR  kupříkladu  Mendelova  univerzita  v Brně,  Vysoké  učení  technické  v Brně, 
Výzkumný ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Státní pozemkový úřad, 
Český  hydrometeorologický  ústav,  Asociace  krajů  ČR  a  samozřejmě  Ministerstvo  zemědělství, 
Ministerstvo životního prostředí, či poradní skupiny vlády ČR. 
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11.	Informatika		
Ing. Soňa Chánová, Odbor informatiky 

	
Webové	stránky	
 
Síla stránky se znovu zlepšila: www.agrocr.cz se zvýšila z 62 % na 63 %, www.apic‐ak.cz z 60 % na 63 %, 
pro srovnání web MZe www.eagri.cz 41 %, www.szif.cz 61 %. Zdroj: SEO‐servis údaje  
Přehled zobrazení stránky v průběhu roku 2014 a 2015. 

 
 
Zobrazení stránek: 328 475 
 
Návštěvy: 108 354 
 
 

 
 
Zobrazení stránek: 350 776 – Navýšení oproti roku 2014 o 22 301 tj. 6,36 % 
 
Návštěvy: 113 832 – Navýšení oproti roku 2014 o 5 478 tj. 4,81 %   
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Kalendář	škol	
 
Školská  komise  AK  ČR  a  Asociace  vzdělávacích  zařízení  pro  rozvoj  venkovského  prostoru  navrhla 
vytvoření  Kalendáře  akcí  pro  školy.  Každá  přihlášená  škola  (nemusí  být  členem  AK  ČR) má možnost 
požádat o registraci na www.akcr.cz a zadávat samostatně své akce konající se v příštím období. 
 
Akce se zobrazují v denních a týdenních Novinkách s dostatečným předstihem.  
 
Z akcí  Školská  komise  vybere  cca  6  TOP  akcí,  které  bude  potom  výrazně  mediálně  podporovat. 
Podmínkou je, že tyto akce musí být zveřejněny na webu www.akcr.cz. 
 

 
 
 
 
 

FADN  –  šetření  ekonomiky  zemědělských  podniků  v roce  2015 

dokončilo  30  právnických  osob  (PO)  a  5  fyzických  osob  (FO),  které 
zastřešilo 17 okresních komor a Ovocnářská unie.  
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12.	Činnost	úřadu	a	financování	AK	ČR	
Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel Úřadu AK ČR 

 

Personální	změny		
Koncem roku 2015 došlo k personálním změnám úřadu AK ČR. K 1. 1. 2016 nastoupil Ing. Jiří Pondělíček, 
Ph.D., který nahradil Ing. Tomáše Kreutzera v útvaru zahraničí a analytika. Ing. T. Kreutzer pokračuje na 
částečný  pracovní  úvazek  s předpokládaným  ukončením  do  konce  roku  2016.  Dále  byl  k 1.  1.  2016 
posílen  útvar  komodit.  K Ing.  Janu  Doležalovi  nastoupila  na  částečný  pracovní  úvazek  Bc.  Martina 
Kodatová.  Poradce  prezidenta  AK  ČR  Ing.  Jan  Záhorka  od  roku  2015  pokračuje  rovněž  na  částečný 
pracovní úvazek. 
 

Inventarizace	
Na přelomu roku 2015 a 2016 byla provedena řádná inventura majetku Agrární komory ČR. Dokončilo se 
vyřazování nevyhovujícího nábytku. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Úřad AK ČR byl během roku 2015 
plně  dovybaven  potřebnou  kancelářskou,  komunikační  technikou  a  referentskými  vozidly. Nově  byla 
zakoupena  jedna Škoda Octavia,  jedna Škoda Fabia a od Potravinářské komory ČR odkoupena zánovní 
Škoda Superb. 
 

