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Úvodní slovo prezidenta 
 

Vážení přátelé, 

bilancování nad  současným  stavem a výkony agropotravinářského 
sektoru  není  příliš  radostné.  Ostatně  i  v této  zprávě  zveřejněná 
statistická  data  jen  ilustrují,  kam  až  jsme  se  dokázali  ve  výrobě 
propadnout. Výrazně většinový podíl dnes má  rostlinná produkce, 
ale i tak jsme v jejích výkonech jen na dvoutřetinovém objemu roku 
1990. Naopak  pracnější  sektory,  jako  jsou  speciální  plodiny  nebo 
chovy  zvířat,  nám  trvale  klesají  co  do  počtů  i  co  do  objemu 
produkce, vždyť chováme  jen 30 % původního stavu dojnic a 28 % 
prasnic,  chybí  nám  tedy  i  poptávka  pro  odbyt  krmných  plodin  a 
jejich  zhodnocení  do  finální  produkce,  jako  je  mléko  či  maso. 
Soběstačnost máme pokrytu u mléka z 85 %, u drůbeže z 57 %, u 
vajec z 56 %, u vepřového masa jen z 38 %. Podle loňských výsledků 
hospodaření, sektor sice dosáhl zisku 21,3 mld. korun, ale jestliže je 
na sto korun produkce v běžných cenách poskytnuto přes 28 korun 
dotací, pak je situace zásadně nezdravá. Místo zhodnocení naší produkce, vyvážíme suroviny jako je 
obilí, řepka, syrové mléko, či zástav skotu. Posléze dovážíme nejenom suroviny, ale i potraviny, a to 
v mnoha případech jen jako náhradu za produkci, o kterou jsme přišli. Tím ještě dále prohlubujeme 
nejenom  závislost na dovozech, ale  i problémy  s nenaplněnými kapacitami místních  zpracovatelů, 
nevytváříme kapitál, který chybí v investicích, a samozřejmě končíme  záporným  saldem agrárního 
obchodu. Za posledních dvacet  let  jsme v průměrném ročním pasivu 25 mld. korun a za rok 2017 
jsme  zase propadli  až pod  třicetimiliardovou hranici. Chováme  se  tedy,  až na  výjimky,  spíše  jako 
rozvojová  země,  která místo  zisků  pro  firmy,  státní  rozpočet  a  celou  společnost, musí  v jiných 
sektorech vytvářet peníze na dovoz potravin.  

Přes to, že výrobní výsledky a náklady jsou u nás a v řadě nových členských zemí srovnatelné s EU15, 
nedokážeme  konkurovat  síle národních  rozpočtů,  které nás dusí. Národní dotace  jsou  ve  starých 
zemích až 4 krát vyšší, silné země svým farmářům vyplácejí například na mléku 3 – 4 koruny na litr, 
na  mase  15  –  20  korun  na  kilogram.  Této  ekonomické  síle  nejsme  z podstaty  věci  schopni 
konkurovat. A pokud zvedneme hlas, že efektivitu a výsledky fungujících podniků v nových členských 
zemích  je  třeba využít, dozvíme  se  z Bruselu pravý opak,  tedy požadavek na  zastropování plateb. 
Struktura našeho zemědělství  je přitom dána historickým a společenským vývojem a nikoliv naším 
kalkulem.  Podniků  nad  500  hektarů  je  u  nás  1  800  a  přes  různé  podíly  jsou  vlastněny  celkovým 
počtem 154 000 akcionářů, kteří mají zájem, aby jejich podniky fungovaly a dokázaly na trhu obstát. 
I proto věřím, že naše argumenty dokážeme obhájit.  
 
Z návrhů k novému  rámci Společné zemědělské politiky považuji za zcela zásadní  fakt, že důraz  je 
kladen  na  zaměření  podpor  pro  skutečné  zemědělce,  tedy  ty,  kteří  se  zemědělstvím  primárně  a 
podnikatelsky živí. Musíme využít našich předností a špičkových výsledků;  tito odvětvoví  lídři mají 
být zdrojem přenášení poznatků a inspirace. Máme na to být konkurenceschopní nejenom v našem 
regionu, ale i v Evropě a ve světě. Vyspělé agrární země od USA, přes Brazílii a Austrálii po například 
Izrael,  jdou  cestou  koncentrace  výroby  a  zvyšování  produktivity  práce.  Seznamme  se  s tím 
nejlepším,  aplikujme  to  do  našeho  prostředí  a  posuňme  se  dále.  Ostatně  to  je  naše  zásadní 
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komparativní  výhoda  a  zřejmě  i proto  se ozývají hlasy na omezování podpor pro  střední  a  velké 
podniky. Musíme si ale uvědomit, že ve vysoké matematice tímto může Česká republika přijít i o 5 – 
10 miliard  korun  ročně,  jejichž  ztráta  by  se  promítla  v celém  sektoru.  Finance mají  jít  cíleně  do 
investic,  technologií,  šetrných  metod,  speciálních  výrob,  náročných  odvětví,  apod.  tak,  aby 
generovaly  další  peníze. Nejde  jen  o  to,  kolik  do  sektoru  vložíme,  ale musíme  vědět,  kolik  tyto 
prostředky generují dalšího přímého zisku a jiných hodnot.  
 
Plošné  podpory  pak  nemají  sloužit  k vytváření  zisku  zemědělců,  ale  k úhradě mimoprodukčních 
funkcí  a  činností  či  újmy  z administrativních  nebo  přírodních  omezení,  za  šetrné  metody 
hospodaření,  které  jsou  celospolečenským  požadavkem  a  objednávkou  evropské  civilizace. 
Významná zde je tvorba pracovních míst ve venkovských oblastech a podpora regionů. Zde je další, 
někdy méně viditelný, přínos naší práce.  
 
Samostatnou kapitolou k řešení pak je zrovnoprávnění postavení vertikály prvovýroba – zpracovatel 
– obchod, kde zemědělec dlouhodobě tahá za nejkratší konec. Jde nejen o zhodnocení suroviny na 
české  potraviny,  ale  především  o  provázanost  na  obchodní  síť  a  finální  prodej.  Řešit  musíme 
nápravu  pokřivených  vztahů  s obchodními  řetězci,  například  nastavení marží,  které  znevýhodňují 
naše  zboží, nekalou  soutěž, nepřipustit prodej  zboží pod  nákupními  cenami, dopracovat  zákon  o 
významné  tržní  síle  do  optimální  podoby.  Diskuze  jsou  nekonečné,  dobrovolná  řešení  selhávají, 
domluva není možná,  legislativa  je šikovně obcházena a každý rok  tak představuje  jen další ztráty 
pro  zemědělce  a  přínosy  pro  obchod.  Řetězce  odvádějí  své  zisky  ke  svým  zahraničím matkám  a 
opětovně  tak  posilují  ekonomiku  západních  států,  takže  i  touto  cestou  si  paradoxně  přispíváme 
k vlastní  likvidaci. Výrazněji  bychom  také měli  zapracovat  na  trvalém  systému  účinných  plošných 
kontrol při dovozu potravin za společné spolupráce státní policie, veterinární a celní správy tak, aby 
se nevyplácelo podvádět. Musíme také posílit komunikaci nejenom navzájem napříč sektorem, ale 
především  pak  směrem  k našim  spotřebitelům,  ať  se  seznámí  s naší  prací,  se  systémem  kontrol, 
s garancemi  a  nároky,  vždyť  naše  potraviny  patří mezi  nejkvalitnější  a  nejbezpečnější  v Evropě, 
zaslouží si naší pozornost. Stávající společnost bohužel ztratila s venkovem a zemědělstvím kontakt. 
Chybí ponětí o tom,  jak potraviny vznikají,  jakou mají reálnou hodnotu a kolik práce se za každým 
pecnem chleba či sýrem, skrývá.  

Zásadní pro nás tedy  je nejenom přízeň veřejnosti, ale  i podpora státu v dlouhodobém horizontu, 
která bude minimalizovat ekonomické otřesy a přispěje ke stabilizaci výroby, omezení rizik a tržních 
výkyvů,  pomůže  řešit  výzvy  změn  klimatu,  stimulovat  výrobu  pro  investičně  náročnější  odvětví, 
zavádět moderní  techniku  a  technologie,  a  také prosadit  vnímání  zemědělství  jako  strategického 
sektoru, apod. Věřím proto,  že postupnými kroky dosáhneme potřebných  změn a obrody našeho 
zemědělství, zpracovatelského průmyslu a celého venkova. 

   Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 
prezident Agrární komory České republiky 
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1 Stav členské základny  
Ing. Viera Klobouková, Vladimíra Fialová  

kancelář AK ČR v Olomouci  
 

Stav členské základny k 14. březnu 2018. 
 

 
Všeobecná sněmovna má celkem 59 členů 
 

 

57  okresních  agrárních  komor,  sdružených  do  12 
krajských  agrárních  komor  –  Kraj  Středočeský  9  OAK, 
Jihočeský  7  OAK,  Plzeňský  5  OAK,  Ústecký  5  OAK, 
Liberecký 2 OAK, Královehradecký 5 OAK,  
Pardubický 4 OAK, Vysočina 5 OAK, Jihomoravský 6 OAK, 
Zlínský 4 OAK, Olomoucký 5 OAK a Praha. 
 
2 Regionální agrární komory – Karlovy Vary – Cheb, 
Ostravsko – sdružuje 3 OAK. 

 
 

Ukončila členství: Okresní agrární komora Rokycany (Plzeňský kraj) 
 

 
Sněmovna společenstev má celkem 32 členů 
 

Svazy a společenstva zájmová vyjmenovaná mají 3 členy, ostatní 7 členů,  
Svazy a společenstva živočišná výroba 9 členů, rostlinná výroba 13 členů. 
 
 

A) Svazy a společenstva zájmová  
 
 

Vyjmenovaná: 
 

Agrární unie 
 
   

 

Potravinářská komora ČR 
   

 
 

Zemědělský svaz ČR 
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Svaz chovatelů holštýnského skotu, z. s. 
   

 
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě 
 
 
Unie chovatelů hospodářských zvířat 

 
 
 

C) Svazy a společenstva rostlinná výroba 

    Asociace zahradnických společenstev 
 

 
Spolek pro komodity a krmiva  

 
 
Českomoravský cukrovarnický spolek 

   
 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
 
 

 
Český modrý mák, z. s. 

 
 

       
Lnářský svaz 

 
     

 
Ovocnářská unie ČR, z. s. 

 
       

 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 

 
 

         
Svaz pěstitelů cukrovky ČR 

 
    

        
Svaz pěstitelů chmele ČR 
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Svaz vinařů ČR 

 
  

 
Český bramborářský svaz ČR, z. s.  

 
     

 
Zelinářská unie Čech a Moravy, z. s. 

 
 
 
 
 
 
 

Stav členské základny od XXV. sněmu v r. 2017 
 

Stav k 14. březnu 2018. 
Členové AK ČR hospodaří na 1 612 423 ha 
zemědělské půdy. 
Počet členů v OAK 2 759,  
z toho 2 365 zemědělských organizací  
včetně 1 211 soukromě hospodařících rolníků. 
 
 

 

 
Příspěvková morálka – členské příspěvky za r. 2017 
 

Všeobecná sněmovna má k 14. 3. 2018 
z předpokládaných  
6 507 000 Kč uhrazeno 6 472 000 Kč, tj. 99 %.  
 
Sněmovna společenstev má k 14. 3. 2018 
z předpokládaných  
2 747 000 Kč uhrazeno 2 747 000 Kč, tj. 100 %.  
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2 Podnikatelské prostředí a hospodářský 
výsledek českého zemědělství  

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 
 

2.1	Stručný	vývoj	národního	hospodářství	
 

V roce 2017 pokračoval meziroční růst hrubého domácího produktu (dále HDP) z minulých 3 let a to 
o 4,5 %. V roce 2014 to bylo 2 %, v roce 2015 pak 4,3 % a v roce 2016 jen 2,3 %.  
 
V průběhu  roku  2017  se meziroční  růst  postupně  zvyšoval  od  3 %  v 1.  čtvrtletí  až  po  5,4 %  ve 
čtvrtletí čtvrtém. 
 
Pro rok 2018 bude podle České národní banky (ČNB) meziroční růst HDP 3 %. 
 
Tvorba hrubého fixního kapitálu svědčí o míře investování. V r. 2017 se zvýšila o 5,8 %. 
 
Průměrná roční míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 
ve srovnání s rokem 2016, byla 2,5 %. V průběhu roku se postupně zvyšovala od 0,8 % v lednu až do 
2,5 %  v prosinci.  Růst  inflace  je  vidět  i  z pohledu  předchozích  3  let  v roce  2014  jen  0,4 %,  2015 
dokonce jen 0,3 %, 2016 pouze 0,7 %. V prvém čtvrtletí očekává ČNB již 2,2 až 2,3 %. 
 
Celková zaměstnanost v roce 2017 vzrostla o 1,6 %, průměrná mzda o 7 %, spotřebitelské ceny se 
zvýšily o 2,5 % a reálná mzda o 4,4 %. Tedy koupěschopná poptávka se dále zvýšila. 
 
 

2.2	Souhrnný	zemědělský	účet	
 

2.2.1	Produkce	zemědělského	odvětví	
 
Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách v roce 2017 meziročně stagnovala a zvýšila se jen 
nevýrazně o 25 mil. Kč, při propadu rostlinné produkce o 6,1 mld. Kč a zvýšení produkce živočišné o 
5,9  mld.  Kč.  Přesto  objem  rostlinné  produkce  nadále  výrazně  převyšoval  objem  zhodnocovací 
živočišné produkce o více než 40 %. 
 
Příčinou  snížení  rostlinné produkce byl především pokles hektarových výnosů hlavně u obilovin a 
řepky. Na zvýšení objemu živočišné produkce se podílel především cenový vliv u mléka a vajec. 
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Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách mil. Kč 

 Rok  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Rostlinná 
produkce  49609  44944  49765 55324 50921 43927 63010  49962  49484 66401

Živočišná 
produkce  55178  48904  50551 53813 48319 46376 48868  47698  47795 49151

Produkce 
zemědělského 
odvětví  106551  95308  101188 110102 102290 93671 115751  102893  102265 120182

Pokračování tabulky 

 Rok  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Rostlinná 
produkce  62509  51115  56951 70252 71671 75855 79451  74815  79805 73671

Živočišná 
produkce  52417  42402  40890 43417 45017 46895 51543  46446  45497 51406

Produkce 
zemědělského 
odvětví  119776  97816  102606 118879 122239 128232 137022  128516  132956 132981

Zdroj: ČSÚ 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Jiný pohled je při hodnocení produkce v cenách roku 2000, tedy stálých cenách, bez cenových vlivů. 
V roce 2017 jde o meziroční pokles v rostlinné produkci o 10,3 % a živočišné o 13,2 %. 
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Produkce ve stálých cenách roku 2000 (v mil. Kč) 
 

Rok 2015  2016  2017 

Rostlinná produkce  56477 63244 56722 

Živočišná produkce  40066 46132 40057 

Produkce zemědělského odvětví 107410 114602 107958 

Zdroj: ČSÚ 

 
Největší podíl na produkci zemědělského odvětví v běžných cenách mají tradičně obiloviny 21,3 %, 
mléko  19,3 %,  spolu  40,6 %. Od  roku  2000  se  jejich  podíl  zvýšil  pouze  o  2,4  procentního  bodu, 
obiloviny o 1,9 a mléka pouze o 0,5 procentního bodu. Zvýšil se  i podíl technických plodin o 4,6 % 
bodu. Nejvýraznější propad nastal u prasat z 16 % na 6,9 %, to je o 9,1 procentního bodu. Snížil se i 
objem produkce skotu o 1,9 procentního bodu. 
 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

U nejvýznamnějších rostlinných produktů je od roku 2000 patrný růst jak ve stálých cenách, což 
svědčí o výrobě bez cenových vlivů, tak i s cenovým vlivem v cenách běžných. 
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Zdroj: ČSÚ 

 

U  nejvýznamnějších  živočišných  produktů  je  u mléka  vidět  od  roku  2000 mírný  růst  ve  stálých  i 
běžných cenách, ale s obrovskými výkyvy v běžných cenách až o 30 %. 
Obrovský a trvale se prohlubující propad v obou cenových okruzích je u prasat. 
U  skotu a drůbeže  se při poklesu produkce ve  stálých  cenách projevuje  cenový vliv běžných  cen. 
 

 

Zdroj: ČSÚ 
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2.2.2	Mezispotřeba	
 

Přestože produkce odvětví zemědělství meziročně stagnovala, zvýšila se mezispotřeba, tj. spotřeba 
služeb a výrobků vkládaných do výroby, zejména krmiv, energií a dalších o 1,8 mld. Kč, to je o 2 %. 
 
 

  
Mezispotřeba celkem

v běžných cenách (mil. Kč) 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

73401  67047  70763 74558 73554 66601 74764 73104  73795  86633

 
pokračování tabulky 

  
Mezispotřeba celkem

v běžných cenách (mil. Kč) 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016   2017 

88908  78684  78170 83444 88247 91170 96113 89687  87323  89097

Zdroj: ČSÚ 
 

 

2.2.3	Přidaná	hodnota	odvětví	zemědělství	
 
Přidaná hodnota, která je ukazatelem výsledného národohospodářského efektu odvětví, se z velmi 
vysoké  úrovně  roku  2016  snížila.  Hrubá  přidaná  hodnota  reprezentuje  konečnou  zemědělskou 
produkci  bez  mezispotřeby,  to  je  bez  všech  vstupů  do  podniků.  Čistá  přidaná  hodnota  je  pak 
očištěná od spotřeby fixního kapitálu, takže rozdíl dává představu o investování.  

 

Zdroj: ČSÚ 
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2.2.4	Podnikatelský	důchod	
 

Podnikatelský  důchod  českého  zemědělství,  který měří  odměnu  neplacené  práce,  výnos  z půdy 
patřící podniku, výnos z užití kapitálu a blíží se zisku před rozdělením a zdaněním dosáhl 21,25 mld. 
Kč v běžných cenách a oproti roku 2016 se snížil o 5,4 % tj. o 1,9 mld. Kč. Nejvyšší byl v roce 2014 a 
to 23,4 mld. a nejnižší v roce 2002 a to mínus 2,6 mld. Kč. 
 

 

Zdroj: ČSÚ 

	
2.2.5	Dotace	pro	zemědělské	prvovýrobce	
 

Dotace  zahrnované do  Souhrnného  zemědělského účtu,  tj. dotace na  výrobky, ostatní dotace na 
výrobu,  investiční dotace  a ostatní  kapitálové  transfery,  se meziročně  zvýšily, o 6,5 %. Při  téměř 
stagnaci produkce zemědělského odvětví se tak závislost na dotacích dále prohlubuje. 
 

Dotace pro zemědělské prvovýrobce 
 

 

v běžných cenách (mil. Kč) 

1998  1999  2000 2001  2002 2003  2004  2005  2006  2007 

Dotace celkem  7078  7446  9162 13051 9525 10880 14142 20860  24836  24191
 

pokračování tabulky 

 

v běžných cenách (mil. Kč) 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Dotace celkem  29206  32945  30435 31883 32229 29323 35031 32528  35486  37810

Zdroj: ČSÚ 
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Podíl dotací na zemědělské produkci 
 

rok  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  1998 

%  29  27  26  21  24  25  27  28  7 

Zdroj: ČSÚ 

 
 

2.2.6	Porovnání	průměrné	měsíční	mzdy	
 

Při meziročním růstu průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, bylo 
jeho  tempo  výrazně pomalejší než  v průměru  ČR.  Zaostávání  výše mezd  za průměrem národního 
hospodářství se tak dále prohlubovalo. 
 

Průměrná hrubá měsíční mzda 
 

Rok  2015  2016  2017  2016/2015  2017/2016 

ČR  26 591  27 575  29 504  +984  +1 929 

Zemědělství, lesnictví, rybářství  21 668  22 502  23 713  +834  +1 211 

Rozdíl ČR – zemědělství 
lesnictví a rybářství 

4 923  5 073  5 791  ‐  ‐ 

Zdroj: ČSÚ 

 
 

 

 
Zdroj: ČSÚ 
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3 Produkce českého zemědělství a zahraniční 
obchod 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

3.1	Rostlinná	výroba	
	

3.1.1	Obiloviny	
	

Celková  sklizeň  obilovin  přesahující  7,4 milionů  tun 
byla  proti  roku  2016  nižší  o 1,13  milionů  tun,  tj. 
o 13,3 %.  Meziročně  vyšší  byla  v roce  2017  sklizeň 
pšenice jarní, a to 188,7 tis. tun, což je o 49,6 tis. tun 
více  (o 35,7 %)  než  v minulém  roce.  Více  než 
v loňském  roce  se  sklidilo  také  žita,  a  to  109,2  tis. 
tun, což je o 4,9 tis. tun (o 4,7 %), ovsa 142,4 tis. tun, 
což  je  o  10,2  tis.  tun  více  (o  7,7  %).  Základních 
obilovin  bylo  sklizeno  méně  než  v roce  minulém. 
Pšenice bylo  sklizeno 4 718,2 tis.  tun,  tj. o 736,5  tis. 
tun  méně  (o 13,5 %)  než  v roce  minulém.  Sklizeň 
ječmene  byla  1 712,3 tis.  tun,  tj.  o 133,0 tis.  tun 

méně (o 7,2 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 588,1 tis. tun, což je o 257,7 tis. tun méně (o 30,5 %) 
než v roce 2016.  
 
