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Prezident Agrární komory 
České republiky Zdeněk Jan-
dejsek v reakci na evropskou 
diskuzi k nastavení rámce pod-
mínek Společné zemědělské 
politiky EU, ale i v souvislosti 
k očekáváním od nově vznikají-
cí vlády a ministra zemědělství, 
zdůrazňuje význam nastávají-
cích rozhodování pro budouc-
nost našich zemědělců a potra-
vinářů.

■ Jak vnímáte průběh vy-
jednávání ke Společné země-
dělské politice (SZP) po roce 
2020. Co v nich považujete za 
pozitivní?

Z  pohledu Agrární komory 
jsou podstatné okruhy a  priori-
ty k  posílení zemědělské prvo-
výroby i  zpracovatelského prů-
myslu, které by prostřednictvím 
modernizace, inovací a cíleného 
rozvoje měly zvyšovat konku-
renceschopnost v  evropském, 
ale i světovém měřítku. A to jak 
u  celé Evropské unie, ale pře-
devším na stejné úrovni všech 
jednotlivých členských států. 
V  případě České republiky 
mám na mysli především posí-
lení živočišných výrob a odvět-
ví speciální rostlinné produkce 
a  jejich zpracování v  kvalitní 
a  zdravotně nezávadné potra-
viny, s  vedlejšími pozitivními 
efekty péče o  krajinu, ovzduší, 
půdu, vodní zdroje i  k  řešení 
klimatických výzev.

Současná diskuze o  podobě 
Společné zemědělské politiky 
po roce 2020 je z  tohoto po-
hledu naprosto zásadní a  musí 
primárně vést k  obhajobě ná-
rodních zájmů daných historic-
kým vývojem. Naše podniky 
mají ambici, znalosti, techno-
logie i  lidské zdroje k naplnění 
tuzemské potravinové sobě-
stačnosti. Chceme tím přispívat 
i k rozvoji venkova a zaměstna-
nosti ve venkovském prostoru 
a provázat svou činnost na další 
sektory národního hospodářství 
i celou ekonomiku.

Trváváme na čtyřech prio-
ritách, tedy zabránit nastavení 
horních limitů plateb na podnik, 
stojíme o  prosazování rovných 
národních a  regionálních pod-
por v  rámci jednotného trhu, 
požadujeme přijmout jednotný 
systém regulace obchodních 
řetězců na úrovni EU a chceme 
zvýšit podíl obálky pro citli-
vé komodity na celkové obálce 
SZP pro přímé platby z  nyněj-
ších 15 na 30 procent a podpořit 
zpracovatelský průmysl.

■ Jak vnímáte současnou 
diskuzi k  zemědělské politice 
na evropské úrovni?

Po mnoha kolech jednání 
o  budoucnosti zemědělství, 
které jsem během posledních 
měsíců absolvoval jak v  České 
republice, tak například v rámci 
rozšířených jednání zemí Vise-
gradské čtyřky a pak samozřej-
mě i přímo v Bruselu, bych ne-

měnil nic na názorech naprosté 
většiny evropských zemědělců, 
protože vím, že na základním 
směrování se shodneme. Chce-
me pečovat o  krajinu, chceme 
vyrábět potraviny, chceme být 
za tuto práci respektováni a mít 
z ní přiměřený zisk.

My všichni ale podléháme 
neuvěřitelné politické a  úřední 
moci, která představuje největ-
ší překážku k  nalezení shody. 
Uvést mohu například jednání 
o  zákazech některých skupin 
chemických látek, které jsou jen 
a čistě politickým rozhodnutím, 
bez vědeckého zdůvodnění. Zde 
je vidět, že ti, kdo o nás rozho-
dují, nemají o potřebách každo-
denní praxe vůbec ponětí, a to je 
chyba.

■ Citlivou otázkou se stává 
nastavení rozpočtu pro evrop-
ské zemědělství, jakou cestu 
byste doporučoval?

Téma se rozpadá do několika 
pohledů, přičemž ty základní 
jsou následující. Podaří se do 
roku 2021, kdy by měla odstar-
tovat nová společná zemědělská 
politiky, zcela vyřešit brexit? 
Jak Evropská komise nahradí 
výpadek 11–15 miliard euro ze 
společného unijního rozpočtu 
po odchodu Velké Británie? Jak 
bude Evropská unie reagovat na 
požadavky určité části evropské 
veřejnosti na fi nancování no-
vých aktivit, jako je migrace či 
bezpečnost z unijního rozpočtu?