Restrukturalizace	úřadu	
V roce 2015 pokračovala restrukturalizace úřadu AK. Obě pracovnice úřadu AK v Olomouci absolvovaly 
certifikovaný rekvalifikační kurz účetnictví, správy daní a mezd, který dokončí počátkem roku 2016. Od 1. 
1. 2016 převzaly plně účetnictví, daně a mzdy do své kompetence. Návazně bude ukončena k 1. 4. 2016 
smluvní spolupráce se společností OlComp, která tuto agendu dosud zajišťovala. OlComp  ještě dokončí 
závěrku za rok 2015 a zpracuje daňové přiznání za rok 2015. 
 

Revize	evidence	členské	základny	
V návaznosti na úkoly z Prezídia AK ČR Úřad AK ČR ve spolupráci s dozorčí radou a okresními, krajskými a 
regionálními komorami zkontroloval stav evidence členské základny. Úplné evidenční údaje, vč. výměry 
a kontaktů jednotlivých členů byly pouze u 39 OAK a RAK z celkem 60. Část nedostatků byla odstraněna 
do  konce  roku  2015  a  do  evidence  tak  bylo  24.  2.  2016  vzato  dalších  35 530  ha.  Tím  celkový  počet 
evidovaných  ha  dosáhl  1 634 454  ha.  Část  nedostatků  v evidenci  nadále  přetrvává,  a  proto  kontrola 
stavu členské základny bude v dalším období pokračovat. 
 

Finance,	rozpočet	AK	ČR	
Vyrovnaný plánovaný rozpočet AK na rok 2015 ve výši cca 29,5 mil. Kč příjmů a výdajů byl realizován v 
souladu s vývojem cash flow, dodržováním rozpočtové kázně daňovou optimalizací. Tím bylo dosaženo 
vyrovnaného  hospodářského  výsledku  za  rok  2015,  resp.  „kladné  nuly“,  tj.  zisku  před  zdaněním  cca 
100 000 Kč. 
 

Výhled	hospodaření	
Nehledě na vyrovnaný rozpočet a „kladnou nulu“ v roce 2015 nadále trvá enormní závislost příjmů AK 
ČR na cizích zdrojích, jejichž opakovatelnost je nejistá ať se jedná o dotace nebo o služby s převažujícím 
podílem  ročních  sponzorských  smluv.  Dotace  a  smlouvy  dohromady  nadále  představují  téměř  70 % 
celkových příjmů AK  ČR. Relativně  stálým příjmem  jsou pouze  členské příspěvky  (cca 30 %  celkových 
příjmů). Nedaří se zvyšovat výnos ze stávajících aktivit AK ČR na straně jedné a získávat nové a výnosné 
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aktivity  (např. omezení dotací v PRV na vzdělávání,  stagnace počtu  členů AK) na  straně druhé. V této 
situaci bude nutné zahájit diskusi o změnách výše a struktury členských příspěvků.  
 

XV.	Agrární	ples		
Ples 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 konal dne 
22.  ledna  2016  v Paláci  Žofín  v  Praze.  Cílem  bylo  zopakovat  úspěšný  koncept  předchozího  agrárního 
plesu. 
 
Mezi čestné hosty patřili mj. předseda Senátu Parlamentu p. Milan Štěch, ministr zemědělství p. Marian 
Jurečka, předseda ZV PSP p. Jaroslav Faltýnek a další představitelé podnikatelské, politické, akademické 
a diplomatické  sféry,  zástupci MZe  a  resortních  institucí  (SZIF, PGRLF,  SVS  ČR,  SZPI,  apod.). Dále byli 
přítomní představitelé podnikatelské sféry, zájmových a profesních sdružení.  
 
Celkem bylo přítomno  cca 1150 hostů. Propagace partnerů byla  směrována  tak, aby oslovila všechny 
přítomné hosty  ‐ umístění  logopanelů na hlavním  schodišti, promítání  smyčky  vedle pódia  v Hlavním 
sále, poděkování prezidentem i konferenciérkou, aj. 
 
15.  Agrární  ples  byl  vyhodnocen  jako  významná  společenská  událost,  která  byla  i  díky  vkladu 
jednotlivých  společností  do  vlastního  financování  a  darů  do  tomboly  vnímána  jednoznačně  jako 
přínosná. 
 