Průměrný výnos obilovin 5,50  t/ha  je ve srovnání s předchozím  rokem nižší o 0,82 t  (tj. o 13,0 %), 
z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 5,77 t (6,57 t v roce 2016), pšenice jarní 4,05 t 
(4,54 t),  žita 4,92  t  (4,98 t),  ječmene ozimého 5,85  t  (6,13 t),  ječmene  jarního 4,96 t  (5,45 t), ovsa 
3,23 t (3,52 t), kukuřice na zrno 6,84 t (9,79 t) a triticale 4,89 t (4,88 t).  
 

3.1.2.	Luskoviny	
 
Produkce  luskovin  byla  vyšší  než  v roce  předešlém.  Celkem  bylo  sklizeno  100,4 tis.  tun  luskovin. 
Z toho hrachu setého 87,3 tis. tun, což  je o 18,6 tis. t (o 27,1 %) více než v roce minulém. Celková 
produkce zrnin (obilovin a luskovin) 7 557,2 tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 1 123,8 tis. tun 
(tj. o 12,9 %). 
 

3.1.3.	Brambory	
 
Celková  sklizeň brambor, po  zahrnutí  sklizně domácností,  ve  výši 819,7 tis.  tun představuje proti 
roku 2016 snížení o 11,4 tis. tun (o 1,4 %). Hektarový výnos ve výši 27,85 t je o 0,28 t nižší. Raných 
brambor bylo sklizeno 37,1 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 29,28 
t, tj. o 0,38 t méně než v loňském roce. Produkce 719,7 tis. tun je o 54 tun vyšší než v roce 2016.  
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3.1.4.	Cukrovka	
 
Cukrovky  technické  bylo  sklizeno  při  výnosu  66,56 t  z jednoho  hektaru  4 399,5 tis.  tun  bulev 
(4 118,4 tis. tun v roce 2016) tzn. zvýšení o 6,8 %. 
 

3.1.5.	Olejniny	
 
V roce  2017  došlo  ke zvýšení  osevních  ploch  olejnin  celkem  o 9,3  tis.  ha  (o 2,0  %)  na  výměru 
479,5 tis. ha. Dosažená  produkce  z této  plochy  1 269,4 tis.  tun  je  o 207,0 tis.  tun  nižší  než  v roce 
minulém.  Řepky  bylo  sklizeno  1 146,2 tis.  tun,  v roce  předchozím  1 359,1 tis. tun,  tzn.  snížení 
o 212,9 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 2,91 t  je o 0,55 t nižší. Nižší byla také 
produkce  máku,  kdy  se  z plochy  32,6 tis. ha  při  průměrném  hektarovém  výnosu  0,62 t  sklidilo 
20,0 tis. tun (28,6 tis. tun při hektarovém výnosu 0,80 t v roce 2016) makového semene. 
 

3.1.6.	Pícniny	
 
Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 8 196,1 tis. tun zelené píce, tj. o 1 989,4 tis. tun méně 
než v roce 2016. Z toho bylo sklizeno 7 777,0 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 1 768,2 tis. tun 
méně než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 241,5  tis.  tun, z toho sklizeň sena 
jetele červeného 398,1 tis. tun. 
 

3.1.7.	Zelenina	a	ovoce	
 
Produkce  zeleniny  po  zahrnutí  sklizně  domácností  byla  proti  předchozímu  roku  vyšší.  Ve 
sledovaném roce bylo sklizeno 311,3 tis. tun zeleniny  (298,6 tis. tun v roce 2016). Produkce ovoce 
(včetně domácností) 252,9 tis. tun byla proti loňskému roku nižší (309,7 tis. tun v roce 2016).  
 

3.1.8.	Vinice	a	chmelnice	
 
Na 15,8 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 5,05 t (4,80 t v roce 2016) sklidilo 79,8 tis. 
tun hroznů, tj. o 3,9 tis. tun více než v roce 2016. Produkce chmele ve výši 6 797 tun se proti roku 
2016 snížila o 915 tun (tj. o 11,9 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,37 t je také nižší, a to o 0,24 
t než v roce minulém. 
 

3.1.9.	Sucho	v	roce	2017	
 
Stejně  jako v roce 2015,  i v roce 2017 se pěstitelé potýkaly s negativními dopady dlouhotrvajícího 
sucha. Celkový hrubý odhad škod v celé ČR u plodin, které byly nejvíce postiženy suchem, (obiloviny, 
olejniny, případně cukrová řepa, TTP a kukuřice na zeleno a siláž), 
činil  7,2  –  7,7  mld.  Kč.  Ministerstvo  zemědělství  nejprve  po 
dohodě  s Ministerstvem  financí  přislíbilo  kompenzaci  na  úrovni 
1,2  miliard  korun.  Po  intervenci  Agrární  komory  se  podařilo 
s Ministerstvem financí dohodnout kompenzaci ve výši přesahující 
2 miliardy korun. Kompenzace by měla být  tentokrát  realizována 
nejen u krmných plodin, tedy u kukuřice na zeleno a siláž a trvalých 
travních  porostů  (TTP),  ale  také  u  plodin  tržních.  U  tržních  plodin  bude  škoda  prokazována  na 
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základě  využití  dat  systému  Intersucho  na  jednotlivé  katastry  (minimálně  30%  propad  výnosů  na 
katastru),  u  krmných  plodin  bude  realizováno  alternativní  prokazování  škod  na  základě  územní 
příslušnosti  dílu  půdního  bloku,  tedy  podle  jednotlivých  okresů,  kterým  bude  přirazena  určitá 
objektivní  míra  zasažení  suchem  na  základě  dat  systému  Intersucho.  Zároveň  bude  v  případě 
odškodnění krmných plodin stejně  jako v roce 2015 možné zahrnout k odškodnění pouze výměru, 
ke které žadatel prokáže určitou intenzitu chovu hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci 
k 31. 8. 2017. 

	
3.	2.	Živočišná	výroba	

 

V roce  2017  se  snížila  produkce  hovězího  (‐5,9 %)  i 
vepřového masa (‐4,2 %). Naopak drůbežího masa bylo 
vyrobeno  ve  srovnání  s rokem  2016  o  něco  více 
(+1,5 %).  
 
Ceny masa u prvovýrobců byly vyšší u skotu  (2,3 %) a 
výrazněji  u  prasat  11,1 %,  což  bylo  způsobeno  velmi 
nízkými  cenami  v roce 2016. U  kuřat byly  ceny v roce 
2017  o  procento  nižší  ve  srovnání  s rokem 
předcházejícím. Nákup mléka od  tuzemských  výrobců 
se  v minulém  roce  zvýšil  o  6,7 %  a  průměrná  cena 

mléka se vrátila na předkrizové hodnoty a zvýšila se až o čtvrtinu (25,7 %). Ve srovnání posledního 
čtvrtletí roku 2016 a roku 2017 došlo dokonce ke zvýšení o 33 %. 
 

3.2.1.	Skot	a	hovězí	maso	
 
V minulém  roce  bylo  v tuzemsku  vyprodukováno  67 714  tun  hovězího  a  telecího masa  (−5,9 %). 
Domácí  produkce  hovězího masa  nedosáhla  v loňském  roce  úrovně  roku  2016  a  byla  nahrazena 
zvýšeným  dovozem  hovězího  masa  ze  zahraničí.  Rok  2017  zároveň  přinesl  pokles  vývozu 
zástavového skotu, což vyústilo v postupný nárůst stavů býků ve výkrmu. To by se mělo promítnout 
do produkce hovězího masa v roce 2018. 
 
Ceny výrobců  jatečného skotu byly v roce 2017 průměrně o 2,3 % vyšší než v roce předcházejícím, 
z toho u  jatečných býků o 1,2 %, u krav o 3,9 %, u  jalovic o 3,7 % a u telat o 8,3 %. Průměrná cena 
jatečných býků za  rok 2017 dosáhla 47,48 Kč  za kg v živém a 86,40 Kč za kg v jatečné hmotnosti. 
V průběhu roku nedocházelo k výraznějším výkyvům a ceny v jatečné hmotnosti se pohybovaly od 
85,37 Kč/kg (minimum v únoru) do 87,44 Kč/kg (maximum v červenci). 
 
Meziročně se prohloubil schodek zahraničního obchodu s hovězím masem. Jeho dovoz se zvýšil na 
37 283  tun  (+19,8 %)  a  vývoz  zůstal  téměř  stejný  (10 322  tun; −0,1 %). Hovězí maso  se  dováželo 
hlavně z Polska, Nizozemska a Německa; vyváželo se nejvíce na Slovensko a do Nizozemska. 
 

3.2.2.	Prasata	a	vepřové	maso	
 
V roce  2017  bylo  vyrobeno  211 001  tun  vepřového masa  (−4,2 %).  Ceny  zemědělských  výrobců 
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jatečných prasat v roce 2017 byly vzhledem k extrémně nízké ceně v roce 2016 meziročně vyšší o 
11,1 %. Chovatelé v roce 2017 prodávali vykrmená prasata v průměru za 32,52 Kč/kg živé hmotnosti 
a 42,27 Kč/kg v mase. Nejvyšší cena byla v červenci (45,34 Kč/kg) a poté až do prosince klesala na 
roční minimum (38,86 Kč/kg). 
Bilance  zahraničního obchodu s živými prasaty v období od prosince 2016 do  listopadu 2017 byla 
kladná (22 031 tun). Na straně dovozu převládala mladá prasata a na straně vývozu prasata jatečná. 
V průměrné hmotnosti 26,2 kg se dovezlo 202,3 tis. ks selat a podstatně vyšší množství (229,8 tis. 
ks)  v průměrné  hmotnosti  116,7  kg  se  vyvezlo  prasat  jatečných.  Jejich  hmotnost  (26 823  tun  v 
živém) představovala více než desetinu  roční produkce vepřového masa v  ČR. Selata  se dovážela 
z Německa, Dánska a Nizozemska, jatečných prasat se nejvíce vyvezlo na Slovensko, do Maďarska a 
Německa. 
 
Schodek zahraničního obchodu s vepřovým masem (−228 189 tun) se meziročně mírně prohloubil (o 
5 147 tun); dovoz činil 263 787 tun (+1,5 %), vývoz 35 598 tun (−3,1 %). Vepřové maso se dováželo 
z Německa, Španělska, Polska a Belgie; největším odběratelem bylo Slovensko. 
 

3.2.3.	Drůbež	a	drůbeží	maso	
 
Výroba drůbežího masa se v roce 2017 mírně zvýšila na 158 906 tun (+1,5 %). 
 
Průměrná  cena  zemědělských  výrobců  jatečných  kuřat  za  rok  2017  byla  lehce  nižší  (−1,0 %)  než 
v roce 2016 a u kuřat I. třídy jakosti dosáhla 23,23 Kč/kg živé hmotnosti. V lednu začínala na ročním 
maximu (24,27 Kč/kg), na minimální hodnotu se dostala v červnu (22,17 Kč/kg) a do konce roku se 
pohybovala kolem ročního průměru. 
 
Zahraniční  obchod s živou  drůbeží  v období  od  prosince  2016  do  listopadu  2017  vykázal  kladnou 
bilanci 41 629  tun,  z toho dovoz  činil 4 437  tun  (−16,4 %)  a  vývoz 46 066  tun  (+1,6 %). Na  tomto 
výsledku  se nejvíce podílel meziročně nižší dovoz  (3 070  tun; −23,2 %)  a  vyšší  vývoz  (28 957  tun; 
+5,9 %) jatečných kuřat a slepic. Obdobně obchod s mláďaty drůbeže zaznamenal zvýšený přebytek 
způsobený meziročně sníženým dovozem  (13,0 mil. ks; −7,0 %) a zvýšeným vývozem  (89,2 mil. ks; 
+4,0 %)  jednodenních  kuřat.  Živá  drůbež  se  dovážela  hlavně  z Maďarska  (jednodenní  kuřata), 
Německa (mláďata) a Slovenska (mláďata i jatečná kuřata a slepice), vývozy směřovaly na Slovensko 
(mláďata  a  jatečná  drůbež),  do Německa  (jednodenní  kachňata,  jatečná  kuřata  a  jatečné  krůty), 
Polska (všechny kategorie drůbeže) a Rumunska (jednodenní kuřata). 
 
Dovoz  i  vývoz  drůbežího  masa  meziročně  poklesly,  a  to  na  116 785  tun  (−2,3 %)  dovezeného 
a 34 372 tun (−7,2 %) vyvezeného masa. Drůbeží maso se dováželo nejvíce z Polska a zvýšil se dovoz 
z Německa, vyváželo se hlavně na Slovensko. 
 

3.2.4.	Mléko	a	mléčné	výrobky	
 
V roce  2017 bylo nakoupeno přímo od  tuzemských producentů  2 901,0 mil.  litrů  (+6,7 %) mléka, 
z toho  nákup mlékáren  od  producentů  a  odbytových  organizací  činil  2 478,1 mil.  litrů  (+0,8 %). 
Rozdíl cca 500 mil. litrů je vývoz. 
 
Průměrná cena zemědělských výrobců mléka byla v roce 2017 v  I. a Q  třídě  jakosti 8,44 Kč za  litr 
(+25,7 %) a rostla po celé období od 7,63 Kč/l v lednu až k 9,31 Kč/l v prosinci. 
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Ustálený  výrazný  přebytek  zahraničního  obchodu s mlékem  a mléčnými  výrobky  se  v období  od 
prosince 2016 do  listopadu 2017 meziročně dále  zvýšil. Dovoz  klesl na 254,2  tis.  tun  (−15,0 %)  a 
vývoz zůstal na stejné úrovni, přesahující 1 mil. tun (−0,1 %) mléka a mléčných výrobků. Na straně 
dovozu došlo k poklesu u všech druhů mléčných komodit, kromě  syrovátky  (+5,5 %), a nejvíce  se 
snížil  dovoz mléka  a  smetany  (−42,3 %),  včetně  sušených  (−24,8 %).  Naopak mléka  se  podařilo 
vyvézt o 13,4 tis. tun více (+1,6 %), největší nárůst byl zaznamenán do Německa, největší pokles do 
Polska  a  Itálie. Vyvezlo  se  také  více  sýrů  a  tvarohu  (+2,6 %),  ale  výrazně méně másla  (−39,8 %). 
S mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce obchodovalo s Německem, Slovenskem a Polskem v obou 
směrech, na vývozu také s Itálií. 
 

 

3.3.	Agrární	zahraniční	obchod	(AZO)	
 
Agrární  zboží  v rámci  celkového  českého  zahraničního  obchodu  zaujímalo  v roce  2017  na straně 
vývozu jen 4,7 % a na straně dovozu 6,0 %. To představuje nejnižší hodnoty za posledních pět let. 
Hodnota  českého  agrárního  exportu  se meziročně  snížila  (o 2,4 %,  tj.  4,9  mld.  Kč).  V případě 
dovozu pokračoval  rostoucí  trend  a hodnota  českého agrárního  importu  v meziročním  srovnání 
mírně vzrostla o 1,3 % (tj. 2,8 mld. Kč). Záporná bilance AZO se tak prohloubila, a to o 7,7 mld. Kč 
na 30,8 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota za posledních pět let.   
 
Zatímco  záporná  bilance  agrárního  obchodu  s EU  28,  který  tvoří  převážnou  část  celkového 
českého AZO, se v roce 2017 meziročně již druhým rokem po sobě výrazněji zhoršila (o 8,0 mld. Kč 
na 15,2 mld. Kč), bilanční schodek AZO s třetími zeměmi se pouze nepatrně snížil (o 0,5 mld. Kč na 
15,0 mld.  Kč).  Téměř  celý  pokles  vývozu  jde  tak  na  vrub  obchodu  se  zeměmi  EU  (z  uvedeného 
poklesu vývozu o 4,9 mld. Kč připadá na obchod  s EU 4,5 mld.). Přehled AZO v letech 2016/2017 
ukazují následující tabulky. 

 

AZO ČR celkem 
 

rok  vývoz (V)  dovoz (D)  obrat  saldo  krytí D/V 

2016  201 592  224 677  426 269  ‐ 23 085  89,73 % 

2017  196 741  227 493  424 234  ‐ 30 752  86,48 % 
mil. Kč, zdroj ČSÚ 

 
AZO ČR – EU28 

 

rok  vývoz  dovoz  obrat  saldo  krytí D/V 

2016  184 551  191 723  376 274  ‐7 172  96,26 % 

2017  180 050  195 245  375 295  ‐15 195  92,22 % 
mil. Kč, zdroj ČSÚ 

 
AZO ČR ČR – třetí země 

 

rok  vývoz  dovoz  obrat  saldo  krytí D/V 

2016  17 024  31 541  48 565  ‐14 517  53,97 % 

2017  16 548  31 507  48 055  ‐14 959  52,52 % 
mil. Kč, zdroj ČSÚ 
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Hlavními exportovanými položkami z ČR byly v roce 2017 cigarety (již s 11 % podílem), pšenice 
(5,7 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,3 %), pekařské zboží (5,1 %), nezahuštěné mléko 
a smetana  (4,5  %,  72  %  tvořilo  surové  mléko)  a  potravinové  přípravky  (4,2  %).  Nejvíce 
importovaným zbožím do  ČR byly v  roce 2017 vepřové maso  (7,1 %), pekařské zboží  (4,1 %), 
cigarety (4,0 %), sýry a tvarohy (3,9 %), čokoláda a ostatní kakaové výrobky (3,9 %). 
 
V komoditním  pohledu  došlo  v roce  2017  k meziročnímu  poklesu  aktivní  bilance  v obchodu  s 
řepkovými semeny (pokles o 1,4 mld. Kč), poklesl také netto‐vývoz řepkového oleje (o 1,0 mld. 
Kč) a  tvrdé pšenice  (o 998 mil. Kč). Naopak meziročně  se v roce 2017  zvýšila hodnota netto‐
vývozu  nezahuštěného mléka  a  smetany  o  1,9 mld.  Kč  (z toho  se hodnota  vývozu  surového 
mléka zvýšila o 1,5 mld. Kč, přestože se vývozní ceny nepatrně zvýšily). Dále stojí za povšimnutí 
obrácení trendu ve vývoji vývozu piva.  Jeho netto‐vývozní bilance,  jež v posledních pěti  letech 
rostla, poklesla v r. 2017 o 101,2 mil. Kč. Zároveň se také snížila aktivní bilance sladu o 388,2 mil. 
Kč. U položek s pasivní bilancí došlo k výraznějšímu prohloubení bilance u másla, a to o 665 mil. 
Kč za současného meziročního nárůstu dovozní ceny másla. 
 
Agrární  zboží  exportovala  ČR  v roce  2017,  stejně  jako  v předchozích  letech,  především 
na Slovensko (21,9 %), do Německa (19,2 %) a Polska (10,6 %), dále do Itálie (9,1 %), Rakouska 
(5,8  %)  a Maďarska  (4,7  %).  V  rámci třetích  zemí  byly  hlavními  destinacemi  Rusko  (1,4 %), 
Turecko  (0,6 %),  Japonsko  (0,6 %), Švýcarsko  (0,6 %)  a  Čína  (0,5 %).  Agrární  import  do  ČR 
směřoval tradičně zejména z Německa (21,6 %) a Polska (16,7 %). Na třetím místě se udrželo jako 
v předešlém roce Nizozemsko (7,0 %) a na čtvrtém místě Slovensko (6,4 %). Z mimounijních zemí 
jsou hlavními dodavateli  Čína  (1,3 %), Turecko  (1,2 %), Spojené  státy  (1,1 %) a Norsko  (1,0 %) 
s tím, že meziročně z nich v roce 2017, s výjimkou Norska, hodnota dovozu vzrostla. 
 