Řada politiků vidí nejsnaz-
ší řešení budoucnosti rozpočtu 
v  redukci výdajů na Společnou 
zemědělskou politiku. Ale já 
jsem přesvědčen, že společná 
zemědělská politika, která je 
jedinou skutečně unijní politi-
kou a při výdajích menších než 
0,5 % HDP EU, je politikou vel-
mi levnou a  přitom z  pohledu 
přežití základní. Příspěvek Vel-
ké Británie do obálky Společné 
zemědělské politiky v současné 
době činní přibližně 4  – 5 mi-
liard euro, z  celkového objemu 
zhruba 55 mld. euro, jde tedy 
zhruba o 7 – 8 %. Tato skuteč-
nost naznačuje, že radikální 
změna není nutná a příští refor-
ma by měla přinést spíše evoluci 
na místo revoluce.

■ Máte tedy představu jak 
tento propad řešit?

Nejvhodnější řešení by bylo 
zvýšit příspěvky od zbylých 27 
členských zemí EU o potřebnou 
částku 4 – 5 mld. euro v pomě-
ru současných přispěvovate-
lů a  obálku pro SZP zachovat 
v původní výši. Případně by šlo 
eventuálně zvýšit strop rozpoč-
tu Evropské unie z  1 procen-
ta HDP až na 1,5 % a umožnit 
tak fi nancování nových aktivit 
při zachování celkové obálky. 
Poslední variantou samozřejmě 
je snížit příspěvek pro všechny 
členské země a soustředit se na 
efektivní vynakládání fi nanč-
ních prostředků, tedy například 
institut aktivního zemědělce 
v  prvním pilíři či na inovace 
v druhém pilíři.

■ Kam by měla Evropa se 
svým modelem zemědělství 
směrovat?

Zemědělská politika musí 
být v kontextu současného glo-
bálního prostředí především 
konkurenceschopná, dále efek-
tivní, produktivní a samozřejmě 
ekologicky udržitelná s  pobíd-

kou zájmu o  život na venkově. 
Péče o  životní prostředí přitom 
ale oproti některým současným 
představám a  bohužel i  dotač-
ním titulům neznamená nechat 
půdu ležet ladem.

Dotační podpory nyní v  řadě 
zemí nestimulují růst ani za-

městnanost a  jsou jen jakousi 
rentou pro vlastníky či do míry 
povinného minima pasivní uži-
vatele půdy, kteří se orientují 
lépe v dotačních pravidlech než 
v  zemědělské výrobě. Tisíce 
hektarů tak leží ladem nebo jsou 
neefektivně využívány, což ne-
prospívá k úrodnosti, ani k pro-
dukci potravin, kterých přitom 
není v  celosvětovém prostoru 
dostatek.

A zde by měla být hlavní vize 
Evropské unie – mít jako celek 
konkurenceschopný potenciál 
uplatnit svou vysoce kvalitní 
produkci na světovém trhu. Kva-
lita, hygiena potravin, standardy 
péče o  krajinu a  pohody zvířat 
a  výsledky v  užitkovosti jsou 
v EU nejlepší na světě. Poptávka 
v  zemích se zvyšující se život-
ní úrovní jako je Čína, Rusko 
nebo země Středního Východu 
je enormní. Proto je v  rámci 
EU nutné zvyšovat produktivi-
tu práce a  koncentraci výroby 
k  zajišťování této konkurence-
schopnosti.

■ Mluvíte často o  souběž-
ných efektech výroby, co si 
pod tím máme přesně před-
stavit?

Půda, která svými vlastnost-
mi umožňuje růst plodin či vy-
tvářet krmivovou základnu pro 
dobytek a  následně pak v  obou 
případech směřuje ke zpracová-
ní do potravin, by měla být zá-
sadně produkčně využívána, aby 
tak působila pozitivně na životní 
prostředí a přinášela užitek.

V  České republice nyní ob-
rovským způsobem chybí orga-
nická hmota v půdě. A protože 
v  přírodě vše souvisí se vším, 
máme zde negativní vliv na 
schopnost půdy udržet vláhu. 
Tím se ještě více zhoršují dopa-
dy zvýšených průměrných teplot 
a nepravidelného rozložení srá-

žek v čase, které s sebou přináší 
poslední dekáda. Určitý vývoj 
klimatu a  jeho extrémní proje-
vy musíme vnímat jako fakt, na 
který bychom měli být připrave-
ni, a to právě posílením odvětví 
chovu skotu, prasat a drůbeže.