Financování plesu bylo zajištěno sponzorsky přes členy představenstva a dozorčí rady ve výši cca 1 347 
tis.  Kč.  Členové  představenstva  za  Karlovarský  kraj  a  za  společenstvo  květinářů  a  floristů  finanční 
příspěvek  nezajistili.  Příjem  z prodeje  vstupenek  činil  cca  157  350  tis.  Kč  bez  DPH.  Díky  štědrosti 
sponzorů byla bohatá  tombola,  celkem 380  cen. Celkový náklad na ples  činil  cca 1 865  tis. Kč  a ples 
skončil se ziskem cca 200 tis. Kč. 
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13.	Ostatní	činnost	
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 
 
 

 

    
 
 

 
Zúčastňujeme se odborných výstav jak s vlastním stánkem, tak i pořádáním doprovodných akcí. Jsou to 
zejména  Země  živitelka,  kde  byl  společný  stánek  s Potravinářskou  komorou  ČR,  Národní  výstava 
hospodářských  zvířat,  Salima,  Zahrada  Čech.  Také  Okresní  agrární  komory  pořádají  řadu  oblastních 
výstav. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Archiv BVV Veletrhy Brno 2x 
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Pořádáme  řadu  kulturních  akcí  jako  Národní  dožínky,  Agrární  ples,  spolupracujeme  při  organizaci 
novoročního  koncertu.  Dvakrát  ročně  jsme  partnery  a  spolupořadateli  tradičních  Žofínských  fór  na 
Slovanském ostrově v Praze. Krajské i okresní komory pořádají kromě dožínek a plesů také podnikatelská 
a manažerská fóra.  
 
 

 
Foto: Archiv Výstaviště České Budějovice 

 
 
Agrární komora má:  

‐ dva zástupce v poradním sboru ministra zemědělství,  
‐ máme zástupce v Podnikatelské radě ministra průmyslu,  
‐ v Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni,  
‐ v Radě kvality České republiky a s exportní akademií Ministerstva průmyslu a obchodu,  
‐ v Národní radě pro kvalifikaci,  
‐ v Národní radě pro povolání při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,  
‐ v Radě pro poradenství Ministerstva zemědělství,  
‐ v Platformě pro výzkum potravin,  
‐ ve vědeckých radách výzkumných ústavů a univerzit. 

 
Ve  spolupráci  s Ústředním  kontrolním  a  zkušebním  ústavem  zemědělským  zabezpečujeme  systém 
zkoušení a doporučování odrůd obilovin.  
Tajemník komory je členem představenstva Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu.  
Spolupracujeme s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu i se Zemědělským výborem 
Poslanecké sněmovny Parlamentu.  
Zástupci  komory  jsou  v monitorovacích  výborech  Programu  rozvoje  venkova,  Operačního  programu 
rybářství a v jejich pracovních skupinách.  
Jsme partnery Národní sítě Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova a dalších. 
Dlouhodobě spolupracujeme s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. 
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14.	Zaměření	činnosti	komory	do	příštího	sněmu	
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR 
 
 
Základními  úkoly  pro příští  období  bude  prosadit,  schválit  a  uvést  do  praxe  právní  předpisy,  které 
výrazně ovlivní podnikatelské prostředí v agrárních odvětvích, analyzovat účinnost národních předpisů 
v rámci Společné zemědělské politiky EK a připravit návrhy na změnu po  roce 2017, včetně  redefinice 
LFA. 
 
 

A.	V	oblasti	právních	předpisů	
 

1. Prosadit  novelu  veterinárního  zákona  tak,  aby měl  chovatel možnost  aplikovat  sám  některá 
léčiva a mohl provádět některé drobné odborné veterinární výkony. 

2. Prosadit novelu zákona o  rostlinolékařské péči, která zamezí uvádění nelegálních přípravků na 
ochranu rostlin na trh a v současně navrhované změně zákona o zemědělství se zavede registr 
ovocných sadů tak, aby se nezvýšila administrativní náročnost pro pěstitele. 