K  nejvýraznějšímu meziročnímu  zhoršení  bilance  v  teritoriálním  pohledu  došlo  v  roce  2017  v 
obchodě s Německem (nárůst schodku o 1,7 mld. Kč) a se Slovenskem (pokles aktivní bilance o 
2,2 mld. Kč). Dále došlo ke změně bilančního aktiva na pasivum v obchodě s Maďarskem (změna 
o  1,9 mld.  Kč)  a  Litvou  (změna  o 1,2 mld.  Kč).  Naopak  navýšení  zaznamenala  kladná  bilance 
obchodu se Slovinskem (o 576,8 mil. Kč), Itálií (o 454,9 mil. Kč) a Rumunskem (o 369,8 mil. Kč). Ke 
zlepšení došlo také v obchodě s Polskem a Brazílií (v jejich případě se snížila záporná bilance o 1,3 
mld. Kč a o 744,9 mil. Kč).  
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4 Společná zemědělská politika, priority AK ČR 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 

4.1	Činnost	Konsorcia	nevládních	organizací,	
zemědělských	a	potravinářských	podniků	

 
V roce  2017  byla  obnovena  činnost  Konsorcia  nevládních  organizací,  zemědělských  a 
potravinářských  podniků  (Konsorcia)  k reformě  Společné  zemědělské  politiky  po  roce  2020.  K 
zahájení  činnosti  Konsorcia  přispěla  veřejná  konzultace  Evropské  unie  k budoucnosti  Společné 
zemědělské politiky Evropské unie, kterou Evropská komise odstartovala na začátku února minulého 
roku. Do května Komise sbírala podněty nejen od zemědělské, ale i od široké veřejnosti se záměrem 
je vyhodnotit a na jejich základě zahájit přípravu legislativních návrhů. Při detailnější analýze došlých 
322 000 odpovědí se ukázalo, že velká část příspěvků pochází od nezemědělců, nejčastěji z Německa 
či Španělska, kteří  jsou  zároveň  členy některé  z neziskových organizací  se  zaměřením na ochranu 
životního prostředí.  
 
Tyto  hlasy  byly  k Společné  zemědělské  politice  velmi  kritické,  a  požadovaly  dokonce  i  zrušení 
přímých plateb. Komise  se proto  rozhodla příspěvky od nezemědělců  vyřadit  a  analyzovat  jen  ty 
odpovědi,  které  vypracovali  sami  zemědělci. 
Česká  republika se  tentokráte aktivně zúčastnila 
a  v počtu  odpovědí  3356  se  dostala  například 
před sousední Slovensko (3132) a daleko neměla 
ani  k počtu  příspěvků  mnohem  většího  Polska 
(5872).   I po odečtení příspěvků nezemědělců se 
ukázala  velká  názorová  roztříštěnost  mezi 
starými  a  novými  členskými  státy  a  také  mezi 
státy  s větší  průměrnou  výměrou  zemědělských 
podniků  a  výměrou  menší.  Komise  si  navíc 
zapamatovala  akcent  občanské  společnosti  na 
nutnost  ještě větší ochrany životního prostředí a 
na mnohdy emocionálně zabarvenou kritiku profesionálních zemědělských podniků, které  jsou pro 
mnohé  „zelené“  nevládní  organizace,  které mají  blízko  k extrémní  levici  z ideologických  důvodů, 
problematické. 
 
Proto  se  (i  když  s vysvětlujícím  komentářem  Komise)  v debatě  o  reformě  Společné  zemědělské 
politice objevil argument 80:20,  tedy  skutečnost,  že 20 %  žadatelů pobírá 80 % dotací. Až někde 
v pozadí zůstala skutečnost, že těchto 20 % hospodaří na více než 80 % zemědělské půdy a vyrábí 
více  než  90 %  produkce,  což  de  facto  potvrzuje  objektivní  nastavení  systému. V České  republice 
podniky nad 500 hektarů představují 6 %  žadatelů, ale  vyrábějí  více než 90 % produkce mléka  a 
vepřového masa a obhospodařují více než polovinu veškeré zemědělské půdy. Na dotacích pobírají 
přibližně  40  %  podpor,  což  znamená,  že  jsou  tyto  podniky  z hlediska  výše  podpor  a  výsledné 
produkce značně efektivní. Podobná racionální úvaha však není často v Bruselu populární a je nutné 
logické  argumenty  trpělivě  vysvětlovat.  Z tohoto  důvodu  bylo  také  Konsorcium  založeno.  Role 
Konsorcia  je poskytovat nejnovější  informace  jeho  členům, ale také sledovat  legislativní proces, 
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upozorňovat na nutnost přijetí pozice  a  sjednávat  schůzky  s těmi úředníky,  kteří  se podílejí na 
konečném rozhodování.  
 
Podařilo  se  nám  tak  například  jednat  se  zástupci  Evropské  komise  ještě  před  tím,  než  na  konci 
listopadu  minulého  roku  vyšlo  Sdělení  Ekonomické  komise  k budoucnosti  zemědělství  a 
potravinářství v Evropě. Přes původní naléhání Komisaře Hogana se  tak ve  finální verzi neobjevilo 
striktní  zastropování  plateb  na  úrovni  60  tisíc  euro  na  podnik,  ale  objevila  se  pouze  zmínka  o 
zastropování  jako nástroji pro  „spravedlivější  alokaci plateb“.  Jednáme  také na půdě  Evropského 
hospodářského a  sociální výboru a  se  zástupci Výboru  regionů, což  jsou poradní orgány Evropské 
unie,  které  se budou  k reformě prostřednictvím  vydání  vlastní pozice  také  vyjadřovat na  začátku 
května.  
 
Nyní  se  naše  pozornost  soustředí, mimo  výše  zmíněné  poradní  orgány,  především  na  Evropský 
parlament, kde se snažíme jednáním se zástupci jednotlivých frakcí i jednotlivými poslanci za Českou 
republiku, Slovensko, ale také Německo, Nizozemí,  Itálii, Dánsko,  Irsko a další, získat spojence pro 
obhajobu našich priorit. Zcela zásadní z našeho pohledu, je také postoj naší národní vlády. Na rozdíl 
od  některých  sousedních  zemí,  se  podařilo  v České  republice  ještě  před  volbami  (říjen  2017), 
přijmout vyváženou a komplexní pozici vlády  směrem k reformě Společné  zemědělské politiky po 
roce 2020. Pozitivně lze hodnotit také fakt, že vláda, která vzešla z voleb 2017, i když prozatím bez 
jisté podpory Poslanecké sněmovny, tuto pozici přijala a s mírnými modifikacemi ji dále prosazuje.  
 
Zcela zásadní bude nyní pozice České republiky k Víceletému  finančnímu rámci, tedy rozpočtu pro 
roky  2021  –  2027.  Rozpočet  Evropské  unie  je  ze  zásady  vyrovnaný  a  z důvodu  zajištění  stability 
zastropován  na  1  %  HDP  členských  států  a  schvalován  vždy  v balíčku  na  sedm  let  dopředu. 
V současné době  tvoří  výdaje na  Společnou  zemědělskou politiku přibližně 56 miliard euro, nebo 
také 37 % celkového rozpočtu, v přepočtu na HDP pak 0,37 %. Toto číslo se neustále snižuje, jelikož 
celková  obálka  neroste,  zatímco  hrubý  domácí  produkt  členských  zemí  EU  vykazuje  rostoucí 
tendenci.  
 
Odchod Velké Británie z Evropské unie vyvolal otázky, co bude dál se společným rozpočtem. Velká 
Británie sice patřila mezi nejlidnatější a nejbohatší země Unie, čímž by na ní vycházel největší podíl 
do společné kasy, na druhou stranu měla již od roku 1984 vyjednanou slevu příspěvku do rozpočtu. 
Z celkového  rozpočtu  téměř 160 miliard euro  tak na ostrovní  království  vycházelo  asi 11 miliard, 
zároveň  po  odečtení  prostředků,  které  Británie  z rozpočtu  čerpala,  činí  záporná  bilance  jejího 
odchodu přibližně 4 miliardy euro. Ty by  zbývající  členské  státy mohly  snadno nahradit  zvýšením 
stropu 1 % HDP na 1,1 či 1,2 %. Na pokrytí výpadku by stačila  i menší částka, nicméně by zároveň 
nesměl Evropský parlament a některé členské státy v čele s Německem a Francií tlačit na tzv. nové 
priority. Zatímco Německo chce od Bruselu více peněz na řešení otázek spojených s migrací, Francie 
chce více peněz na stabilitu zemí eurozóny. Státy Pobaltí zase volají po silnější společné evropské 
armádě a zajištění hranic s Ruskou federací. Aby nemuselo dojít ke krácení obálky na zemědělství, 
proti  čemu  už  se  ozvali  zemědělci  ve  Francii,  ale  i  dalších  zemích,  budou muset  členské  státy 
připlatit.  Alternativou  by  bylo  právě  zastropování  plateb,  kterým  by  ale  Evropská  unie  do  své 
pokladny zdaleka nezískala 4 miliardy euro, a navíc by si značně pošramotila pověst u východní části 
Německa,  severu  Itálie, některých  částí  Francie,  Španělska,  ale  také  České  republiky  a  Slovenska. 
V okamžiku,  kdy  je  stabilita  Evropské  unie,  a  především  její  podpora  ze  strany  občanů  těchto 
členských států na vážkách, si to pravděpodobně Brusel nedovolí.  
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Přesto je důležité, aby zástupce České republiky v rámci Evropské rady (její premiér) odmítl hledání 
úspor na úkor  tuzemského zemědělství v okamžiku, kdy se Česká  republika vzhledem k růstu HDP 
začíná  pomalu  stávat  tzv.  čistým  plátcem  do  rozpočtu  EU.  Níže  je  rozepsán  harmonogram 
vyjednávání  o  reformě,  který  naznačuje  časovou  tíseň,  do  které  se  instituce  EU  a  členské  státy 
mohou  v souvislosti  s reformou  dostat.  Přes  to,  nebo možná  právě  proto,  by  se  Česká  republika 
neměla nechat zatlačit do kouta.  
 
Dosavadní proces vyjednávání o reformě SZP 
 

 Veřejná konzultace 2. 2. – 2. 5. 2017  

 Sdělení Evropské komise k reformě Společné zemědělské politiky (29. 11. 2017) 

 Sdělení Evropské komise k Víceletému finančnímu rámci (14. 2. 2018) 

 Pozice Rady ministrů zemědělství ke Sdělení Ekonomické komise k SZP (19. 3. 2018) 

 Pozice Evropského parlamentu ke Sdělení Ekonomické komise k SZP (přelom března a dubna 
2018)  

 Pozice Evropské rady (premiérů) k Víceletému finančnímu rámci (přelom dubna/května 
2018) 

 Pozice Evropského hospodářského a sociální výboru a Výboru regionů ke Sdělení EK (květen 
2018) 

 Posouzení dopadů SPZ po roce 2020 Evropskou komisí (červen až říjen 2018) 

 Evropská rada, začátek vyjednávání o Společné zemědělské politice po roce 2020 (červen až 
srpen 2018) 

 Evropská komise, vydání legislativních aktů k Společné zemědělské politiky (červen až říjen 
2018) 

 Definitivní odchod Velké Británie z Evropské unie (duben 2019) 

 Volby do Evropského parlamentu (květen 2019, leden začátek kampaně) 

 Nový Evropský parlament (říjen až prosinec 2019) 

 Začátek nového programovacího období (leden 2021)  

  �
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4.2	Priority	a	strategie	AK	ČR	k	SZP,	národní	předpisy,	PRV,	
LFA,	další	koncepční	i	operativní	záležitosti	

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 

4.2.1	Posílení	potravinové	soběstačnosti	v	základních	komoditách	
mírného	pásma		

 
Základní  prioritou  každého  státu  by  mělo  být  zajištění  takových  podmínek,  které  dovolí 
zemědělským  podnikatelům,  bez  rozdílu  velikosti  nebo  formy  podnikání,  produkovat  dostatečné 
množství potravin a  to  tak, aby v případě,  že dojde k přírodní katastrofě, narušení komunikačních 
dopravních uzlů nebo vyhrocení obchodních či ozbrojených konfliktů, bylo zásobování obyvatelstva 
zajištěno. Koncept  soběstačnosti  v základních potravinách byl bohužel  v posledních  letech  značně 
upozaďován a jeho význam bagatelizován. K čemu může vést závislost na dovozech, ukázalo minulý 
rok prudké zvýšení cen másla a vajec. V případě másla mohlo za prudké zdražení zvýšení poptávky 
v Číně, které dali výrobci na západě od našich hranic přednost, před relativně malým trhem České 
republiky,  v případě  vajec  se projevil  výpadek produkce  v zemích  jako  je Belgie nebo Nizozemí  a 
přesměrování  polského  exportu  na  jiné  trhy,  než  je  trh  český.  Oba  případy  ukázaly,  že  v zájmu 
spotřebitele je, aby si tuzemská ekonomika udržela alespoň nějakou míru soběstačnosti, v opačném 
případě hrozí prudké zdražení, popřípadě výpadek dodávek.  
 
Současná míra soběstačnosti: 

mléko 85 % 
vepřové 38 % 
drůbež 57 % 
vejce 56 % 

 
Jak dosáhnout vyšší soběstačnosti? 
 
 špičkové výsledky v jednotlivých odvětvích třeba rozšiřovat mezi většinu hospodářů,  
 v  potravinové  vertikále  ihned  napravit  nesmyslnou  marži  (prvovýroba,  zpracování, 

maloobchod), 
 nepřipouštět nekalou soutěž, 
 intenzivně a plošně kontrolovat dovážené potraviny, 
 mít  dostatečné  hmotné  rezervy  potravin  (naše  zásoby  stačí  jen  na  jeden  až  dva  dny, 

potraviny z hmotných rezerv ostatních států jsou dováženy na náš trh), 
 upozorňovat na škody, které nesoběstačnost způsobuje  (hospodářské  škody, ztráta výběru 

daně, škody na zdraví obyvatel z kamionové dopravy).  
 

4.2.2	Ochrana	zemědělského	půdního	fondu	
 
Půda je národní bohatství. Zemědělci by na ni měli hospodařit tak, aby se zvyšovala její úrodnost, a 
aby  byla  schopna  zadržet  vodu.  Půda musí mít  dobré  úrodnostní  a  fyzikální  vlastnosti.  Toho  je 
možné  dosáhnout  jen  tehdy,  pokud  půda  obsahuje  dostatečné množství  humusu,  který  vzniká 
v případě, že je v půdě dostatek organické hmoty. Při tom je nutné dodržovat principy udržitelného 
zemědělského  hospodaření  a  organickou  hmotu  do  půdy  vracet  a  dodávat  formou  statkových 
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hnojiv,  případně  zeleným  hnojením,  snižovat  kyselost  půd  vápněním  a  doplňovat  fosfor,  který 
intenzivní rostlinná výroba odčerpává. Proto by zemědělské hospodaření mělo být vyvážené tak, aby 
rostlinná  výroba  produkovala  suroviny  pro  živočišnou  a  naopak.  Toho  je možné  dosáhnout  jen 
tehdy, kdy se budou oba výrobní směry rovnoměrně rozvíjet. Ve skutečnosti  jsme dnes na 66,7 % 
stavu roku 1990 v rostlinné výrobě a ve stavech dojnic na 30 % a prasnic na 28 %.  
 
Jak dosáhnout vyšší ochrany zemědělské půdy? 
 

• na nejúrodnějších bonitách zakázat stavět, 
• znova podstatně zvýšit úhrady za odnětí zemědělské půdy, 
• dbát o maximální zamezení eroze (precizní zemědělství), 
• zavlažovat půdu v oblastech s vysokou bonitou půdy. 

 

4.2.3	Posílení	postavení	České	republiky	v	rámci	Evropské	unie		

	
 

Česká  republika  vstupem  do  Evropské  unie  v mnoha  ohledech  získala.  V zemědělství  však 
docházelo od roku 2004, vzhledem k nerovnoměrně nastaveným pravidlům na  tzv.  jednotném 
trhu,  k postupné  ztrátě  konkurenceschopnosti  a  zvyšování  závislosti  zemědělců  na  dotačních 
podporách.  To  byl  další  důvod  pro  to,  aby  Agrární  komora  ČR  ve  spolupráci  s dalšími 
zemědělskými  nevládními  organizacemi,  založila  Konsorcium  nevládních  organizací, 
potravinářských a zemědělských podniků (Konsorcium). 
 

Mezi hlavní priority Konsorcia patří: 
 
1) Odmítnutí zastropování dotací 

 
Evropská  komise  navrhuje  stanovit maximální  limit  pro  přímé  platby,  který může  jeden 
podnik v rámci dotačních podpor za rok získat. První návrhy hovořili o  limitu 150 tisíc euro, 
další dokonce o 60 tisíc euro veškerých nárokových podpor, tedy nejen přímých plateb, ale 
také  plateb  za  ozelenění,  plateb  pro  oblasti  s přírodním  znevýhodněním,  plateb  pro 
ekologické  zemědělce  a  některých  plateb  za  dobré  životní  podmínky  v chovech 
hospodářských zvířat. Limit 60 tisíc euro není problémem pro v průměru dvanáctihektarový 
zemědělský  podnik  v rámci  EU,  ale  je  to  obrovský  problém  pro  Českou  republiku,  kde  se 
průměrná  výměra  zemědělského  podniku  pohybuje  kolem  130  hektarů.  Podniky  nad  500 
hektarů,  které by  zastropování  v ČR nejvíce postihlo, navíc  chovají  většinu hospodářských 
zvířat a zaměstnávají většinu pracovní síly v zemědělství.    
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2) Sjednocení úrovně národních dotací 
 
Pokud  Evropská  unie  hovoří  o  nespravedlivém  nastavení  zemědělských  podpor  a 
argumentuje  velikostí podniků,  odpovídáme  daleko  vyšší  „neférovostí“  národních  podpor, 
které  navíc  výrazným  způsobem  přispívají  k ztrátě  soběstačnosti  a  vedou  k tomu,  že  se 
některé regiony v Evropě (Nizozemí, Dánsko, Belgie) potýkají s výraznou nadvýrobou včetně 
negativních dopadů na životní prostředí, zatímco jiné neprodukují nic, případně jen základní 
rostlinné komodity. 
 

• ve starých zemích jsou národní podpory až čtyřikrát vyšší než v České republice 
například: 

      ‐ mléko 3 – 4 Kč/l  (2017 v ČR 0,70 Kč/l) 
      ‐ maso 15 – 20 Kč/kg  (3 – 4 Kč/kg) 
 

• navrhujeme proto  vytvořit přehled národních,  regionálních  a dalších podpor,  které 
jsou  v konečném  výsledku  určeny  k podpoře  výroby  a  zajistit,  aby  tyto  podpory 
nenarušovaly jednotný trh.  

 
3) Nekalé obchodní praktiky obchodních řetězců 

 
Podíl  zboží  tuzemského  původu  na  pultech  obchodních  řetězců  se  dlouhodobě  snižuje. 
Maloobchod si vzhledem k výsadnímu postavení na trhu, diktuje podmínky a nemá zájem na 
udržení dlouhodobých  vztahů  s tuzemskými dodavateli. Ti  jsou nuceni dodávat  za  výrazně 
nevýhodných podmínek. Výsledkem  je orientace prvovýrobců na zahraniční zpracovatele a 
další prohlubování potravinové nesoběstačnosti České republiky. 

 
Navrhujeme proto: 

 
• zakázat nákup zboží za ceny nad výrobní náklady, 
• zakázat prodej zboží pod nákupní ceny, 
• vyžadovat, aby na stejné zboží (domácí i zahraniční) byla uplatněna stejná marže, 
• stanovit minimální podíl domácího zboží na pultech, postupně až na 80 %. 
 

4) Zvýšit podíl citlivých komodit na přímých platbách až na 30 % 
 
Nerovné podmínky na jednotném trhu vedly k tomu, že se řada zemědělců orientuje jen na 
jednoduchou rostlinnou výrobu bez vyšší přidané hodnoty, což nejen zvyšuje záporné saldo 
našeho agrárního obchodu, ale vede také k chudším osevním postupům a ztrátě biodiverzity. 
Proto navrhujeme zvýšit podíl obálky určené na dobrovolnou podporu vázanou na produkci 
(VCS)  nebo  také  citlivých  komodit  ze  současných  15 %  až na  30 %. Vyšší  podporu  by  tak 
dostaly pěstitelé ovoce, zeleniny, chmele, vína, brambor, cukrové řepy a chovatelé dojeného 
i masného  skotu,  ovcí  a  koz.  Podpořit  bychom měly  především  ty  komodity,  kde  došlo 
k největšímu  propadu  stavů,  ploch  a  produkce.  Dále  je  potřeba  podpořit  ty  komodity,  u 
kterých jsou výrazné výkyvy cen, a které jsou nejvíce ohroženy klimatickou změnou.  
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4.2.4	Stabilizace	podnikatelského	prostředí	v	ČR	a	EU	
 

Zaměření podpor na skutečné zemědělce, kteří se zemědělstvím živí 
Podpory by měly dostávat pouze aktivní zemědělci, kteří živí sebe, svoji rodinu, nebo zaměstnávají 
pracovníky v zemědělství. 
 

Podpora precizního zemědělství 
Precizní  zemědělství  představuje  dle  našeho  názoru  účinný  způsob  snížení  vstupů  jako  je  voda, 
hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a snížení erozního ohrožení ornice.  
 

Vyváženost RV a ŽV 
Vyváženost  rostlinné a živočišné výroby by podle našeho názoru měla patřit mezi základní cíle ve 
strategii  ministerstva  zemědělství  tak,  aby  došlo  k obratu  negativních  trendů  posledních  let, 
zejména  ve  zhodnocování  surovin,  zadržování  vody  v krajině  a  soběstačnosti  v základních 
potravinách. 
 