Pokud mluvíme o  plnohod-

notném zemědělství, musíme jej 
vidět jako vyváženou soustavu 
vycházející z  polního hospoda-
ření, přes živočišnou výrobu, 
jejíž vedlejší produkty jdou zpět 
na pole. Zde nemusíme vymýš-
let nic nového, jde o staletí pro-
věřené principy.

Společná zemědělská politika 
by se tedy měla opírat o  zdra-
vý selský rozum s  oproštěním 
umělé národní i bruselské byro-
kratické nadstavby. Vypustit by-
chom měli podporu nicnedělání 
a zaměřit se naopak na výrobně 
stimulační a  rentabilní prin-
cip. Každý zemědělec by měl 
v rámci svých činností pracovat 
tak, aby mzdy zaměstnanců, 
sociální, zdravotní a důchodové 
příjmy, daně z  příjmu či DPH 
z  prodané produkce převýšily 
jemu přiznané podpory.

■ Koncem října unikl před-
běžný obsah sdělení Evropské 
komise k  budoucnosti a  re-
formě Společné zemědělské 
politiky, které bude ofi ciálně 
představeno 29. listopadu, jak 
jej můžeme vnímat?

Samozřejmě nevíme, jak zá-
sadně se bude lišit ofi ciální 
verze. Nevíme, zda máme vní-
mat tento únik informací jako 
řízený, který jen testuje náladu 
a  národní pozice. Zdá se, že je 
ve hře více úvah a variant. Me-
zi nimi je možný posun reformy 
do let 2022 až 2024, tedy do do-
by, kdy bude řádně připravena.

U  zastropování se mluví 
o  prozkoumání jeho možnosti 
na úrovni 60 a  100 tisíci euro, 
Uvažuje se o  ponechání pla-
teb v  I. pilíři pouze ze zdrojů 
EU bez možnosti národního 
kofi nancování. Zřejmě dojde 
ke změně pravidel ozelenění 
a  ošetřeno by mělo být systé-
mové řízení rizik na propad trž-
ních cen. Rozhodně vítám vyšší 
důraz na precizní zemědělství 
a cílené investice s výraznějším 
zohledněním faktoru zaměstna-
nosti, či podmínění vyplácení 
plateb zemědělcům, pro něž je 
tato práce primární živnost.

Problém rozhodně nemáme 
se zavedením redistributivní 
platby jako zvýhodnění malých 
farmářů. V  uvedených souvis-
lostech je o  to více podtržen 
význam činnosti Konsorcia ne-
vládních organizací a  zeměděl-
ských a potravinářských podni-
ků, v  jehož aktivitách budeme 
nadále pokračovat.

■ Trvale se zasazujete o po-
sílení vnímání českého země-
dělství a potravinářství, jakou 
máte v tomto směru vizi?

Jsem přesvědčen, že vlastní 
potraviny a  soběstačnost země 
ve výrobě potravin je to nejzá-
kladnější, čeho bychom si měli 
považovat. Nejzdravější výživa 
bude vždy ta, která bude vyro-
bena doma, kterou si můžeme 
zkontrolovat, která je na stole za 
několik hodin a ne za dny a ně-
kdy i  týdny. Ti, kteří to mohou 
ovlivnit, nedokáží, zdá se, po-
chopit, že každá vyspělá země 
v  první řadě řeší soběstačnost 
a  bezpečnost v  potravinách, 
aby naplnila tu nejzákladnější 
lidskou potřebu. A  to vidíme 
nejenom v Evropě, ale po celém 
světě.

Pokud by takto přemýšleli na-
ši politici a potažmo i celá veřej-
nost, tak by se nemohlo stát, že 
od roku 1990 prohospodaříme 
potenciál českého zemědělství 
a  zpracovatelského průmyslu. 
To že jsme s  chovy hospodář-
ských zvířat na třetinové úrov-
ni, je ostuda a  tragická vizitka 
našich vlád. Ty za posledních 
27  let neměli vůli, snahu ani 
odvahu zařadit výrobu potravin 
mezi strategická odvětví našeho 
státu. Podmínky, které vytvářejí 
pro naše podnikatele v zeměděl-
ství, nejsou takové, jako v jiných 
státech, a  tím nemyslím třeba 
jen bohaté Německo, ale také 
stále agrárně sílící Polsko.