3. V souvislosti  s projednáváním  novely  zákona o  vinohradnictví uplatnit návrh  licencí na prodej 
alkoholu,  který  by  systémově  obsáhl  prakticky  celý  obchod  s alkoholem  s výjimkou  lehkých 
nápojů. 

4. V úzké spolupráci s Potravinářskou komorou ČR všemožně napomáhat uplatnění novelizovaného 
zákona o významné tržní síle v praxi a upozorňovat na jeho nedodržování. 

5. Pokračovat v jednáních s MZe o Marketingovém fondu, který by měl být aktivní komunikací se 
spotřebiteli.  Zdůrazňovat  a  přesvědčovat  o  přínosech  a  kvalitě  českých  potravin  při  udržení 
rozhodující pravomoci zájmových svazů k využití finančních prostředků. 

6. Sledovat  působení  Fondu  těžko  pojistitelných  rizik  po  jeho  spuštění  a  případně  navrhnout 
úpravu pravidel k jeho širšímu využití. 

7. Dokončit  diskusi  k záměru  zákona  o  nabývání  vlastnictví  k zemědělským  pozemkům  a  podle 
výsledku rozhodnout o dalším postupu. 

8. Iniciovat,  aby  se dále neprojednávala novela mysliveckého  zákona, neboť  základní požadavek 
umožnit  lov  divokých  prasat  bez  omezení  a  tím  přispět  ke  snížení  škod  na  zemědělských 
plodinách a v lesích byl splněn vyhláškou MZe. 

	
 

B.	V	přípravě	návrhů	na	změny	v	implementaci	Společné	
zemědělské	politiky	EU	po	roce	2017	
 

1. Navrhnout  zpřesnění  formulace  aktivního  zemědělce,  včetně  prosazení  vykazování  příjmů  ze 
zemědělské  činnosti,  nejlépe  v daňovém  přiznání  a  zjednodušit  tak  i  administraci  spojenou 
s degresivitou přímých plateb. 

2. Analyzovat  účinnost  podpor  citlivých  komodit  včetně možného  přerozdělení  části  obálky  ve 
prospěch výkrmu býků. 

3. V rámci redefinice LFA prosazovat odstupňovanou podporu podle faremních systémů, zejména 
podle zatížení živočišnou výrobou. 

4. Analyzovat  působení  dalších  nástrojů  Společné  zemědělské  politiky,  včetně  Plánu  rozvoje 
venkova a národních podpor, připravit návrhy na zvýšení jejich činnosti. 
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C.	Další	opatření	ke	zlepšení	podnikatelského	prostředí	
 

1. Zvýšit  tlak  na  urychlení  realizace  mimořádných  opatření  k pomoci  u  ohrožených  odvětví  a 
v případě přírodních katastrof. 

2. Prosazovat koncepční a dlouhodobé řešení mléčné krize na evropské úrovni především zvýšením 
intervenčních cen v kombinaci s exportními subvencemi. 

3. Trvat na zintenzivnění meziresortní spolupráce dozorčích orgánů při zamezování dovozů zboží za 
dumpingové ceny a důsledné kontrole dodržování ohlašovací povinnosti dovozů. 

4. Dopracovat  návrh  na  sjednocení  soutěží  regionálních  potravin  MZe  a  krajů  při  zachování 
krajských značek i národních. 

5. Podpořit  vypracování  systému  hospodaření  v souvislosti  s ročními  klimatickými  podmínkami 
v oblastech ochrany vod. 

6. Účastí v projektu „Naskoč na mléčnou vlnu“ podpořit spotřebu mléka u školních dětí. 
7. V odborném  vzdělávání  se  zaměřit  na  pravidla  Společné  zemědělské  politiky  včetně  Plánu 

rozvoje venkova, na klimatické změny a pokračovat v projektu Národní soustavy kvalifikací. 
 

	
 

D.	Vnitřní	opatření	
 

1. Aktivizovat činnost dalších okresních agrárních komor tak, aby více přispívaly k činnosti Agrární 
komory ČR jako celku. 