Zvyšování národních podpor  
Česká republika by měla usilovat o srovnání národních podpor tak, aby zde byly vytvořeny podmínky 
srovnatelné  s okolními  státy,  které  sem  mohou  své  dotované  zboží  v rámci  otevřených  hranic 
kdykoli dovážet. Současná výše národních dotací by tak měla být nejen garantovaná dopředu, aby 
zemědělci mohli s jistotou investovat, ale měla by se zvýšit tak, aby podpořila výrobu v sektorech, ve 
kterých došlo k největším poklesům.  

 

Zvyšování soběstačnosti v potravinách mírného pásma 
Česká  republika  paradoxně  vykazuje  největší  míru  nesoběstačnosti  v komoditách,  které  není 
problém v našich podmínkách vyprodukovat. Problém je v nekoncepčním nastavení podpor v České 
republice po roce 1990 a v nedůsledné kontrole dovozového zboží, které již takřka vytlačilo domácí 
produkci.  

 

Zemědělství z pohledu výroby potravin je strategickým odvětvím 
Ústavním  činitelům  je  třeba neustále připomínat,  že  zemědělství  je  strategickým odvětvím  stejně 
jako třeba obrana, na kterou bychom měli podle závazků NATO přispívat 2 % HDP. V zemědělství to 
není  ani 1 % HDP, přičemž  je na  zemědělství navázáno nejméně 15  až 20 % HDP  ve  vstupech  a 
navazujících sektorech.  
 

ČR musí být v zemědělství konkurenceschopná v porovnání s vyspělými státy ve světě. 
• ve  všech  odvětvích  dochází  ke  koncentraci  výroby,  zemědělství  se  koncentruje  ve  všech 

ostatních částech světa (Brazílie, Dánsko, Sasko, USA, Austrálie, Izrael), 
• zvyšuje se produktivita práce, 
• roste počet obyvatel ve světě a roste světová střední třída, 
• trvale nízká atraktivita sektoru pro mladou generaci. 

 

Registrace zemědělce, farmáře či podnikatele v zemědělství 
Zemědělství by mělo být vázanou živností vzhledem k tomu, že zemědělec musí ochraňovat přírodní 
zdroje (voda a půda), poskytnout adekvátní životní podmínky hospodářským zvířatům a produkovat 
bezpečné potraviny. Proto by měl mít adekvátní vzdělání nebo praxi.  

 

Zákon o prodeji a pronájmu zemědělské půdy 
Nadále chceme prosadit zákon o prodeji a pronájmu zemědělské půdy. Základními prvky zákona by 
měla  být  oznamovací  povinnost  majitele  současnému  nájemci  o  záměru  zemědělský  pozemek 
prodat. Majitel  dostane  od  uživatele  nabídku  a  svobodně  se  rozhodne,  zda  ji  přijme,  či  nikoli. 
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V oblasti nájmů by zákon stanovil minimální dobu pronájmu a minimální výpovědní  lhůtu, která  je 
daná specifiky zemědělského podnikání.  
 

Řešení zelené nafty po roce 2018 
Zvýšená sazba vratky spotřební daně pro zemědělské podniky s vyšším poměrem živočišné výroby 
bude  podle  současného  znění  zákona  o  spotřební  dani  platná  jen  do  konce  roku  2018.  Naším 
zájmem  je  prosazení  platnosti  tohoto  opatření  na  dobu  neurčitou,  a  především  zjednodušení 
evidence formou normativů společně s maximální vratkou, o kterou je možné žádat.  
 

Zjednodušení zaměstnávání cizinců v zemědělství a potravinářství 
Chceme maximálně zjednodušit zaměstnávání cizinců na sezonní práce a zpřehlednit dlouhodobější 
zaměstnávání  kvalifikovaných  pracovníků  ze  zahraničí.  Zavedení  zaměstnaneckých  karet  společně 
s důslednější prací Cizinecké policie by mohlo nahradit zdlouhavý proces prověřování a administrace 
současných žádostí.  
 

Dopracování zákona o významné tržní síle 
Ještě než začne platit unijní  legislativa o nekalých obchodních praktikách,  je nutné upravit národní 
legislativu,  která  bude  na  tu  Evropskou  navazovat.  Z hlediska  zneužívání  výsadního  postavení  na 
trhu,  je  zapotřebí  koordinovat  činnost  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  a Ministerstva 
financí tak, aby byl dodržován nejen zákon o významné tržní síle, ale také zákon o cenách.  
 

Ustavení plošných kontrol při dovozu potravin 
Je  zásadní,  aby  společně  Policie  ČR,  Celní  správa  a  Státní  veterinární  správa  (SZPI  v rostlinných 
komoditách) plošně a systematicky kontrolovaly zahraniční dodávky zboží směřující na místní pulty a 
vyžadovaly veškerou dokumentaci tak, jak ji vyžadují kontrolní orgány po tuzemských výrobcích.   
 

Zjednodušení poskytování dotací z Programu rozvoje venkova (PRV) 
Žádosti o investiční podpory jsou velmi složité s velmi nízkou úrovní úspěšnosti. Je třeba dotace lépe 
zacílit a zrušit podmínky, které jsou nesmyslné, případně nekoncepční.  

 

Přepracování struktury podpor z PRV 
V současné době více než dvě třetiny roční obálky směřuje na nárokové podpory, zatímco investiční 
podpory jsou spíše v pozadí. Rozdělení obálek v investičních podporách na menší projekty není vždy 
koncepční. Proto je potřeba o nastavení PRV diskutovat.  

 

V případě  posunu  nového  finančního  období  od  roku  2024  navýšit  u  dotací  na  plochu  počet 
VDJ/ha 
Pokud se nepodaří do konce roku 2020 schválit novou podobu SZP,  je důležité začít mluvit o  jejím 
zásadním přepracování a zjednodušení a podpory vyplácet na základě objektivních ukazatelů jako je 
nadmořská výška, půdní úrodnost a zatížení VDJ.  

 

Zpracovat podmínky pro fungování Fondu těžko pojistitelných rizik (MZe, SZIF, PGRLF, AK ČR) 
O  Fondu  těžko  pojistitelných  rizik  se mluví  v rovině  teorie  již  dlouhou  dobu.  Zatím  však  nikdo 
nevyřešil  základní  podmínky  pro  jeho  existenci,  podporu  pojištění  velkých  podniků,  povinné 
pojištění pro všechny zemědělce, povinnou účast ve fondu pro nárokování odškodnění za sucho či 
mrazy a příspěvek státu a pojišťoven do tohoto fondu.  
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5 Činnost komoditních rad a komisí 
představenstva AK ČR 

Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 
 
Komoditní rady (KR) a komise při Agrární komoře České republiky slouží jako poradní orgán a zdroj 
nejnovějších  informací na  trhu pro představenstvo a Prezídium AK ČR. Na  jednání představenstva 
předsedové  jednotlivých  komoditních  rad  seznamují  členy  představenstva  s  aktuální  situací  v 
dotčených  sektorech a předkládají návrhy  řešení. Předsedové Komoditních  rad a Komisí mohou  s 
žádostí  o  řešení  závažné  situace  oslovit  členy  Prezídia  AK  ČR  a  požadovat,  aby  se  tímto  bodem 
zabývali na svém příštím jednání. Závěry a doporučení jsou v případě, že s tím dotčená KR souhlasí, 
průběžně zveřejňovány na informačních kanálech AK ČR (po přihlášení v sekci „Interní informace“). 
Do  komisí  a  komoditních  rad  jsou  pravidelně  přizváváni  zaměstnanci Ministerstva  zemědělství, 
Státního  zemědělského  intervenčního  fondu,  Státní  veterinární  správy  a  dalších  organizací  v 
závislosti na projednávaném tématu tak, aby byla zajištěna komunikační  linka mezi AK ČR a státní 
správou a konkrétní problémy tak mohly být řešeny v souladu s požadavky členské základny AK ČR. 
Zároveň  jednání  Komoditních  rad  na  rozdíl  od  jednání  samotného  představenstva  umožňuje 
detailnější sběr a vyhodnocování informací pro konkrétní komoditu s větší mírou vyhrazeného času 
oproti poměrně omezenému  času pro  jednání představenstva.  Je  tak možné věnovat se  tématům 
jako  je například udělení  chráněného  zeměpisného označení,  či  řešit některé otázky  související  s 
ochranou rostlin. 

 
 

5.1	Komoditní	rady,	rostlinná	výroba			
 
I v roce 2017 pokračovala činnost všech komoditních rad, které byly aktivní v roce 2016. Aktivní byla 
Komoditní  rada  pro  brambory,  která  zároveň  svá  zasedání  propojuje  s pořádáním  tiskových 
konferencí a propagačních akcí na podporu raných brambor nebo na podporu brambor z podzimní 
sklizně.  Pozadu  nezůstává  ani  Komoditní  rada  pro mák,  která  prosazuje  zařazení máku mezi  tzv. 
citlivé  komodity,  a  především  legislativní  ochranu  českého  modrého  máku  určeného  pro 
potravinářské  účely  před  dovozovými  technickými  (farmaceutickými) máky.  Tradiční  zůstává  také 
Komoditní  rada pro obiloviny  a olejniny,  která  se  setkává  v závislosti na  vývoji na  trhu, případně 
podle průběhu vegetační  sezony, několikrát  ročně. Starosti všem pěstitelům v roce 2017 nadělalo 
především  výrazné  oslabení  dolaru  vůči  euru  a  koruně  (až  o  téměř  20 %)  a  oslabení  eura  vůči 
koruně.  V kombinaci  s rostoucím  zemědělským  sektorem  v Ruské  federaci  tuzemská  rostlinná 
produkce  částečně  ztratila  konkurenceschopnost.  Další  výrazný  problém  pro  tuzemské  pěstitele 
znamenalo ukončení režimu cukerných kvót, které s sebou přineslo poměrně výrazný pád cen cukru 
na světových trzích.   
 

5.1.1	Komoditní	rada	pro	brambory		
	

• aktuální situace na trhu a stav porostů,  
• Integrovaná produkce brambor a její podpora z Programu rozvoje venkova, 
• investiční podpora pěstitelů z Programu rozvoje venkova, 
• propagace tuzemských raných brambor, 
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• propagace tuzemských brambor z podzimní sklizně, 
• podpora pěstování sadbových brambor v České republice, 
• ochranná pásma vodních zdrojů a rostlinolékařská péče o brambory, 
• dopad sucha na pěstitele, 
• Fond těžko pojistitelných rizik a jeho podpora ze strany pěstitelů.  

 

5.1.2	Komoditní	rada	pro	mák		
	

• aktuální situace na trhu, aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň, 
• zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování, 
• kontroly dovozového máku a komunikace s SZPI, 
• zařazení máku mezi tzv. citlivé komodity, 
• zařazení máku mezi speciální rostlinné komodity z hlediska podpory pojištění plodin PGRLF, 
• Český modrý mák a jeho propagace, 
• legislativní záležitosti související s využitím máku jako potraviny. 

 

5.1.3	Komoditní	rada	pro	obiloviny	a	olejniny		
	

• aktuální situace na trhu, 
• aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň, 
• přehled trendů na evropských a světových trzích, 
• zhodnocení  sklizně,  předpoklad  pro  skladování  a  zobchodování  ‐  terminované  obchody, 

trendy ve světě, doporučení zemědělské veřejnosti, 
• otázka podpory biopaliv po roce 2020, 
• přípravky na ochranu rostlin.  

 
 

5.1.4	Komoditní	rada	pro	cukr	a	cukrovou	řepu		
Ing. Jan Křováček, PhD., výkonný ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech 

	
• aktuální problematika komodity v rámci ČR a EU, detailní vývoj v ČR a EU, sledování regulací 

ze strany Bruselu (EK, EP, RM), 
• kampaňové  informace,  odhady  rozsahu  budoucího  pěstování  cukrovky  (v  rámci  ČR  i  EU), 

analýza dopadu ukončení kvót, 
• ekonomika produkce cukrovky a cukru, rentabilita pěstování (ve spolupráci s ÚZEI), dotační 

politika vč. VCS (couplované platby), PRV, 
• limity  Cross  Compliance,  zejména  ve  spolupráci  s VÚMOP,  erozní  ohroženost  pozemků  a 

protierozní opatření (protierozní vyhláška MŽP neakceptována), 
• zásadní agronomické problémy v souvislosti s možným budoucím používáním POR (UKZÚZ) – 

aktuálně  neonikotinoidy  pro  moření  cukrovky,  pro  rok  2018  fungicidní  moření  TMTD  a 
herbicidy  PMP,  DMP. Maximální  snaha  o  eliminaci  špatných  rozhodnutí  na  úrovni  EK  – 
Brusel, 

• mimořádný  přínos  pro  budoucnost  cukrovarnictví  a  řepařství  speciálně  nyní,  kdy  se  v EU 
ukončily tradiční cukerní řády a kvótový systém, přinesla aktivita KR cukr – cukrovka Agrární 
komory  ČR  a  jejího  předsedy  Ing. Martina  Pýchy  při  uzavření Mezioborové  dohody mezi 
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SPCČR a ČMCS ze dne 5. dubna 2016. Je to první krok pro zachování existence komodity v ČR 
i po roce 2018. Další podpora ze strany státu bude pro udržitelnost komodity nutná. 

 
 

5.2	Komoditní	rady,	živočišná	výroba	
 

V minulém  roce  pravidelně  jednaly 
také  komoditní  rady  pro  živočišnou 
výrobu.  Zatímco  rok  2016  se  nesl  ve 
znamení  největší  krize  v živočišné 
výrobě  od  roku  1990,  v roce  2017 
zaznamenali chovatelé oživení cen na 
trhu.  Zvýšení  cen  však 
nekompenzovalo  dosavadní  ztráty. 
Velkým  tématem  byl  také  pozitivní 
nález Afrického moru prasat  (AMP) u 
volně žijící černé zvěře na Zlínsku, který pro chovatele prasat znamenal nutnost zavedení přísnějších 
opatření, ale také omezení vývozu.  Jako problém se ukázal také prvotní návrh obálky pro národní 
dotace  na  rok  2018,  která  byla  ve  srovnání  s rokem  2017  o  polovinu  menší,  přestože  lze 
předpokládat  snížení  cen. K řešení bylo  také nové nastavení vratky  spotřební daně pro  chovatele 
hospodářských  zvířat,  které má  platit minimálně  do  konce  roku  2018.  Co  se  týče  personálního 
obsazení, došlo u Komoditní rady pro mléko a hovězí maso k ukončení činnosti jejího dlouholetého 
předsedy  Pavla  Novotného.  Jeho  nástupce  bude  zvolen  na  nejbližším  jednání  představenstva. 
Jindřicha Macháčka v čele Komoditní rady pro prasata a vepřové maso vystřídal Josef Luka.  

 

5.2.1	Komoditní	rada	pro	mléko	a	hovězí	maso		
	

• monitoring situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, 
• konzultace pro mediální výstupy ohledně skokového nárůstu cen másla, 
• stabilizace dotačních opatření směřujících do provozu a systému kontrol, 
• cenotvorba  v rámci  hodnotové  vertikály  (ČR  je  v cenách  pro  prvovýrobce  pod  cenovým 

průměrem EU), 
• problematika novely veterinárního zákona,  
• možnosti sdružování odbytových organizací a jejich dotační podpora, 
• dotační tituly na Q kvalitu mléka jeho zpracování. 

 
 

5.2.2	Komoditní	rada	pro	prasata	a	vepřové	maso	
	

• situace na trhu (výkyvy cen ve vazbě na německý trh),  
• Africký mor prasat a jeho eradikace, 
• možnosti vývozu z oblastí zelené zóny AMP, 
• připomínkování metodiky IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění),  
• jednání s MŽP a jednotlivými kraji ohledně povolování nových staveb pro chov prasat, 
• spolupráce  na  národním  dotačním  titulu  dobrých  životních  podmínek  zvířat  v chovech 

prasat, 
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• udržení obálky tzv. Nákazového fondu z národních dotací,  
• investiční dotace PRV, podpora živočišné výroby a rozdělení obálek. 

 

5.2.3	Komoditní	rada	pro	drůbež	a	vejce	
 

• závadné  dovozy  (kuřecí  maso 
z Brazílie, fipronilová vejce), 

• zpřísnění  kontroly  dovozů, 
jednání  se  Státní  veterinární 
správou a Celní správou, 

• posílení  obálky  dotačního  titulu 
8.F.c, 

• definice  produkce  masa  a  vajec 
v režimu QCZ,  

• spolupráce  na  národním 
dotačním titulu dobrých životních 
podmínek  zvířat  v chovech 
drůbeže, 

• situace na  trhu, skokové zdražení 
vajec a komunikace s médii a spotřebiteli, 

• nekalé obchodní praktiky maloobchodu, 
• privátní značky obchodních řetězců. 

 

	
5.3	Komise	pro	méně	příznivé	oblasti	
 
Komise pro méně příznivé oblasti zahájila činnost v roce 2015 a zastoupení zde mají všechny kraje 
České republiky. Výstupy této komise byly pak obhajovány v rámci pracovní skupiny na Ministerstvu 
zemědělství, která byla zřízena za účelem koordinace stanovisek zemědělské veřejnosti pro jednání 
s Evropskou  komisí  ohledně  redefinice  LFA  po  roce  2017.  Velkým  tématem  byla  aplikace  tzv. 
faremních systémů, které v rámci LFA‐O a orné půdy zvýhodňují podniky s živočišnou výrobou.  
 

	
5.4	Komise	pro	příznivé	oblasti	
 
Komise pro příznivé oblasti zahájila svoji činnost v roce 2017. Impulzem jejího vzniku byla nutnost 
zastoupení  zájmů,  podnětů  a  připomínek  také  z  převládajících  výrobních  oblastí,  které  by mohly 
začít v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky po roce 2018 a především v roce 2020 
ztrácet. Komise pracuje v návaznosti na  jednání představenstva Agrární komory ČR tak, aby mohly 
být na jedné straně komisí předkládány návrhy pro projednání představenstvem a také, aby komise 
mohla  reagovat na  výstupy představenstva.  Členové  komise byli  v průběhu  roku 2017 pravidelně 
seznamováni s průběhem vyjednávání Společné zemědělské politiky po roce 2020. 
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5.5	Komise	pro	školství	a	vzdělávání,	Sekce	věda,	výzkum	a	
inovace	a	Sekce	školních	hospodářství	

Mgr. Šárka Štejnarová, Odbor poradenství, vzdělávání 
 
Členská  základna  z řad  zemědělců,  ředitelů  středních  škol,  vysokých  škol  a MZe  se  za  sledované 
období setkala v rámci svých jednání 28. 2. 2017, 23. 5. 2017, 29. 8. 2017 a 14. 12. 2017. V oblasti 
zemědělského školství aktivně prosazovala zlepšení stavu na příslušných zodpovědných orgánech a 
institucích, a  to především v oblasti praktického  školství. Spolupracovala  s Ministerstvem  školství, 
mládeže a tělovýchovy  (MŠMT), Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství 
ČR, Národním ústavem vzdělávání (NÚV), apod.  
 
Hlavním  cílem  setrvává  zvýšení  praktických  odborných  kompetencí  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 jsme usilovali o získání investičních 
prostředků  k vybavení  technikou  a  technologiemi  pracovišť  pro  vzdělávání  a  umožnění  vzniku 
Center  odborného  vzdělávání  (COV).  Cílem  COV  je  praktická  odborná  výuka  pro  žáky,  studenty, 
stážisty, ale  i učitele odborných předmětů. Účelem  je zajistit celý rozsah výroby, zavádět poznatky 
vědy, výzkumu do praxe, realizovat poloprovozní pokusy apod.  
 
Jednání  Komise  pro  školství  a  vzdělávání,  Sekce  věda,  výzkum  a  inovace  a  Sekce  školních 
hospodářství se letos uskuteční 3. 4. 2018, 5. 6. 2018 a 11. 10. 2018.  
 

5.5.1	Projekt	Národní	soustava	kvalifikací		
 
Na základě výběru vítězné nabídky Hospodářské komory ČR (HK ČR) ve výběrovém řízení Národního 
ústavu pro  vzdělávání  se březen 2017  stal oficiálním  startem další  čtyřleté  fáze projektu Národní 
soustavy kvalifikací  (titul veřejné  zakázky:  „Zajištění  zapojování  zaměstnavatelů do  tvorby a  revizí 
standardů  profesních  kvalifikací  a  odpovídajícího  materiálně  technického  zázemí  II.“),  jenž  je 
realizován ve spolupráci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a AK ČR.  
AK  ČR  koordinuje  nepřetržitě  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  zůstávají 
nástrojem  zaměstnavatelů  k vytvoření  standardů  dovedností  a  znalostí,  čímž  se  zvyšuje  kvalita 
pracovní síly, a tím i uplatnění na trhu práce. Jedná se o vhodnou formu dalšího vzdělávání, kterou 
budeme  více  využívat  v podnikové  praxi.  SR  jsou  tvořeny  reprezentativními  zástupci  z řad 
zaměstnavatelů  a  zaměstnavatelských  organizací.  Projekt  umožňuje  získání  profesních  kvalifikací 
zaměstnanců. Z pozice koordinátora se AK ČR účastní všech  jednání SR, zajišťuje organizaci složení 
SR  a  tvorbu  profesních  kvalifikací.  Realizace  300  revizí  standardů  a  tvorba  40  nových  standardů 
profesních kvalifikací ročně, je cílem zakázky i pro rok 2018.      
 