Naše zemědělství je velkou 
měrou ovlivňováno tím, že okol-
ní státy budovaly sektor desítky 
let, využívaly pro tyto záměry 
národní i unijní prostředky. Na-
še zemědělství pak má problém, 
že potraviny, které se vyrábí 
právě v  agrárně uvědomělých 
zemích, jsou silně dotovány a na 
náš trh se valí za podnáklado-
vé ceny a  likvidují tak náš trh 
a zemědělce zahánějí tam, kam 
by neměly, tedy do extenzivity. 
Tedy do prostého hospodaření 
v  krajině bez výstupů a  pro-
dukce. Pokud někdo vyrobí po-
traviny dráž, a přesto se k nám 
dovezou o  10  – 20  % levněji, 
pak nesoupeří naše schopnosti 
a um, ale síla národních rozpo-
čtů a ekonomik.

■ Je tedy české zemědělství 
v evropském rozměru konku-
renceschopné?

Pokud bychom výrobu vztáh-
li na základní ekonomické pa-
rametry, tak jsou naše výkony 
plně srovnatelné. Ale jak jsem 
již zmínil v  minulé odpovědi, 
evropský trh je deformovaný 
národními dotacemi starých 
zemí EU, které jsou téměř čtyř-
násobně větší než národní dota-
ce u nás a zemědělcům míří od 
obcí, přes kraje, ministerstev 
životního prostředí, zeměděl-
ství, místního rozvoje a podob-
ně. A na rozdíl od nás mají tyto 
země také velmi silné politické 
zastání a v neposlední řadě také 
velmi výraznou podporu svých 
spotřebitelů. Tomuto tlaku a síle 
se pak velmi těžko odolává.

My bychom měli být dneska 
schopni na zemědělské půdě 
a v navázaných odvětvích vyrá-
bět zhruba trojnásobné objemy 
produkce vepřového a  drůbe-
žího masa či mléka. Ale stejně 
tak místních druhů ovoce a ze-
leniny. Měli bychom pokrýt naši 
základní spotřebu, zajistit tu-
zemskou soběstačnost a přebyt-
ky vyvézt. Tento řetězec výroby 
by mimo jiné posílil produkci 
organické hmoty, vylepšil kvali-
tu půdy, vázanost a hospodaření 
s  vodou, přispěl k  širším osev-
ním postupům a  zemědělcům 
i celé zemi prospěl také ekono-
micky. Nedokážu vstřebat, že 
tyto základní mechanismy vět-
šina politiků a vlád nedokázala 
nikdy plně podpořit.

■ Co očekáváte jako prezi-
dent Agrární komory od vlá-
dy, která vzejde ze současných 
povolebních diskuzí?

Agrární komora defi novala 
již před volbami své zásadní 
priority do čtrnácti bodů, které 
poslala deseti politickým stra-
nám s  nejsilnějšími volebními 
preferencemi. Mezi prioritami 
najdete modernizaci a  konku-
renceschopnost, zajištění národ-
ních podpor, silnější postavení 
v rámci EU a společné zeměděl-
ské politiky, ale také koncepční 
řešení klimatických a  tržních 
rizik. Chceme podporovat a roz-
víjet venkov, udržet zde zaměst-
nanost a obslužnost, rozumným 
hospodařením pečovat o  půdu, 
vodu, krajinu a celé životní pro-
středí. Zásadně voláme po sní-
žení administrativy a  byrokra-
tických požadavků stále bujících 
státních orgánů. Zemědělství 
a potravinářství ve všech prolí-
najících se vrstvách jsou strate-
gickými odvětvími a toto je ne-
zbytné zakotvit i  do prohlášení 
nové vlády. Od výsledku voleb 
tedy očekávám jak naplnění na-
šich priorit, tak konstruktivní 
dialog a  respekt, který pomůže 
nejenom zemědělcům, ale celé 
naší společnosti.

PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY ZDENĚK JANDEJSEK:

Nyní se rozhoduje o budoucnosti
českých zemědělců a potravinářů

My všichni 
podléháme 
neuvěřitelné politické 
a úřední moci, která 
představuje největší 
překážku k nalezení 
shody

Je vidět, že ti,
kdo o nás rozhodují, 
nemají o potřebách 
každodenní praxe 
vůbec ponětí,
a to je chyba

Zemědělská 
politika musí být 
konkurenceschopná, 
efektivní, produktivní 
a ekologicky 
udržitelná 
s pobídkou zájmu 
o život na venkově
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