2. Postupně dosáhnout zapojení zemědělských podniků do sítě ke sledování klimatických změn tak, 
aby  se  získal  průkazný materiál  pro  nezbytné  opatření,  ale  i  k využití  při  rozhodování  přímo 
v zemědělských podnicích. 

3. Rozvinout  poradenství  v krajích  s pomocí  pracovníků  komor  vyškolených  v podpůrných 
programech Státního zemědělského intervenčního fondu. 

4. Využívat nově  založenou  facebookovou  stránku Agrární komory  ČR k šíření  informací  i  zpětné 
vazbě na činnost komory. 

5. Zvýšit  zapojení  členstva do  sítě  evropského  zjišťování dat o  zemědělství  FADN  s cílem  získání 
reprezentativních údajů pro ohajování členstva na národní úrovni i v EU. 

6. Docílit větší zapojení OAK, KAK, RAK i členských společenstev do publikační činnosti v AGRObase 
i ve spolupracujících médiích. 

7. Přijmout opatření k finanční nezávislosti komory. 
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15. Úřad Agrární komory České republiky 
 

 

prezident 
Ing. Miroslav Toman, CSc. 

Tel: 296 411 187
toman@foodnet.cz  

tajemník 
Ing. Martin Fantyš 

Mobil: 724 252 367
fantys@akcr.cz  

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

Mobil:  602 433 375

poradce prezidenta 
Ing. Jan Záhorka             Mobil:

 
606 755 026

zahorka@akcr.cz 

sekretariát 
p. Valérie Ivašková 
sekretariat@akcr.cz 

Tel.:
Mobil:

296 411 180
731 652 466

mediální zástupce 
 
 

Ing. Dana Večeřová  Tel.: 296 411 184

vecerova@foodnet.cz     

AGRObase 
 
zahraničí 

 

Mobil:  602 440 763
Ing. Jiří Felčárek  
felcarek@akcr.cz 
 

 

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. 
pondelicek@akcr.cz  
 
Ing. Tomáš Kreutzer 
kreutzer@foodnet.cz  

Mobil: 

Mobil: 

606 632 149

602 660 898
 

informatika 
Ing. Soňa Chánová 

Mobil: 724 969 361
chanova@akcr.cz 

komodity 

Ing. Jan Doležal  
Mobil: 

Mobil: 

724 142 948

724 969 361

dolezal@akcr.cz  
 
Bc. Martina Kodatová 
kodatova@akcr.cz 
 

poradenství a 
vzdělávání 

Ing. Jaroslava Nekvasilová 
Mobil: 724 359 868

nekvasilova@akcr.cz 

finance, účetnictví, 
daně 

Ing. Viera Klobouková  Tel.: 585 228 530

kloboukova@akcr.cz  Mobil: 724 263 419

p. Vladimíra Fialová  Tel.: 585 228 530

fialova@akcr.cz  Mobil: 724 263 409
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POZNÁMKY: 
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Partneři Agrární komory České republiky

• Prezentace kvalitních českých potravin
• Soutěž o Zlatý klas
• Zemědělská technika
• Rostlinná a živočišná výroba
• Obnova a rozvoj venkova
• Potravinářská výroba
• Služby pro zemědělství
• Lesní a vodní hospodářství
• Zahradnictví a pěstitelství
• Tvorba a ochrana životního prostředí
• Regionální potravina
• Naše Bio
• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY
• Český výrobek - garantováno

• Kvalitní evropský výrobek
• Den českých pekařů a cukrářů

Národní dožínky•

Potravinářskou komorou ČR



VÝROČNÍ ZPRÁVA
AGRÁRNÍ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY

ZA ROK 2015

Materiál pro delegáty XXIV. sněmu
3. dubna 2016 v Brně

Zpracovala:
Agrární komora České republiky

Sídlo: Blanická 3, 779 00 Olomouc, tel:. 585 228 530
Úřad Praha: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, tel: 296 411 180

E-mail: sekretariat@akcr.cz    ID datové schránky: guzadjj
IČ: 47674768   DIČ: Cz47674768 č. ú.: ČSOB 153 269 828/0300

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Text neprošel jazykovou úpravou.
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