5.5.2	Program	rozvoje	venkova	(PRV)	
 
V rámci  2.  kola  příjmu  žádostí  v opatření  1.1.1.  a  1.2.1.  PRV  ČR  2017  –  2020  zrealizovala AK  ČR 
regionálně  ve  spolupráci  s Českým  bramborářských  svazem,  z.  s.  vzdělávací  akce  pod  titulem 
„Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření“, znamenající 
realizaci 8 seminářů a 7 exkurzí.  
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Dalším projektem byl projekt s titulem „Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpečnost a kvalitu 
produkce“. Byl zrealizován ve formě 10 regionálních seminářů a 10 exkurzí v období od 12. září 2017 
do 8. listopadu 2017.   
 
Předposlední  série  projektu  byla  „Bezpečné  používání  přípravků  na  ochranu  rostlin“,  která  se 
představila v podobě 4 seminářů ve dnech 15. 1. 2018, 16. 1. 2018, 30. 1. 2018 a 1. 2. 2018.  
 
Poslední projekt s titulem „Správná hygiena dojení a získávání mléka“ zorganizuje AK ČR v podobě 
10 regionálních seminářů a 10 exkurzí v časovém horizontu od 11. 9. 2018 do 16. 10 2018.   
 
Ve 4. kole příjmu žádostí PRV 2017 – 2020, opatření 1.2.1. byly schváleny AK ČR dva projekty pod 
titulem  „Zlepšení  konkurenceschopnosti  prvovýrobců  přidáním  hodnoty  do  potravin  bez/s  GM 
surovinami,  krmivy“  1.2.1,  záměr  d),  který  bude  zrealizován  ve  formě  10  celodenních  seminářů 
v časovém horizontu od 24. dubna 2018 do 23. května 2018. V přímé návaznosti AK ČR zorganizuje 
10 seminářů počínaje 29. květnem 2018 a 27. červnem 2018 konče. Zaměření akcí bude „Zlepšení 
hospodářské výkonnosti zemědělských podniků s podporou precizního zemědělství“ 1.2.1 záměr a). 
 
Témata byla vybrána na  základě  skutečné poptávky  členů Komise pro  školství, předsedů,  ředitelů 
agrárních  komor  tak,  aby  se  zabránilo  nastoleným  problémům  u  projektu  2.  kola  příjmu  žádostí 
Sucho  a  vodní  bilance  v ČR,  od  kterého Agrární  komora  České  republiky  smluvně odstoupila  pro 
nízký zájem a zavazující predikce počtu beneficientů.  
 
 

5.5.3	Projekty	Naskoč	na	mléčnou	vlnu,	potravinářský	mák	a		
											Náš	modrý	mák			
 
Na základě předložené žádosti, se AK ČR vedle dalších aktivit, aktivně podílí na plnění cíle projektu 
Naskoč na mléčnou vlnu, tj. zajištění akcí ve školách.  
 
Začátkem  roku  2018  obdržela  AK  ČR  pozitivní  vyhodnocení  projektu  předloženého  ve  prospěch 
propagace potravinářského máku a podpory  spotřeby mléka a mléčných výrobků prostřednictvím 
podpor  nevládním  neziskovým  organizacím  z prostředků MZe  pro  rok  2018.  Jedná  se  o  projekt 
propagace  kvalitního  potravinářského máku  jako  tradiční  a  původní  plodiny  se  širokým  využitím 
v domácím  i potravinářském zpracování. Cílem  je podpořit znalost a přirozené povědomí o tradici, 
výhodách,  výživových  benefitech,  chuti,  zdravotních  hledisek  a  dalších  přednostech  kvalitního 
potravinářského máku tuzemského původu. V nemalé míře pak vymezení se vůči farmaceutickému 
máku s důrazem na dietetické rozdíly, ale zároveň informace k využití máku pro farmacii, vysvětlení 
pozice máku v poloze pěstování – zpracování – prodej – využití. Projekt bude realizován v horizontu 
duben až listopad 2018.  
 

5.5.4	Kulaté	stoly	Komise	pro	školství		
 
Agrární  komora  České  republiky  zorganizovala  v roce  2017  kulaté  stoly  s  cílem  zmonitorovat 
aktuální  stav  v zemědělském  a  lesnickém  školství  ve  vybraném  kraji  a  nalézt  řešení  u  klíčových 
problémů v daném kraji mezi zástupci samosprávy, vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Úřad AK 
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ČR zorganizoval kulatý stůl v Jihomoravském kraji 6. června 2017, Pardubickém kraji 7. června 2017, 
Zlínském kraji 14. června 2017, Olomouckém kraji 21. června 2017, Moravskoslezském kraji 3. října 
2017 a ve Středočeském kraji 25. října 2017.            
 
Zástupci  škol  zpravidla  chválí MZe  za  Centra  odborné  přípravy.  Stojí  si  za  názorem,  že  je  třeba 
spojení se základními školami, zejména s výchovnými poradci. Rovněž, že školy mají problém nalézt 
učitele  odborných  předmětů  –  ve  firmě  jsou  lépe  zaplaceni.  Dále,  zemědělské  podniky  se musí 
otevřít  veřejnosti,  aby  lidé  změnili  svůj  pohled  na  zemědělství.  Školy  mají  velký  problém 
s financováním autoškol. Dle přítomných zaměstnavatelů je třeba zemědělství zatraktivnit dětem a 
jejich rodičům již od MŠ, v 8. a 9. třídě základní školy je pozdě. Výsledkem byly dohody spolupráce 
mezi krajem a zástupci zemědělských podniků v tom, že zástupci podniků budou přizváni na školení 
pořádané  krajským  úřadem  pro  výchovné  poradce  ZŠ,  aby  se  pokusili  zlepšit  jejich  pohled  na 
zemědělství. 
 
S ohledem na vysoce hodnocený přínos pro všechny  zúčastněné  strany  zorganizuje  i v   roce 2018 
Úřad AK ČR další kulaté stoly ve zbylých krajích. Od druhého čtvrtletí roku 2018 budou realizovány 
v kraji Libereckém, Ústeckém, Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském. 
 

5.5.5	Projekt	Mistrovská	zkouška		
 
Možnost  profesního  rozvoje  řemeslníků  ve  svém  oboru  se  vyprofilovalo  v projektu  „Vytvoření 
systému mistrovské  zkoušky a mistrovských kvalifikací“  (MiZK),  jehož oficiální  start byl 1.  listopad 
2017.  Role  AK  ČR  s ostatními  partnery  u  31 měsíčního  projektu,  je  prosadit  nastavení  pravidel, 
postupů a obsahu mistrovských zkoušek, pravidel pro osnovy vzdělávacích programů pro mistrovské 
kvalifikace,  přípravu  zkušebních  komisí,  lektorů,  týmů  pro  tvorbu  standardů.  Celková  hodnota 
projektu z OP Zaměstnanost  (ESF ČR) a státní rozpočet byla odsouhlasena ve výši 113 882 276 Kč. 
Výsledkem projektu bude legislativně a technicky zpracovat 50 oborů k mistrovské zkoušce, přičemž 
aktuálně v gesci AK ČR je nominován, ve spolupráci s příslušným cechem, cukrář, pekař, řezník, vinař 
a florista.  
 

5.5.6	Asociace	vzdělávacích	zařízení	pro	rozvoj	venkovského	
	prostoru		

 
Z pozice  člena  se AK  ČR účastnila  ve  sledovaném období  jednání Asociace,  čímž  zůstává  i nadále 
v kontaktu se zemědělskými středními školami, se kterými  intenzivně  řadu  let pracuje na zlepšení 
praktické  výuky  na  školních  statcích.  V roce  2017  zajistila  AK  ČR  propagaci  celé  řadě  akcí 
vzdělávacích  institucí prostřednictvím oficiálních  stránek AK  ČR, v AGRObasi, Týdeníku Zemědělec 
apod., kalendář akcí zemědělských škol, kde mají možnost si školy umístit avízo k připravované akci.  
 

5.5.7	Koordinační	a	implementační	výbor	(KIV)	
 
AK ČR  je členem KIV, který realizuje  implementační plán Strategie celoživotního učení při MŠMT s 
frekvencí jednání 3 x ročně.  
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5.5.8	Národní	rada	vzdělávání		
 
V členské  pozici  přípravného  výboru  pro  vznik  Národní  rady  vzdělávání,  jako  poradního  orgánu 
vlády, plní AK ČR již několik let svou roli.  
 

5.5.9	Regionální	přenos	informací	
 
V návaznosti na podanou žádost k dotačnímu  titulu 9. F.e. Regionální přenos  informací dne 15. 5. 
2017,  byla  předložena  dvě  celostátní  vyúčtování  regionálního  přenosu  informací  na  podporu 
zemědělství,  přenos  všeobecných  informací  o  realizaci  Společné  zemědělské  politiky  v souladu 
s regionálními  prioritami.  AK  ČR  splnila  roli  centrálního  střediska  pro  následovných  13  krajských 
organizací v České republice: Okresní agrární komora Most – Ústecký kraj, Agentura Venkova, o.p.s. 
–  Plzeňský  kraj,  Agrovenkov  Vysočina,  o.p.s.,  AGROVENKOV,  o.p.s.  –  Pardubický  kraj,  Regionální 
agrární  komora  Ostravsko  –  Moravskoslezský  kraj,  Krajské  informační  středisko  Středočeského 
kraje,  o.p.s.,  Regionální  agrární  komora  Jihočeského  kraje,  Agrární  poradenské  a  informační 
centrum Libereckého kraje – APIC, Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, Regionální 
agrární  komora  Jihomoravského  kraje,  Agrární  komora  Zlínského  kraje,  Agrární  komora 
Olomouckého kraje. Dne   20. 7. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí MZe k přidělení čerpání z 9.F.e. V r. 
2017  obhájila AK  ČR  refundaci  výloh  z dotačního  titulu  ve  výši  6 711 666,‐  Kč  (bez  6 %  vlastních 
zdrojů).  
 
Pro rok 2018  je předpoklad využití refundace relevantních výloh pro 13 regionálních  informačních 
středisek v období od března do října 2018 včetně, do celkové maximální možné výše, tj. 8 mil. Kč. 
První monitorovací období bude 30. 6. 2018, druhé 31. 10. 2018.   
 

5.5.10	Připomínková	řízení	pro	školství,	poradenství		
 
Ve sledovaném období zůstává AK ČR připomínkovým místem nejen pro aktualizaci pravidel PRV – 
opatření  I.3.4.  Využívání  poradenských  služeb.  Předložila  připomínky  při  tvorbě  pravidel  pro 
fungování  poradenského  systému  v zemědělství  v ČR,  připomínkovala  nové  obory  poradenství, 
zjednodušení  administrace  a  akreditace  poradců  s cílem  navýšení  využití  a  čerpání  poradenských 
služeb  zemědělskou  výrobou.  Aktivně  se  podílí  na  připomínkovém  procesu  novelizace  zákona  č. 
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  připomínkovém  procesu,  kterou  se měnila  vyhláška  č.  47/2005  Sb.,  o 
ukončování  vzdělávání  ve  středních  školách  závěrečnou  zkouškou,  a  o  ukončování  vzdělávání 
v konzervatoři  absolutoriem,  ve  znění  pozdějších  předpisů. Nebo  pak  na  Koncepci  poradenského 
systému Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025.  
 
 

5.6	Ekonomická	komise	
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

Komise  se  od  minulého  sněmu  na  šesti  zasedáních  zabývala  především  postupem  vyjednávání 
Společné zemědělské politiky po roce 2020 a doporučením pro představenstvo. Zabývala se:   

‐ metodikou započítávání dotací do kalkulací zemědělských výrobků, 
‐ výsledky závěrečného účtu odvětví zemědělství za rok 2016 v dlouhodobém srovnání, 
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‐ zavedením vykazování příplatků při nákupu mléka za minulá období a zpřesnění výkazů, 
‐ účastí v evropské diskuzi k SZP EU po roce 2020, 
‐ bioekonomikou jako průřezovou vědní disciplínou a využití pro argumentaci AK ČR, 
‐ prioritami AK ČR pro jednání o SZP EU po roce 2020, 
‐ připomínkami  k materiálu  ÚZEI  –  Ekonomika  výroby  a  způsob  alokace  podpor  u mléka  a 

v chovu prasat, 
‐ zdaňováním ostatních ploch daní z nemovitostí, 
‐ využitím materiálu ČZU – České zemědělství v kontextu EU a světového zemědělství, 
‐ vývojem ve vertikále mléko v ČR ve srovnání s vybranými státy EU, 
‐ dopady návrhů SZP EU po roce 2020 na české zemědělství, 
‐ příčinami úbytku zemědělské půdy a úbytků obhospodařované zemědělské půdy, 
‐ členové komise  se  zúčastnili 28. 8. 2017 Konference o budoucnosti  českého  zemědělství a 

potravinářství  v Českých  Budějovicích  v rámci  doprovodného  program  Výstavy  Země 
živitelka. 

Většina projednávaných materiálů byla následně předána k dispozici členům představenstva AK ČR 
včetně doporučení. 

	
5.7	Myslivecká	komise	

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

Komise se na třech zasedáních od minulého sněmu zabývala: 
• stavem projednávání 

novely Zákona o 

myslivosti a 

vypořádáním 

připomínek, 

• opakovaně 

opatřeními k tlumení 

Afrického moru 

prasat a 

preventivními 

opatřeními, 

• metodikou prevence 

škod divokými 

prasaty, vypracovaný 

Českomoravskou 

mysliveckou 

jednotou a jejím 

připomínkováním, 

• preventivními opatřeními proti šíření invazních druhů vyplývajícími z nařízení Evropské 

komise, 

• přípravou dalších změn v myslivecké legislativě. 
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    Foto: Archiv Lesnicko‐dřevařské komory

5.8	Komoditní	rada	pro	biomasu	
Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko‐dřevařské komory 

 
Hlavní řešená témata:  

‐ optimalizace využívání biomasy z regionálního a lokálního pohledu, 
‐ úprava příslušné legislativy zejména v oblasti kontrol biomasy a spalování – emisí, 
‐ stávající a připravované formy podpory, teplo a spalování biomasy, 
‐ dopady kůrovcové kalamity – zpracování štěpky a využití potěžebních zbytků, 
‐ půda – kompostování – sucho – dopady a možnosti širšího využití,  
‐ aktualizace  sběru  dat  –  využití  biomasy  zpět  do  uzavřeného  cyklu  zemědělského 

hospodaření, 
‐ fungování státních zkušeben – certifikace, 
‐ spalování  dřevní  štěpky  –  technologické  řešení  vytápění  v zemědělství  a  potravinářství  = 

cesta ke stabilizaci konečné ceny produktů,  
‐ možnosti  větší  spolupráce  lesníků  a  zemědělců  (společné  využívání  techniky,  nevyužité 

skladovací plochy pro biomasu atd.), 
‐ intenzivnější zapojení výzkumu, zkušeben a školství, 
‐ podpora osvěty při využívání dřevní biomasy a kompostování. 

 

 

5.9	Komoditní	rada	pro	dřevo	
Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko‐dřevařské komory 

Hlavní řešená témata:  
‐ působení  v oblasti 

strategie  výroby  surového 
dříví  a  prvotních  výrobků 
ze  surového  dříví  a 
podmínek  umisťování 
produktů  této  výroby  na 
příslušných trzích,  

‐ reakce  na  aktuální  vývoj 
v oblasti  a  poskytování 
podkladů  pro  řešení 
mimořádných situací, 

‐ výměna  informací ohledně 
vývoje  cen  a  jejich 
prognózou  pro  následující 
období u klíčových sortimentů surového dříví (pilařské 
kulatiny,  vlákniny)  a  sortimentů  podléhajících 
sezónním výkyvům (palivo, některé listnaté sortimenty),  

‐ příprava návrhu ukazatelů vývoje cen dříví, použitelného pro  smluvní valorizaci prodejních 
cen dříví v kontraktech uzavíraných na delší období, 

‐ dopady kůrovcové kalamity na ceny dříví v tuzemsku a okolních státech, podpora opatření 
na sanaci kůrovcového dříví ze strany státu, 

‐ návrh na změny expertního složení KR a případného rozšíření rady o zástupce vlastníků lesů 
(SVOL, církve), ČSÚ, ÚHÚL nebo zástupce akademické sféry. 
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6 Propagace zemědělských a potravinářských 
výrobků  

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

	
6.1	Naskoč	na	mléčnou	vlnu	
 
Agrární  komora  ČR  v roce  2017  obhájila 
projekt  na  propagaci  mléka  a  zdravého 
životního  stylu  prostřednictvím  podpory 
konzumace  mléka  a  mléčných  výrobků 
pod  titulem  Naskoč  na  mléčnou  vlnu, 
který  byl  spolufinancovaný  v rámci 
projektů  podpory  nevládních  organizací 
Ministerstva  zemědělství.  Celkový  objem 
financí  realizovaných  v projektu  byl  4,28  mil.  Kč,  včetně  spolufinancování  z  vlastních  zdrojů. 
Zaměření  projektu  je  především  na  děti  1.  stupně  základních  škol  v celé  České  republice,  rodičů 
těchto dětí a také učitelů. Prezentovány byly přínosy konzumace mléčných výrobků a potřeba jejich 
zařazení  do  každodenního  jídelníčku  jako  základní  potraviny  s přínosy  a  efekty  pro  vyrovnané 
stravování, využity byly přímé kontaktní akce, prezentace na veletrhu Země živitelka  i ucelený mix 
mediální komunikace. Na 24 kontaktních akcích bylo dosaženo oslovení 25 tis. osob, zejména dětí a 
mediální  zásah byl propočtem  stanoven na 1,5 mil. osob. Pořízeny a distribuovány byly osvětové 
materiály  i  reklamní  předměty  jako  švihadla,  nafukovací  balóny  či  křídy.  Na  základě  pozitivního 
vyhodnocení byl zpracován a předložen projekt také pro rok 2018. 

	
6.2	Regionální	potravina	
 

V pokračující  úzké  spolupráci  s MZe,  SZIF, 
Potravinářskou komorou a  regionálními komorami byl 
opětovně  zorganizován  a  vyhlášen  osmý  ročník 
soutěže Regionální potravina. Tato spolupráce vychází 
z potřeby  propagace  především  malých  a  středních 
zpracovatelů  s cílem  podpory  a  zviditelnění  jejich 
aktivit a produktů na silném trhu s potravinami.  Jejich 
souběžným  cílem  je  vedle  propagace  vítězů  také 
podpora  odbytu  místní  produkce,  řemesla, 
zaměstnanosti, posílení šíře sortimentu, apod. Soutěže 
o nejlepší regionální potraviny  jsou dnes organizovány 
ve všech krajích České republiky, přičemž ve vybraných 
krajích  jsou souběžně také vyhlášeny původní soutěže 
s vlastním  názvem,  odlišným  systémem  hodnocení,  či 
financováním. Prozatím nebyla nalezena shoda a zájem 
v jejich propojení. 
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Značka  Regionální  potravina  garantuje místní  původ  výrobku,  což  je  základní  podmínka  soutěže. 
Přihlášený výrobek musí být v daném kraji vyroben, a to z místních surovin, jejich podíl je stanoven 
nejméně  na  70 %;  hlavní  surovina  přitom musí  být  100%  tuzemského původu.  Často  se  jedná  o 
krajové speciality, které se  jinde nevyrábí. Odborné poroty vybírají vždy  jeden vítězný výrobek v 9 
kategoriích a to s platností na 4 roky, v případě závažného prohřešku lze značku odebrat. V současné 
době je oceněno 420 výrobků od 322 výrobců. 
 
Podle provedeného průzkumu se 96 % výrobců domnívá, že projekt má pozitivní vliv na spotřebu 
lokálních potravin a 84 % je přesvědčeno, že značka má zvýšený vliv na poptávku i prodej. Na měsíce 
únor  až  květen  jsou  v krajských  městech  v rámci  projektu  připraveny  semináře  ke  správnému 
značení potravin. Blíže na www.regionalnipotravina.cz. 

	
6.3	KLASA	
 
Historie značky KLASA má začátek v roce 2003, a od této doby 
byla  primárně  zaměřena  na  propagaci  a  zprostředkování 
informací  ke  kvalitním  potravinám  tuzemského  původu. 
V posledních letech je kampaň nastavena na podporu kvalitních 
potravin  v obecné  rovině  a  na  vzdělávání  spotřebitelů 
v otázkách kvality potravin. Od tohoto kroku se očekává jednak 
podpora  výrobců  kvalitních  potravin,  včetně  rozšiřování 
sortimentu, tak motivace prodejců, aby pod tlakem požadavků 
spotřebitelů  zvyšovali  zastoupení  kvalitních  potravin 
v obchodní síti. Program se stal  i nástrojem posilujícím zdravé 
stravování obyvatelstva. 
 
Prioritou  programu  KLASA  je  nabízet  pod  tímto  zastřešením 
potraviny  s nadstandardními  kvalitativními  charakteristikami, 
se  zvýšenou  přidanou  hodnotou,  jedinečností  v porovnání 
s ostatní  nabídkou  a  výjimečnou  chutí.  Za  dobu  existence  si 
značka  vydobyla  značnou  prestiž  a  je  přínosem  pro 
prvovýrobce, zpracovatele i spotřebitele. 
 
V rámci  průzkumu  účinnosti  kampaně  v prvním  roce  dvouletého  rámce  se  prostřednictvím 
jednotlivých  mediálních  aktivit,  ale  i  konkrétních  edukačních  nástrojů  podařilo  k červnu  2017 
meziročně zvýšit spontánní znalost na 53 % a podpořenou znalost na 89 %. Celkově také postupně 
roste  zájem  spotřebitelů  o  kvalitní  potraviny  a  rozhodování  o  nákupu  je  ovlivněno  právě  těmito 
preferencemi. U spotřebitelů dle výsledku stále více primárně rozhoduje chuť, čerstvost či zralost, 
složení  potravin, minimum  „chemie“,  ale  i  kvalita  surovin  a  zpracování.  Z výsledků  šetření  také 
vyplývá, že růst obratu produktů KLASA roste cca 2x rychleji než je obrat potravin celkem. 
 
V současné  době  lze  nalézt  značku  KALSA  na  1003  produktech  od  226  výrobců.  Blíže  na 
www.eklasa.cz.  
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7 Mediální aktivity 
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika, Public relations 

 

7.1	Komunikace	problematiky	o	činnosti	a	významu	
českého	zemědělství	a	potravinářství	

	
Trvalou  prioritou  práce  AK  ČR  je  komunikace  problematiky  o  činnosti  a  významu  českého 
zemědělství  a  potravinářství  tak,  abychom  sektor  pozitivně  prezentovali,  vytvářeli  povědomí  o 
činnosti a přínosech a tím zároveň dokázali obhajovat stanovené priority. Cílová skupina je na jedné 
straně odborná 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 
a  tématům.  Čtenářsky  vděčnou  aktivitou  je  prezentace  úspěšných  projektů,  či  dobré  příklady 
z praxe, které zaujmou pozornost, či vyvolají diskuzi.  
 
Standardně máme výbornou spolupráci s redakcemi ČTK, s redakcí Týdeníku Zemědělec, s deníkem 
Právo, s Deníky, MF Dnes ale i mnoha dalšími redakcemi. Souběžně s tím plně využíváme prostor na 
našem  portále  AKCR.cz,  který  je  přístupný  celé  členské  základně  komory,  a  to  včetně  zasílání 
denního a týdenního přehledu. 
 
Zprávy o činnosti a akcích Agrární komory ČR, stejně jako tiskové zprávy a stanoviska jsou pravidelně 
publikovány v Týdeníku Zemědělec, kde má Agrární komora ČR svoji stránku, dle potřeby v sobotní 
příloze  deníku  Právu,  ale  i  v  odborných  týdenících  Euro,  Ekonom,  denících  a  zpravodajských 
televizích.  
 
V uplynulém roce bylo vydáno 18 tiskových zpráv, které reagovaly na aktuální dění v zemědělském 
sektoru či otevíraly z pohledu komory potřebná témata. AK ČR byla pravidelně citována jako hlavní 
zdroj ve zprávách ČTK (více než 150 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 2017  rovněž pokračovala pravidelná  individuální  spolupráce  s deníkem Právo, kde Agrární 
komora  ČR  šestkrát  v  průběhu  roku  v  sobotním  vydání  deníku  formou  celostránkových  článků 
informovala  o  situaci  a  aktuálních  problémech  v  zemědělském  sektoru  a  to  zpravidla  formou 
rozhovoru s prezidentem komory. Tato forma spolupráce bude pokračovat i v letošním roce.  
 



43 
 

 



44 
 

7.2	AGRObase	
 
V roce 2017 vyšel Magazín AGRObase v šesti řádných vydáních, a to ke dni 14. února, 9. května, 20. 
června,  22.  srpna,  6.  října,  30.  listopadu  a  jednom mimořádném  vydání  věnovaném  volebnímu 
sněmu AK ČR, a to ke 14. březnu.  
 
Pro  rok 2018 pak doposud  vyšlo  číslo 1  a 2,  k termínům 26. února  a 6. dubna. Další  vydání  jsou 
plánována na 20. června, 22. srpna, 12. října a 30. listopadu. Celkový náklad se pohybuje v rozmezí 5 
– 10  tisíc kusů v závislosti ve vazbě na probíhající akce komory a veletrhy a výstavy  zaměřené na 
zemědělsko‐potravinářský sektor. Z celkového nákladu je cca 2.500 ks rozesíláno přímo a zdarma na 
konkrétní zájemce, zbytek je připraven k volné distribuci.  
 
Cílem  AGRObase  je  poskytovat  ucelený  přehled  o  dění  v sektoru,  o  dosažených  úspěších  i 
prezentace problémů a cílů, ale také reportáže z činnosti členů i nečlenů komory, se zajímavostmi a 
novinkami, s pohledem do historie, apod.  
 
Elektronická verze je zveřejněna a archivována na portále http://www.akcr.cz/info/aktuality/.  
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Následující 68.  jednání zemí Visegradské  čtyřky bylo  již věnováno detailnímu projednání Sdělení a 
dalšího postupu v jednáních, protože z pohledu agrárních komor je zcela zásadní probíhající diskuze 
a  návrhy  k  možné  podobě  reformované  Společné  zemědělské  politiky  po  roce  2020,  která  se 
v mnoha konkrétních směrech dotýká všech zemědělců. Zástupci komor se zároveň shodli na tom, 
že závěry obsažené v tak zvané Bratislavské deklaraci, uzavřené v březnu 2017, jsou nadále platné a 
přejí si, aby se jimi v průběhu vytváření pravidel pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 
řídila  Evropská  komise,  stejně  jako  vlády  členských  států,  které  ji  podepsaly.  Z dalších  témat  je 
pravidelně  projednána  komoditní  problematika,  a  dále  rozličná  aktuální  témata  jako  byly  např. 
dopady  mrazů  a  sucha  a  řešení  těchto  rizik,  otázky  nakládání  s půdou,  zemědělské  pojištění, 
zpřísňování chemické ochrany a nakládání s přípravky, apod.  
 
V rámci  Bratislavské  deklarace,  která  byla  přijata  dne  31.  března  2017  jako  závěr  ze  společného 
rozšířeného  jednání  V4,  a  která  byla  následně  upřesňována  a  ratifikována  také  dalšími  zeměmi, 
zazněly mimo  jiné požadavky na spravedlivé a rovné podmínky pro zemědělce ve všech  členských 
státech  EU,  udržení  silného  rozpočtu  SZP  a  zjednodušení  administrativy,  spravedlivé  fungování 
potravinového řetězce, řízení rizik, zajištění příjmu pro zemědělce a udržení zemědělské výroby ve 
venkovských oblastech EU. Z toho vyplynuly následující potřeby a požadavky:   

• SZP  by měla  být  skutečně  “společná“  se  stejnými  podmínkami  pro  zemědělce  ve  všech 
členských státech EU, aniž by docházelo k narušování společného trhu,  

• stejná  úroveň  přímých  plateb  pro  všechny  členské  státy  EU.  Je  nezbytné  zajistit  férové 
konkurenční podmínky, které by eliminovaly  rozdíly v podporách  (založené na historických 
referencích) prostřednictvím přímých plateb mezi členskými státy EU, 

• omezení výše podpor financovaných výhradně ze zdrojů státního rozpočtu, jakož i stanovení 
limitu na spolufinancování Programů rozvoje venkova ze státního rozpočtu, 

• dodatečná podpora pro oblasti s přírodními omezeními je nezbytná, ale musí být dostatečně 
financována. Tato platba je kompenzací za ztížené hospodaření v těchto oblastech. Zároveň 
však  podporujeme  zavedení  systému,  který  zvýhodní  zemědělce  intenzivně  hospodařící  v 
těchto ztížených podmínkách. Navrhujeme, aby záležitosti týkající se degresivity plateb pro 
méně příznivé oblasti byly plně v kompetenci jednotlivých členských států EU, 

• odmítnutí  zastropování  a degresivity přímých plateb  v  závislosti na  výměře  zemědělského 
podniku nebo výši podpory, 

• environmentální opatření by se měla více orientovat na přesné zemědělství, které  je zvlášť 
užitečné pro prevenci nadměrného užívání hnojiv a únik živin, 

• nové programové období SZP  se musí podílet na vyváženém územním  rozvoji a výrobě ve 
všech venkovských oblastech. Podpora rozvoje produkce v znevýhodněných oblastech může 
přispět  k  zachování  osídlení  na  venkově  a  k  ochraně  životního  prostředí  a  zachování 
biodiverzity, 

• na úrovni EU převzetí nových pravidel zajišťujících udržitelný sektor zemědělství, spravedlivé 
ceny zemědělských výrobků, včasné platby a pravidla proti nekalým praktikám obchodních 
řetězců. S cílem zlepšit fungování potravinářského řetězce  je třeba podrobněji monitorovat 
úroveň konkurence, posílit vyjednávací sílu zemědělců, propagovat férovou a transparentní 
tvorbu  cen,  které  by  neměly  být  nižší  než  výrobní  náklady  a  nižší  než  ceny  běžné  v  zemi 
původu, 

• přijetí  legislativy  na  úrovni  EU  zabezpečující  stejnou  kvalitu  stejných  značek  potravin  ve 
všech  členských  státech  EU  a  uplatňování  stejných  potravinových  norem  na  všechny 
potraviny pocházející z třetích zemí, a další. 
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8.2	Copa	Cogeca	
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
COPA a COGECA jsou dvě nejstarší a nejvýznamnější nevládní 
zemědělské organizace v Bruselu. COPA, jejichž členem je AK 
ČR,  zastupuje  zájmy  zemědělců,  zatímco  COGECA  se 
soustředí  na  kooperativy  (právnické  osoby  a  organizace 
producentů).  Tyto  organizace  sdílejí  sekretariát  a  pořádají 
pracovní  skupiny,  jejichž  závěry  jsou  posléze  obhajovány  prezídiem  a  tajemníkem  v jednání  se 
zástupci  evropských  institucí,  případně  v rámci  jednání  tzv.  civilního  dialogu  (Komise  a  nevládní 
organizace). Členství Agrární komory ČR umožňuje účast nejen v rámci pracovních skupin, ale také 
v rámci zvláštních výborů předsednictva pro tajemníka komory a jednání prezídia pro viceprezidenta 
AK ČR Martina Pýchu, který  je zároveň viceprezidentem COGECA. Díky tomu se podařilo do pozice 
COPA‐COGECA  vůči  reformě  Společné  zemědělské  politiky  dostat  odmítnutí  zastropování,  stejně 
jako některé další priority Konsorcia nevládních organizací, zemědělských a potravinářských podniků 
(Konsorcia).  Pro  Evropskou  komisi  a  další  instituce  (EHSV, Výbor  regionů)  zůstává COPA‐COGECA 
nejdůležitějším  konzultačním  partnerem  ve  všech  záležitostech,  které  se  týkají  zemědělství.  I 
z těchto  důvodů  chceme  nadále  spolupráce  s touto  organizací  v prosazování  našich  priorit 
pokračovat. 

	
 

8.3	Farm	Europe	
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

Zatímco  výhodou  COPA‐COGECA  je  její 
etablovaná pozice a pravidelnost  jednání, Farm 
Europe  sází  spíše  na  velmi  dobrou  znalost 
prostředí (jedná se o bývalé úředníky Komise a 
dalších  institucí),  rozhodovacího  procesu  a 
především  lidí,  kteří  mají  v Bruselu  vliv.  Ve 
spolupráci  s Farm  Europe  jsme  tak  v minulém 
roce  řešili  například  otázku  biopaliv,  ale  podařilo  se  nám  díky  nim  dostat  také  k mnoha 
europoslancům,  kteří  obvykle  se  zeměmi  střední  a  východní  Evropy  nespolupracují.  Vzhledem 
k tomu, že Agrární komora ČR je jediná organizace z této geografické oblasti se členstvím a aktivním 
zastoupením ve Farm Europe, dostává se obvykle více prostoru k tomu, aby mohla na půdě Farm 
Europe (obvykle v rámci větších konferencí) prezentovat priority komory a Konsorcia.  
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9 Připomínková řízení 
Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
 
Připomínková  řízení  zůstávají  důležitou  agendou 
úřadu.  V roce  2017  byla  na  webu  zveřejněna  více 
než  padesátka  materiálů  a  úřad  aktivně  ve 
spolupráci  s členskou  základnou  připomínkoval  23 
legislativních materiálů.  
 
Od  konce  minulého  roku  jsou  odkazy  na 
připomínková  řízení  obsahem  týdenního 
zpravodajství včetně  termínu, do kterého  je možné 
připomínkovat.  Tento  systém  se  ukázal  jako 
nejflexibilnější,  přičemž  hlavní  výhoda  spočívá 
v každotýdenním  „připomenutí“  materiálu  a 
termínu členské základně.   
 
Za největší úspěch lze považovat odložení vyhlášky o 
ochraně  zemědělské  půdy  před  erozí  (protierozní 
vyhlášky)  na  neurčito,  kterého  se  podařilo 
dosáhnout na konci roku 2017.  
 
Původní návrh Ministerstva životního prostředí totiž 
mimo zahrnutí velkého procenta orné půdy a velmi striktních opatření namířených proti domnělé 
erozi, obsahoval řadu nedokonalostí ať už v systému kontrol nebo v sankčním systému.   
 
Mimo  záležitostí,  které  ovlivňují  celé  zemědělství  jako  je  právě  zmíněná  vyhláška  nebo  novely 
nařízení vlády k přímým platbám či oblastem s přírodním znevýhodněním, proběhlo připomínkovým 
řízením také několik zákonů týkající se rybářství, lesnictví nebo ochrany přírody. V těchto případech 
úřad využíval těsné spolupráce s členskými společenstvy.  
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10 Schůzová činnost  
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

 
Představenstvo Agrární komory ČR se od XXV. sněmu sešlo dle stanoveného harmonogramu celkem 
devětkrát, z toho čtyřikrát na společném jednání s dozorčí radou. Šlo o následující termíny a místa: 
4. dubna 2017, Agro Jesenice; 30. května 2017, Úřad AK ČR Praha; 4. července 2017, Agro Jesenice 
společně  s dozorčí  radou; 25.  srpna 2017,  v rámci  veletrhu Země  živitelka  v Českých Budějovicích 
společně s dozorčí radou; 4. a 31. října 2017, Úřad AK ČR Praha; 12. prosince 2017 v Žehuni společně 
s dozorčí radou. V roce 2018 pak šlo o jednání ve Žďáru nad Sázavou dne 13. února a posléze také 
tradiční předsněmovní jednání představenstva a dozorčí rady, tentokrát dne 7. dubna v Brně. Účast 
členů představenstva a dozorčí rady se pohybuje na 90% hranici. 
 
Jednání se pravidelně účastní ministr zemědělství, členové vedení a další hosté z MZe podle povahy 
programu a projednávané problematiky, ředitel a zástupci SZIF, PGRLF či dalších resortních orgánů. 
Dále předseda Ekonomické komise při AK ČR, ale i zaměstnanci ČSÚ, univerzit, výzkumných institucí, 
a na pozvání, také komerční partneři komory.  
 
K hlavním projednávaným tématům pravidelně patří vyhodnocení aktuální problematiky vývoje trhů 
komodit a jejich cen, opatření a podpory MZe, zajištění řádných a mimořádných národních podpor a 
to především ve směru živočišných odvětví a vybraných citlivých odvětví rostlinné výroby se snahou 
obnovy  jejich významu a  růstu a opětovnému  zvýšení  zajištění  tuzemské  soběstačnosti ve výrobě 
základních potravin. V loňském roce pak šlo také o řešení škod způsobených mimořádnou nepřízní 
počasí  a nastavení podmínek  kompenzací,  činnost PGRLF, další práce na ustanovení  Fondu  těžko 
pojistitelných  rizik  se  snahou  jeho  spuštění k roku 2019,  činnost dozorových orgánů  zaměřená na 
ochranu  tuzemského  trhu  a  dodržování  legislativních  podmínek  k  uvádění  potravin  do  obchodní 
sítě, ustanovení zákona o významné tržní síle, legislativní činnost, interní záležitosti, činnost komory 
a její zpětná kontrola, apod.  
 
Zcela zásadní pak  je definice podmínek a nastavení rámce k reformě Společné zemědělské politiky 
EU  po  roce  2020,  která  podle  výsledků  jednání  a  přijatých  usnesení musí  respektovat  historické 
podmínky  České  republiky  a  současnou podnikatelskou  strukturu při  respektování  všech  forem  a 
velikostí  farem, a podniků. Přijaté závěry  jsou posléze projednávány a obhajovány na národní  i na 
unijní  úrovni  jak  se  zástupci  evropských  orgánů  a  institucí,  tak  při  hledání  podpory  na  úrovni 
partnerských nevládních organizací a  jejich sdružení COPA – COGECA. Cílem AK ČR směrem k nové 
Společné zemědělské politice EU  je prosazení takové podoby, která bude nediskriminační, zachová 
podporu soukromým, malým, středním i velkým podnikům, bude podporovat evropskou i světovou 
konkurenceschopnost a zasadí se o dlouhodobé racionální a šetrné hospodaření s přírodními zdroji 
v krajině. 
 
Přijatá rozhodnutí, závěry a usnesení Představenstva Agrární komory ČR jsou posléze rozpracována 
a  přenesena  na  úroveň  úřadu  AK  ČR,  dalších  orgánů  komory,  směrem  ke  členské  základně  a 
projednána  s cílovými  partnery  jako  je  MZe,  vláda  ČR,  či  bruselské  instituce.  O  výstupech  i 
dosažených  výsledcích  jsou poskytovány průběžné  informace  tak,  aby  členové  a partneři  komory 
měli možnost na tento vývoj pružně reagovat. Cílem takových kroků je prostřednictvím silné AK ČR 
stabilizovat  sektor  a  posílit  vyrovnání  agrární  hospodářské  soustavy  České  republiky,  zajistit 
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důstojné  a  konkurenceschopné  postavení  v rámci  středoevropského  regionu  i  posílit  exportní 
možnosti do třetích zemí tak, aby zemědělství a zpracovatelský průmysl rozvíjely své možnosti. 
 
Jednáním Představenstva AK ČR pravidelně předchází  jednání Prezidia AK ČR, tedy vedení komory 
rozšířené o zaměstnance úřadu a případně další hosty, kde je prodiskutována aktuální problematika, 
příprava programu, harmonogramu  jednání, připraveny podklady  a navržen postup  a doporučení 
pro  jednání  k problematice  a  tématům  uvnitř  i  vně  komory.  V případě  potřeby  jsou  Prezidiem 
přijímány závěry a rozhodnutí k bezodkladným záležitostem.  
 

 
 
Z dalších zásadních  jednání se minimálně dvakrát ročně konají pravidelné porady KAK, RAK, OAK a 
členských  společenstev,  22.  ‐  23.  června  2017  v Klenčí  pod  Čerchovem,  7.  listopadu  2017  ve 
Větrném  Jeníkově  a  formou  předsněmovní  diskuze  také  13.  února  2018  ve  Žďáru  nad  Sázavou. 
Zástupci vedení a úřadu AK ČR se průběžně během roku účastní  jako hosté akcí, porad, výročních 
schůzí  či  valných  hromad  krajských,  regionálních  a  okresních  komor  a  jednotlivých  členských 
společenstev,  jejichž  prostřednictvím  přenášejí  informace  z vedení  a  představenstva  komory 
k aktuální i koncepční problematice sektoru. 
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11 Informatika, webové stránky AK ČR,  
šetření FADN 

Ing. Soňa Chánová, Odbor informatiky AK ČR 

	
11.1	Webové	stránky		
 

11.1.1	www.agrocr.cz	
 
Po  volebním  sněmu  v roce  2017  se 
uskutečnily  tyto  změny  v oblasti 
webových  stránek:  Byl  změněn  web 
www.agrocr.cz  z důvodu  větší 
propagace  AK  ČR  v médiích, 
zatraktivnění  a  modernizace 
webových  stránek  pro  možnosti 
uživatelsky příjemnějšího zobrazování 
nejenom  na  stolních  počítačích, 
noteboocích,  ale  i  tabletech  a 
chytrých telefonech.  
 
Byl přidán plug‐
in Facebook‐u, 
kam je 
pravidelně 
přispíváno.  
 
Od  července  2017  byla  přidána 
záložka  9.F.e.,  která  slouží  regionům 
(zprávy  a  kalendáře  akcí)  a  byla 
vytvořena v rámci projektu 9.F.e.  
Dále byl přidán kalendář  s důležitými 
termíny. 
 

Následně na podzim roku 2017 začala 
racionalizace  a  redukce  počtu 
webových  stránek.  Z důvodu  vazby 
webových stránek k smlouvám projektů  je potřebná  jejich udržitelnost na cca 5  let a postupně  jak 
tyto závazky uplynou, budou stránky zrušeny. Týká se hlavně www.apic‐ak.cz.  
 

11.1.2	www.akcr.cz	
 
Všechny  informace,  včetně  informací  z  9.F.e.,  dokumenty,  kontakty  a  interní  informace  Agrární 
komory  České  republiky,  se  budou  v  budoucnu  soustřeďovat  na web www.akcr.cz  (údaje  tam 
vložené se budou zobrazovat i na www.apic‐ak.cz). Ve smlouvách, propagačních materiálech apod. 
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se bude uvádět pouze www.akcr.cz. Vzhled webu byl navržen tak, aby se přizpůsoboval moderním 
zařízením. 

 

	
11.2.	Výměna	serveru	AK	ČR	
 
Z důvodu uplynutí doporučené doby životnosti a časté poruchovosti, došlo k výměně serveru v prosinci 2018. 
 

11.3.	FADN	‐	šetření	ekonomiky	zemědělských	podniků	
 

šetření  
za rok 2016 

Nabídnutých 
podniků 
celkem 

Z toho Šetření v 
roce 2017 
dokončilo 
celkem  

%, podniků, 
které šetření dokončilo 

FO PO

2017  51  9  41  41  80 % 
FO – fyzická osoba      PO – právnická osoba 

 

Požadavkem  je neustále navyšovat a udržovat zapojení  členstva do sítě evropského zjišťování dat 
v zemědělství  (FADN),  s cílem  získání  reprezentativních  údajů  pro  obhajování  zájmů  členstva  na 
národní úrovni  i v EU. Podnik  se může udělením  souhlasu  snadněji  zařadit do  soutěže Zemědělec 
roku. 
Pro každý zúčastněný podnik v šetření je připravené zajímavé finanční ohodnocení – lze se zapojit 
přes OAK, nebo nahlásit přímo na chanova@akcr.cz vždy v měsíci lednu. 
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12 Činnost úřadu a financování AK ČR 
Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel úřadu AK ČR 

	
12.1	Úřad	
	
12.1.1	Stěhování	
 

Vzhledem k personálnímu rozdělení Agrární komory ČR a Potravinářské komory po sněmu Agrární 
komory ČR v březnu 2017, bylo  rozhodnuto o přestěhování Agrární komory do nových prostor na 
Počernické ulici  č. 272/96, které se zrealizovalo na přelomu dubna a května. Podařilo se získat do 
nájmu ucelený soubor kanceláří o cca 180 m2, včetně zasedací místnosti pro 45 – 50 osob a dále 
parkovacích  míst  a  důstojného  zázemí.  Kanceláře  i  zasedací  místnost  byly  vybaveny  zánovním 
zařízením, které bylo za minimální ceny odkoupeno od předchozího nájemce. Nově bylo nezbytné 
zakoupit pouze židle do zasedací místnosti. Původní prostory svým uspořádáním po oddělení úřadů 
obou komor byly pro potřeby Agrární komory  ČR nepoužitelné. Cena nájmu  za m2  zůstala  stejná 
jako v předchozích prostorách. Cena  za opravy a úpravy nových prostor, odkup a nákup nábytku, 
likvidaci vyřazeného původního nábytku a IT úpravy činila celkem 110 tis. Kč. 
 

12.1.2	Personální	změny		
 
V dubnu 2017 ukončili pracovní poměr na Agrární komoře ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., Ing. Martin 
Fantyš,  Ing.  Dana  Večeřová  a  Ing.  Jiří  Pondělíček,  Ph.D.  Naopak  Ing.  Václav  Suchan,  CSc., MBA 
ukončil pracovní poměr na Potravinářské komoře a na Agrární komoře ČR pracuje na plný pracovní 
úvazek.  Na  pozici  tajemníka  Agrární  komory  ČR  za  Ing.  Martina  Fantyše  byl  představenstvem 
jmenován  Ing.  Jan  Doležal. Přes  obtíže  spojené  s personálními  změnami  a  částečným  snížením 
personální kapacity úřad Agrární komory  ČR  zajistil potřebné  činnosti.  Je však nezbytné pro další 
období  personálně  posílit  úřad  jedním  až  dvěma  zaměstnanci  tak,  aby  byl  doplněn  původní  stav 
pracovníků  úřadu  a  zajištěn  chod  úřadu  do  budoucna  v souvislosti  s předpokládanými  odchody 
některých zaměstnanců do důchodu. 
 

12.1.3	Inventarizace	
 
Po přestěhování Agrární komory ČR byla v červnu 2017 provedena čtvrtá řádná  inventura majetku 
bez zjištění inventurních rozdílů. 
 

12.1.4	Rozhodčí	soud	
 
V druhé polovině  roku  2017 byla  započata pravidelná měsíční  jednání  vedení Agrární  komory  ČR 
s předsednictvem Rozhodčího soudu. Rozhodčí soud vzhledem k vlastním výsledkům hospodaření, 
až do odvolání, pozastavil  financování všech svých propagačních aktivit, vč. těch, které realizovala 
Agrární komora ČR. Agrární komora ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR iniciovala jednání k dílčím 
změnám  statutu  Rozhodčího  soudu.  Obě  komory  dostávají  pravidelně  informace  o  průběhu 
hospodaření Rozhodčího soudu. 
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12.1.5	Zastupování	Agrární	komory	ČR	v	bruselských	organizacích	
 
AK  ČR  v roce  2017  stejně  jako  v předchozích  létech  využívala  dotačního  titulu  10.D.  k podpoře 
nevládních  organizací  zastupujících  zájmy  AK  ČR  v bruselských  organizacích.  Za  tímto  účelem 
spolupracovala  na  základě  smlouvy  se  společností CrossEurope Consulting,  s.r.o.,  která  vykonává 
pro AK ČR činnosti směřující k plné integraci AK ČR do mezinárodních nevládních organizací COGECA 
(Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví) COPA (Konfederace zemědělských producentů), a 
Think tank FARM EUROPE a obhajobě stanovených priorit. 
 

12.1.6	Sezonní	pracovníci	z	Ukrajiny	
 
Nedostatek  pracovníků  v zemědělských  a  potravinářských  společnostech  má  napomoci  řešit 
snadnější vstup pracovníků z Ukrajiny zaměstnaných těmito společnostmi. V roce 2017 se jednalo o 
projekt  „Režim  zvláštního  zacházení pro kvalifikované  zaměstnance  z Ukrajiny“  (dále  jen  „Režim“) 
v gesci MPO,  s roční  kvótou  10 000  pracovníků  pro  rok  2017  a  19 000  pracovníků  pro  rok  2018, 
délka zaměstnání delší než 12 měsíců. Režim byl vytvořen za účelem dosažení  časových úspor při 
přijímání  a  vyřizování  žádostí  o zaměstnanecké  karty  pro  státní  občany Ukrajiny,  kteří  budou  na 
území  ČR  vykonávat  kvalifikovanou  práci  na  pracovních  pozicích,  které  jsou  dle  platného  znění 
aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ‐ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb 
nebo veřejného sektoru. 
 
Režim Ukrajina je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR v oblasti výroby, služeb nebo 
ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců a nemohou dlouhodobě obsadit 
volné pracovní místo  z českých  zdrojů  trhu práce  (tj. musí  jít o  volné pracovní místo obsaditelné 
držitelem zaměstnanecké karty ve smyslu §37a zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů).  
 
K 1.  1.  2018  byl  navíc  spuštěn  projekt  „Zvláštní  postupy  pro  pracovníky  do  zemědělství  a 
potravinářství  z Ukrajiny“  v gesci  MZe.  Jedná  se  o  specifický  projekt  MZe  získávání  sezonních 
pracovníků na dobu 6 – 12 měsíců, který vláda schválila v srpnu 2017, jehož realizace byla dočasně 
pozastavena a následně zahájena od 1. 1. 2018 alespoň v omezeném režimu, tj. 350 pracovníků/rok. 
Nicméně  je  předpoklad  postupného  navyšování  počtů  pracovníků  v průběhu  roku  2018  až  na 
původně  plánovaných  1500  pracovníků/rok.  Protokol  vyřizování  žádostí  je  obdobný  jako  u 
předchozího projektu.  
 
Agrární  komora  ČR  v obou  výše  uvedených  projektech  plní  úlohu  tzv.  garanta,  kterému 
zaměstnavatel  –  uchazeč  o  zařazení  do  projektů  posílá  dokumentaci  ke  schválení  a  zařazení  do 
projektů.  
 
K 20.  2.  2018  úřad Agrární  komory  ČR  administroval  v obou  projektech  celkem  15  žádostí  na  35 
pracovníků z Ukrajiny. Hlavním a přetrvávajícím problémem zůstává z pohledu žadatelů příliš dlouhá 
doba na vyřízení jedné žádosti, což bylo cca 6 měsíců v roce 2017. 
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12.2	Finance,	rozpočet	
 
Představenstvu  a dozorčí  radě AK  ČR byly  v roce 2017  čtvrtletně předkládány průběžné  výsledky 
hospodaření komory k jejich posouzení. 
Rozpočet  roku  2017  byl  naplánován  v  nákladech  i  výnosech  shodně  na  33133  tis.  Kč,  což 
představovalo navýšení nákladů o 1516 tis. Kč a navýšení výnosů o 1448 tis. Kč oproti skutečnosti 
roku 2016. 
 
Rozpočet nákladů vycházel ze skutečných nákladů v roce 2016 a zohledňoval předpokládané změny 
v  roce  2017  oproti  roku  2016  známé  v době  zpracování  rozpočtu,  tj.  zejména  nově  uzavřenou 
smlouvu  s  PENNY  a  realizaci  4  projektů  vzdělávání  („sucho, mléko,  brambory,  drůbež  a  ochrana 
rostlin“) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).  
 

Přes  stabilizaci  financí  AK  ČR  a  vytvořenou  finanční  rezervu  (2500  tis.  Kč)  nadále mírně  rostla 
enormní  závislost příjmů na cizích zdrojích a navíc  se  zvyšovala potřeba předfinancování projektů 
z vlastních zdrojů. Přetrvávala potřeba vyšší výnosovosti stávajících aktivit AK ČR na straně  jedné a 
potřeba nových a výnosných aktivit na straně druhé.  
 
Mimo  jiné  i  z těchto důvodů  sněm 2017  schválil  zvýšení  členských příspěvků od 1. 1. 2018, které 
bylo, zejména se sněmovnou společenstev, dále konkretizováno během druhé poloviny roku 2017. 
 
V období po březnovém  sněmu AK  ČR, který  rozpočet  schválil, nastaly další  změny, které výrazně 
tento rozpočet změnily. Jednalo se především o níže uvedené změny. 
 

• Komora rozvíjela nové aktivity,  jak to vyžadovalo prosazování zájmů  jejích členů. Příkladem 
bylo  např.  ustavení  Konsorcia  nevládních  organizací,  zemědělských  a  potravinářských 
podniků (Konsorcium), které napomáhá prosazení pozice členů komory do podoby Společné 
zemědělské politiky na další programové období. Konsorcium vytvořily Agrární komora ČR, 
Potravinářská  komory  ČR,  Zemědělský  svaz  ČR,  Iniciativa  zemědělských  a  potravinářských 
podniků a přidruženým členem se stala rovněž Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora.    Pro  financování  činnosti  Konsorcia  na  období  květen  2017  až  duben  2018  byl 
dodatečně vytvořen fond ve výši cca 3 300 tis. Kč nad původní rozpočet. 

 
• Dále byl v období květen až listopad 2017 AK ČR nově realizován projekt „Regionální přenos 

informací“  v rámci  dotačního  titulu  9.F.e.  jako  náhrada  původních  jednotlivých  krajských 
informačních středisek (KIS). To znamenalo změnu původního rozpočtu v příjmech i výdajích 
o cca 6 700 tis. Kč. 

 
• Ve druhé polovině roku 2017 byly uzavřeny smlouvy s Hospodářskou komorou ČR k Národní 

soustavě kvalifikací, dodatek ke smlouvě s BILLA k propagaci bio, eko a regio výrobků a bylo 
Rozhodčím soudem ukončeno financování propagace Agrární komorou ČR.  

 
• Na druhé  straně nebyly v roce 2017  realizovány některé, do původního  rozpočtu  zahrnuté 

projekty  vzdělávání  PRV,  konkrétně  „sucho“,  "ochrana  rostlin“  a  „mléko“.  To  znamenalo 
snížení  předpokládaných  nákladů  na  nerealizované  projekty  na  jedné  straně  a  přesunem 
předložení žádostí o proplacení projektů realizovaných a předfinancovaných v roce 2017 na 
rok 2018, také adekvátní snížení předpokládaných příjmů na straně druhé. 
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V důsledku výše uvedených skutečností je skutečný výsledek hospodaření AK ČR k 31. 12. 2017 dle 
stavů účtů k 8. 3. 2018 následující: 

výnosy celkem …………………………. 43 052 tis. Kč 
náklady celkem ………………………… 42 213 tis. Kč 
zisk po zdanění ………………………….      609 tis. Kč. 

 

12.3	Agrární	ples		
 
Příprava agrárního plesu probíhala v druhé polovině roku 2017 a počátkem roku 2018. 
 
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 2. února 2018 tradičně v Paláci Žofín v Praze.  
 
Mezi  čestné hosty vždy patřili mj. předseda Senátu Parlamentu, ministr zemědělství, předseda ZV 
PSP 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 na plese přivítáno 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 moderátorkou plesu, aj. 
 
Agrární plesy  jsou tradičně hodnoceny  jako významná společenská událost. Financování plesu bylo 
opět zajištěno přes členy představenstva, úřad AK a prodejem vstupenek. Prodané vstupenky tvořily 
zisk z plesu. Sponzorsky byla zajištěna také bohatá tombola.  
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13 Ostatní činnost 
	
13.1	Žofínská	fóra	

Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

 
V roce 2017 se konala dvě Žofínská fóra zaměřená na zemědělství a zpracovatelský průmysl. Bylo to 
210.  Žofínského  fórum  na  téma  „Svítání  na  lepší  časy? Odrazilo  se  naše  zemědělství  ode  dna?“, 
které  se  konalo  2.  května  2017  a  následně  214.  Žofínské  fórum  na  téma  „Kvalitní  potraviny  pro 
české zákazníky! Otazníky přetrvávají…“, pak 3. října 2017. V jejich rámci vystoupili zástupci vedení 
AK  ČR  s prezentacemi  a  stanovisky  k ústřednímu  tématu  akce,  tak  v rámci  doprovodné  diskuze. 
Žofínská  fóra  pravidelně  navštěvuje  cca  250  hostů,  a  díky  mediálnímu  pokrytí  se  tak  aktuální 
problematika zemědělství a potravinářství dostává mezi širší spotřebitelskou veřejnost. 
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13.2	Veletrh	Top	Gastro	
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR, Public relations 

 
Agrární komora je opakovaným hostem gastronomického veletrhu Top Gastro, který je zaměřen na 
představení novinek a trendů v gastronomii, hotelnictví, či cateringu. V České republice se řadí mezi 
nejvýznamnější  akce  ve  svém oboru  s trvalým dynamickým  rozvojem  a představováním  trendů  a 
novinek.  Díky  svému  umístění  na  Výstavišti  Holešovice  v Praze  je  zde  zvýšený  zásah  hlavních 
cílových  skupin.  Agrární  komora  ČR  ve  své  expozici  prezentuje  jak  vlastní  činnost  a  aktivity  tak 
zprostředkovaně nabízí účast  svým  členům,  čímž posilujeme možnosti  jejich působení a obchodní 
vazby  na  odběratele  z řad  gastronomie,  hotelnictví,  restaurací,  apod.  V roce  2017  se  veletrhu 
zúčastnilo celkem 184 vystavovatelů z 19 států a jeho návštěvnost dosáhla 26 850 osob.  
Účast AK ČR byla i v roce 2018. 

	
13.3	Mezinárodní	agrosalón	Země	živitelka		

v	Českých	Budějovicích	
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

	

13.3.1	Expozice	Agrární	komory	ČR	
 

První  samostatná  expozice  Agrární  komory  ČR,  byla   
zaměřena  na  propagaci  práce  Agrární  komory  ČR, 
členských  organizací  a  jejich  produktů.  Stánek 
navštívila  řada  významných  hostů  z řad 
zákonodárných  a  vládních  činitelů  i  početného 
členstva. Výstavy se zúčastnilo více než 100 tisíc osob. 
 

	
	
	
13.3.2	Národní	dožínky	na	Zemi	živitelce	
 

Národní dožínkovou slavnost pořádáme, každoročně ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice. 
Slavnost  tvoří  dožínkový  průvod,  předání  dožínkových  věnců  nejvyšším  představitelům  státu  a 
celodenní  kulturní  program.  Účastní  se  ministři  vlády  v čele  s jejich  předsedou,  senátoři  v čele 
s předsedou  Senátu,  poslanci  Poslanecké  sněmovny  ČR,  představitelé  Jihočeského  kraje  a města 
České Budějovice a mnoho dalších významných hostů.  
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13.3.3	Doprovodné	akce	
 
V rámci doprovodných akcí agrosalónu proběhlo společné jednání představenstva a dozorčí rady AK 
ČR za účasti ministra zemědělství. Jednala také ekonomická, myslivecká a školská komise komory. 
 
Doprovodnou akcí byla také Konference k budoucnosti Českého zemědělství a potravinářství, kterou 
jsme uspořádali na Jihočeské univerzitě. 
 
 
 

13.4		Národní	výstava	hospodářských	zvířat	v	Brně	
 

Mezinárodní veletrh pro živočišnou 
výrobu  ANIMAL‐TECH  zahrnoval 
Národní  výstavu  hospodářských 
zvířat,  středoevropský  veterinární 
kongres,  Národní  výstavu 
myslivosti  a  veletrh  NATUR  EXPO 

BRNO, Agrární komora se na výstavě zúčastnila společným stánkem s Potravinářskou komorou ČR. 

V rámci doprovodných akcí  jednali na výstavišti představitelé nevládních agrárních organizací zemí 
Visegrádské čtyřky, jednala Ekonomická, Myslivecká a Školská komise komory. 
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13.5	Zastoupení	AK	ČR	v	institucích	
 

‐ předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR 
a AK ČR, 

‐ poradní sbor ministra zemědělství, 
‐ Monitorovací výbor Programu rozvoje 

venkova a jeho pracovní skupiny, 
‐ Monitorovací výbor Operačního programu 

rybářství a jeho pracovní skupiny, 
‐ Rada pro Evropské strukturální a investiční 

fondy na pracovní úrovni MMR, 
‐ Rada kvality ČR při MPO, 
‐ Podnikatelská rada při MPO, 
‐ Národní rada pro kvalifikaci při MŠMT, 
‐ Národní rada pro povolání při MŠMT,  
‐ Meziresortní orgán pro potírání 

nelegálního zaměstnávání cizinců při 
MPSV, 

‐ Rada pro poradenství MZe, 
‐ Hodnotitelská komise KLASA, 
‐ Pracovní komise pro kvalitní potraviny, 
‐ Koordinační výbor Celostátní sítě pro 

venkov, 
‐ Dozorčí rada Podpůrného garančního 

rolnického a lesnického fondu, 
‐ Státní a odrůdová komise při ÚKZÚZ, 
‐ vědecké rady resortních výzkumných ústavů, 
‐ ve spolupráci s ÚKZÚZ zabezpečujeme Systém zkoušení a doporučování odrůd obilovin, 
‐ spolupracujeme s Výborem pro hospodářství a dopravu Senátu a Zemědělským výborem 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
‐ Ústřední komise na ochranu zvířat, 
‐ Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady Vlády ČR, 
‐ Pracovní skupina pro venkov při MMR, aj. 
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14 Rámcové zaměření činnosti komory  
      na příští období 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR 

 

Těžištěm práce AK ČR v příštím období bude prosazování zájmů členstva do Společné zemědělské 
politiky  EU  po  roce  2020  a  opatření  na  národní  úrovni  ke  zlepšení  podnikatelského  prostředí 
v agrárních odvětvích.  
 

	
14.1	V	oblasti	Společné	zemědělské	politiky	po	roce	2020	
 
Hájit priority  tuzemského  agrárního  sektoru  v rámci  vyjednávání o  reformě  Společné  zemědělské 
politiky po roce 2020 především: 

• zabránit zastropování plateb, 

• zasadit se o rovné podmínky na  jednotném trhu EU (konvergence plateb, soupis a regulace 

národních dotací), 

• regulace nekalých praktik obchodních řetězců, 

• přispět k ekonomické a environmentální udržitelnosti sektoru (podpora citlivých komodit), 

	
14.2	Další	opatření	ke	zlepšení	podnikatelského	prostředí	

 

‐ usilovat  o  vyrovnaný  rozvoj  venkova  a  zabránit  jeho  dalšímu  vylidňování  podporou 

zemědělského podnikáni a oborů s vysokou přidanou hodnotou a potřebou lidské práce, 

‐ uvést do praxe komplex opatření k řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní 
v návaznosti na podporu adaptace zemědělské výroby, to je např. podpora živočišné výroby jako 
zdroje  organické  hmoty  zlepšujících  půdní  vlastnosti,  citlivých  komodit,  bohatšího  osevního 
postupu a postupů precizního zemědělství, 

‐ zasadit  se  o  spuštění  Fondu  těžce  pojistitelných  rizik  zákonnou  formou,  včetně  nastavení 
podpory pojištění velkých podniků prostřednictvím PGRLF, 

‐ v rámci  Programu  rozvoje  venkova  preferovat  ekonomicky  a  ekologicky  udržitelné  investice, 
diverzifikaci příjmů a odbourávání závislosti zemědělských podnikatelů na přímých podporách, 

‐ zasadit  se  o  přijetí  zákona  o  prodeji  zemědělské  půdy,  který  bude  obsahovat  ohlašovací 
povinnost a upravovat pachtovní vztahy, 

‐ zasadit se o zpřísnění podmínek pro zábory zemědělské půdy, 
‐ nastavit podmínku aktivního zemědělce takovým způsobem, který nebude zatěžovat zemědělce 

a  zároveň  omezí  spekulativní  zemědělské  podnikání  bez  reálné  produkce  a  péče  o  životní 
prostředí, 

‐ prosadit  novelu  zákona  o  spotřební  dani  se  zvýšenou  sazbou  vratky  spotřební  daně  pro 
živočišnou výrobu také po roce 2018 a zavedení zvýšené sazby vratky pro citlivé komodity, 

‐ zasadit se o úpravu daně z příjmu tak, aby dotační podpory nebyly zahrnuty do základu daně, 
‐ obrátit pozornost dozorčích a kontrolních orgánů na nekalé dovozy nekvalitních potravin, které 

deformují místní trh, obcházejí daňovou povinnost a neférově snižují hodnotu domácí produkce,  
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‐ prosadit větší propagaci českých potravin a českého zemědělství, 
‐ prosazovat snížení administrativní zátěže a zlepšit podmínky středního zemědělského školství, 
‐ řešit zaměstnanost v sektoru včetně generační výměny, 
‐ usilovat  o  to,  aby  tuzemské  zemědělství  bylo  moderní,  konkurenceschopné  a  udržitelné 

(ekonomicky, ekologicky, sociálně) se silným zpracovatelským průmyslem produkujícím kvalitní 
domácí potraviny na úrovni maximální možné míry soběstačnosti, 

‐ prosazovat plnění strategie rozvoje rezortu zemědělství do r. 2030 s odpovídajícím rozpočtem a 
garancí národních podpor ve víceletém rozpočtovém rámci. 

 

	
14.3	Vnitřní	opatření	
 

• zabezpečit seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice EU, 

• personálně posílit úřad AK ČR. 

 

 
 

Konference  
k 25. výročí  

ustavujícího sněmu AK ČR, 
26. září, Žofín 
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15 Přehled o plnění usnesení XXV. sněmu   
      Ing. Jan Doležal, tajemník AK ČR 

 
Usnesení XXV. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 16. března 2017 v Olomouci 
 

1. XXV. sněm konstatoval, že v uplynulém volebním období: 
 

se podařilo prosadit zejména: 
• zařazení  postupného  dosažení  přiměřené  potravinové  soběstačnosti  ČR  v  základních 

komoditách,  které  lze  u  nás  produkovat  a  zvýšení  konkurenceschopnosti  českého 
zemědělství do vládní strategie udržitelného rozvoje Česká republika 2030, 

Plnění: tento požadavek se podařilo prosadit i do programového prohlášení nové vlády.  
 

• rozšíření vratky spotřební daně z nafty na živočišnou výrobu, lesní výrobu a rybářství, 
Plnění: zvýšená vratka spotřební daně pro ŽV, lesní výrobu a rybářství bude podle novely zákona 
o  spotřební  dani  z roku  2016  uplatňována  pouze  do  konce  roku  2018.  Úkolem  pro  vedení 
Agrární  komory  tak  zůstává  prodloužení  platnosti  účinnosti  novely  a  její modifikace  tak,  aby 
zvýšená sazba vratky spotřební daně platila také pro speciální rostlinnou výrobu.  

 
• nastavení minimálních činností pro TTP i ornou půdu k eliminaci spekulativní držby půdy, 
Plnění:  vyškrtnutí  podmínky  aktivního  zemědělce,  která  však  byla  vzhledem  k posuzování 
subjektů až od 5000 euro přímých plateb de facto neúčinná, představují nyní minimální činnosti 
jediný  „filtr“,  který  odděluje  aktivní  a  neaktivní  zemědělce.  Agrární  komora  chce  v této 
souvislosti  otevřít  zákon  o  zemědělství  a  přispět  k lepší  definici  zemědělského  podnikatele 
v souladu s definicí Evropské komise, tedy že zemědělským podnikatelem je ten, pro kterého je 
zemědělství hlavním zdrojem příjmů.  

 
• novelizaci zákona o významné tržní síle, 
Plnění:  v současné  době  se  velmi  intenzivně  diskutuje  o  unijní  legislativě  proti  nekalým 
praktikám  obchodních  řetězců,  která  by měla  vytvářet  jakési  ombudsmany  pro maloobchod 
s potravinami. První návrhy této legislativy budou známy v dubnu, do konce roku se pak očekává 
schválení  všemi  institucemi.  V takovém  případě  by  Česká  republika  musela  svoji  legislativu 
harmonizovat  s unijním předpisem. Do diskuze na úrovni  EU  i  České  republiky  jsme přispívali 
s vlastními  návrhy  a  doporučovali  jsme  především  zákaz  nákupu  pod  výrobní  náklady,  zákaz 
prodeje  pod  nákupní  cenu,  zákaz  dvojí  marže  a  povinnost  prodávat  určitý  podíl  potravin 
z domácí produkce.  

 
• zpracování  Generelu  vodního  hospodářství  a  práce  na  opatřeních  k  přizpůsobení  se 

klimatickým změnám, 
Plnění:  navrhujeme,  aby  environmentální  opatření  v rámci  SZP  po  roce  2020  směřovala  do 
podpory  precizního  zemědělství,  a  tím  na  větší  šetrnost  k životnímu  prostředí  a  šetrnější 
hospodaření s přírodními zdroji.  

 
• otevření přístupu zahraničních sezonních pracovníků na tuzemský pracovní trh, 

 
Plnění:  Agrární  komora  České  republiky  se  aktivně  jako  garant  zapojila  do  mezirezortního 
projektu  „Ukrajina“  pod  patronací  MPO  a  také  do  projektu  „Ukrajina“  pod  hlavičkou 
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Ministerstva zemědělství, kde je vyčleněn počet žadatelů o pracovní povolení se zaměřením na 
sektor  zemědělství.  Podařilo  se  zúřadovat  první  žádosti,  nicméně  systém  je  velmi 
administrativně  náročný  a  pomalý. Navrhujeme  proto  jednodušší  systém  pracovních  knížek  a 
zapojení Cizinecké policie.  

 
přetrvávaly negativní vlivy, které oslabují konkurenceschopnost českého zemědělství: 
 

• nevyvážená  hospodářská  soustava  zemědělství  i  přes  všechna  přijatá  opatření,  stále 
podněcuje spíše jednoduchou rostlinnou výrobu s minimální zaměstnaností, 

Plnění: Agrární komora podpořila zavedení  faremních systémů LFA, které mají zajistit podporu 
podniků s vyšší mírou živočišné výroby v horských oblastech. 

 
• opatření  k  řešení  krize  v  živočišné  výrobě  jsou  realizována  s  velkým  zpožděním  a  jsou 

nedostatečná, 
Plnění: ceny živočišných komodit se během roku 2017 stabilizovaly, nicméně  jejich další pokles 
je  stále  velmi  pravděpodobný,  proto  požadujeme,  aby  národní  podpory  byly  do  budoucna 
garantované dopředu a de facto mandatorním výdajem rozpočtu.  

 
• obchodní řetězce dál zvyšují dovozy a neseriózní způsoby jednání s tuzemskými dodavateli 

trvají, 
Plnění: Novela zákona o významné tržní síle je stále v řešení. Viz výše.  

 
• rychle  rostou  environmentální  a  spekulativní  tlaky  na  zemědělské  hospodaření,  včetně 

spekulativních nákupů zemědělské půdy, 
Plnění:  vzhledem  k nestabilní  politické  situaci  za  poslední  rok  se  bohužel  nepodařilo  prosadit 
v parlamentu  zákon o prodeji  zemědělské půdy. Agrární  komora  se o  to opět pokusí,  jakmile 
bude mít návrh zákona podporu většiny poslanců v poslanecké sněmovně.  

 
• byrokracie dopadající na zemědělce se stává neúnosnou, 
Plnění:    Agrární  komora  neustále  jedná  s Ministerstvem  zemědělství  a  Státním  zemědělským 
intervenčním  fondem  o  zjednodušení  administrace  některých  dotačních  titulů,  případně  o 
automatizaci některých úkonů přes  informační systémy tak, aby se snižovala míra byrokratické 
zátěže.  Zjednodušení  je  také  jednou  z hlavních  priorit  Konsorcia  směrem  k reformě  po  roce 
2020. 
• v provozu nadále trvá nedostatek odborných pracovníků. 
Plnění: viz zapojení Agrární komory ČR do projektu Ukrajina a část 5.5 Výroční zprávy.  

 

2. žádá: 
 

2.1.  Poslaneckou  sněmovnu  a  Senát  Parlamentu  České  republiky,  aby  dokončily  schválení  novel 
veterinárního zákona a zákona o rostlinolékařské péči a přijmuly zákon  o prodeji zemědělské 
půdy do konce tohoto volebního období. 

 
Plnění: v případě rostlinolékařského zákona se podařilo do zákona začlenit sankce proti padělání 
a obchodování s přípravky na ochranu rostlin. Do budoucna  je  ještě nutné dořešit elektronizaci 
systému,  který  by  snížil  administrativní  zátěž  zemědělců  v souvislosti  s evidencí  přípravků  na 
ochranu rostlin.  
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2.2. Vládu České republiky, aby se zabývala konkurenceschopností českého zemědělství i  
potravinářství: 
• snížila daně z přidané hodnoty u potravin na úroveň Rakouska nebo Německa, to je 5 nebo 

10 procent, a zlepšila se tak konkurenceschopnost českých potravin, 
Plnění: o snížení daně na potraviny momentálně Agrární komora jedná s vládou v demisi, i když 
podporu pro takový krok si pravděpodobně získá až obměněná vláda.  

 
• umožnila daňové úlevy pro živočišnou výrobu a speciální rostlinné komodity. 
Plnění: dlouhodobě po Ministerstvu financí požadujeme osvobození dotačních podpor od daně 
z příjmu  tak,  jak  je  to  v některých  jiných  členských  zemích  EU. Ministerstvo  financí  je  podle 
posledních  informací ochotné o tomto kroku uvažovat v případě velmi pozitivního vývoje růstu 
HDP. Na druhou  stranu bude pro  zachování  rozpočtu  SZP a  zabránění  zastropování  zapotřebí 
odvést další 1 až 2 desetiny procenta HDP navíc do rozpočtu EU. To by mohlo snížit motivaci MF 
o povolení daňové úlevy.  

 

2. 3. ministra zemědělství České republiky, aby podpořil realizaci priorit Agrární komory České 
republiky: 

 
I. Priority na evropské úrovni 

 
• Prosazovat národní zájmy České republiky v rámci vyjednávání o reformě Společné 

zemědělské politiky po roce 2020. 
Plnění: v tomto ohledu se poslední  rok podařilo učinit mnoho velmi důležitých kroků, ať už se 
jedná  o  schválení  pozice minulé  vlády  k vyjednávání  o  Společné  zemědělské  politice  po  roce 
2020 nebo o  její  faktické potvrzení současnou vládou. Velmi pozitivně  lze hodnotit vystoupení 
současného ministra zemědělství na Radách ministrů zemědělství Evropské unie, kde hájí zájmy 
tuzemského  agrárního  sektoru  s velmi  specifickou  strukturou.  Daří  se  také  hledat  spojence 
z členských států EU k prosazení našich zájmů. 
 
II. Priority na národní úrovni 

 
• Zvýšit kofinancování investičních programů PRV z národních zdrojů, a to až na 50 %. 
Plnění:  dlouhodobě  upozorňujeme  na  kritický  nedostatek  prostředků,  které  jsou  určené  na 
investice v rámci Programu rozvoje venkova. Zvýšení národního kofinancování na úroveň, která 
je běžná v některých sousedních státech by mohlo pomoci tento nedostatek vyřešit.  

 
• Prosadit schválení zákona o prodeji zemědělské půdy k omezení spekulativních nákupů. 
Plnění:  prosazení  zákona  zůstává  jednou  z hlavních  priorit. Důležitá  je  i  komunikace  nutnosti 
existence zákona vůči médiím a veřejnosti. Opakovaně musíme vyvracet nepravdy, které hovoří 
o  vyvlastnění  nebo  předkupním  právu.  Zákon  je  založen  pouze  na  informační  povinnosti 
prodávajícího  pro  současného  uživatele.  Nikde  není  zakotvena  povinnost  tomuto  uživateli 
prodat. Zároveň by měl zákon stanovit přísnější podmínky pro pachtovní smlouvy.  

 
• Důsledně kontrolovat dodržování zákona o významné tržní síle. Zvýšit podíl českých potravin 

v tuzemském maloobchodu na minimálně 75 %. 
Plnění:  novelizace  zákona  o  významné  tržní  síle  bude  opět  předložena  poslanecké  sněmovně 
v reakci  na  unijní  předpisy  k nekalým  obchodním  praktikám,  které  by měly  být  schváleny  do 
konce roku.  
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• Ustavit  tzv.  Marketingový  fond  na  propagaci  tuzemské  zemědělské  a  potravinářské 
produkce. 

Plnění: pro Marketingový fond nebyla mezi zemědělci ani poslanci dostatečná podpora. Očekává 
se,  že v rámci národních dotací bude posílen dotační program 19 QCZ, pro  režimy  jakosti. Do 
programu  bude možné  zapojit  chovatele  drůbeže,  případně  chovatele  prasat. Další možnosti 
propagace  potom  nabízí  podpora  národních  nevládních  organizací,  taktéž  v rámci  národních 
dotací. 

 
• Podpořit  vznik  Fondu  těžko  pojistitelných  rizik  za  rovných  podmínek  pro  zúčastněné 

subjekty. 
Plnění:  po  dlouhotrvajících  diskuzích  byl  PGRLF  pověřen  dokončením  prací  na  Fondu  těžko 
pojistitelných rizik, přičemž jeho spuštění se očekává v horizontu dvou  let. Do té doby je nutné 
dořešit podporu pojištění velkých podniků, zapojení zemědělců a pojišťoven.  

 
• Rozšířit na zemědělských odborných školách výuku odborných předmětů a posílit rozsah 

praxe. 
Plnění:  s ministerstvem  zemědělství  řešíme  finanční  podporu  zemědělskému  školství  v rámci 
center odborné přípravy (COP) a také případné přesunutí zemědělského školství z gesce MŠMT 
zpět do gesce MZE, problémem v tomto případě zůstává častá reorganizace bývalých středních 
zemědělských škol a učilišť do  škol  jiného  typu, kde zemědělství dnes  tvoří  jen  jeden z oborů. 
Řešení  by  tak mohla  být  případná  dodatečná  zvláštní  podpora  pouze  zemědělským  oborům 
v rámci školy 

  
• Navýšit finanční alokaci pro PGRLF na nejméně 2 miliardy ročně. 
Plnění:  pokud  má  dojít  k přesunu  některých  menších  projektů  pod  PGRLF  a  současnému 
navýšení  podpor  de minimis  z 15  tisíc  euro  na  subjekt  a  tři  roky  až  na  25  tisíc  jak  navrhuje 
Evropská unie,  je  zcela nutné počítat  s navýšením alokace pro PGRLF,  které by  velké penzum 
žádostí mělo administrovat (půda, stroje).  

 

2. 4. ministra životního prostředí České republiky, aby dořešil kompenzace újmy systému 
hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod. 
Plnění: Ministerstvo životního prostředí by mělo mít rozhodnutím vlády k dispozici prostředky, 
které  Nečasova  vláda  přesunula  z Ministerstva  zemědělství  na  MPSV,  kde  měly  podpořit 
zaměstnanost. Dnes  jsou  tyto prostředky nevyčerpány a vláda hledá  způsob,  jak  je v souladu 
s unijními předpisy vyčerpat. Nabízí se možnost dostat je zpět do zemědělství právě přes MŽP, 
které by k tomu mohlo najít vhodné programy, včetně kompenzace pro zemědělce hospodařící 
v pásmech hygienické ochrany vod.  

 

AK  ČR  je připravena k plné  součinnosti  s Parlamentem, vládou, Ministerstvem  zemědělství  České 
republiky, Ministerstvem  životního prostředí  České  republiky a dalšími orgány při  zajištění  těchto 
požadavků. 
 

3. schvaluje: 
 

3.1. Výroční zprávu za uplynulé volební období 2014–2016, včetně přehledu o plnění usnesení XXIV. 
Sněmu Agrární komory České republiky 

3.2. účetní závěrku za rok 2016 a plán příjmů a výdajů na rok 2017  
3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2016  
3.4. výsledky voleb do orgánů komory  
3.5. zvýšení členských příspěvků pro AK ČR od 1. 1. 2018 
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4. ukládá: 
 

4.1. představenstvu Agrární komory České republiky 
• řídit činnost komory v souladu s usnesením XXV. Sněmu, 
Plnění: Prezídium připravuje podklady pro představenstvo v souladu se závěry a doporučeními 
Sněmu. Představenstvo pak přijímá vlastní usnesení, kterým  se musí vedení komory při  řízení 
činnosti Úřadu řídit.  
 
• usilovat o zavedení povinného členství v Agrární komoře České republiky, 
Plnění: v rámci  novely zákona o zemědělství usiluje Agrární komora o tzv. povinnou registraci, 
která by přinesla  státní  správě větší přehled o  žadatelích o dotační podporu,  stejně  jako  lepší 
dosledovatelnost výrobců potravin a surovin.  

 
• upravit volební řád AK ČR. 
Plnění: úpravy volebního řádu byly několikrát předloženy k diskuzi. Doposud nebylo dosaženo 
konsensu, který by mohl být předložen Sněmu.  

 

4.2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům: 
• rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období a usnesení 

XXV. sněmu do vlastních podmínek, 
• napomáhat představenstvu Agrární komory  České  republiky v  jeho  činnosti a aktivně plnit 

jeho usnesení, 
• jednat s poslanci a senátory v  jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární 

komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR, 
• organizovat  seznámení  členstva  se  změnami  ve  Společné  zemědělské  politice  EU  a  v 

národních předpisech, 
• rozvinout poradenství  s pomocí pracovníků komor vyškolených v podpůrných programech 

Státního zemědělského intervenčního fondu, 
• zvýšit zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat v zemědělství FADN s cílem získání 

reprezentativních údajů pro obhajování zájmů členstva na národní úrovni i v EU, 
• plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR, 
• zvýšit zapojení členů do sítě pro sledování klimatických změn, alespoň 5 osob na 1 okres. 
Plnění: pro zhodnocení úkolů uložených krajským, regionálním a okresním komorám a členským 
společenstvům nemá úřad AK ČR dostatek informací. 

 

4.3. členské základně: 
• uhradit  členské  příspěvky  pro  Agrární  komoru  České  republiky  v  souladu  s  platným 

příspěvkovým řádem. 
Plnění:  členské  příspěvky  za  r.  2017  byly  uhrazeny  ve  Sněmovně  všeobecné  na  99  %  a  ve 
Sněmovně společenstev na 100 %. 

 
4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 

příspěvkového řádu rozpracovat členské příspěvky na jednotlivé sněmovny a jednotlivé členské 
organizace. 
Plnění: rozpracování členských příspěvků bylo provedeno. 
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16 Úřad Agrární komory České republiky 
 

ke dni 1. března 2018 

prezident 

 
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 

Tel:  296 411 180
jandejsek@akcr.cz  
 

tajemník 

 
Ing. Jan Doležal 

Mobil:  724 142 948
dolezal@akcr.cz    
 

ředitel úřadu 

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

Mobil:   602 433 375

poradce prezidenta 
Ing. Jan Záhorka  

Mobil: 
  

606 755 026zahorka@akcr.cz 
 

sekretariát 
p. Valérie Ivašková 
sekretariat@akcr.cz 

Tel.: 
Mobil: 

296 411 180
731 652 466

AGRObase 
mediální zástupce 
zahraničí 

 

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

Informatika, FADN 

 
Ing. Soňa Chánová 
chanova@akcr.cz 
 

Mobil:  724 969 361

poradenství a 
vzdělávání 

 
Mgr. Šárka Štejnarová 

 
stejnarova@akcr.cz 
 

finance, účetnictví,  
daně, evidence členů 

 
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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