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Úvodní slovo prezidenta 
 

 
Vážení členové Agrární komory České republiky,  
 
v polovině června to bude přesně rok od posledního 
Sněmu, v němž jste si Vy, členové Agrární komory ČR – 
největší a nejvýznamnější organizace v Česku hájící 
zájmy zemědělců, zvolili nové vedení. Před dvanácti 
měsíci jsme očekávali dvě věci, za prvé, že se náš život už 
brzy natrvalo vrátí do běžných kolejí, za druhé,  
že za těchto 12 měsíců již budeme znát výsledek 
vyjednávání o podobě příští Společné zemědělské 
politiky EU, která začne platit od 1. 1. 2023. Nestalo se. 
Ještě na konci května 2021 nebyla jednání v Bruselu 
uzavřena, přičemž začíná panovat skepse o jejich 
zdárném dokončení do konce portugalského 
předsednictví. Uplynulých dvanáct měsíců navíc, 
navzdory tomu, že jsme doufali v trvalý odchod 
koronaviru z našich životů, s sebou přineslo další 
omezení, pro mnohé bohužel i ztrátu rodinného příslušníka či blízké osoby. Stejně jako v loňském roce 
jsme jako zemědělci prokázali, že výzvy a problémy, které s sebou rok „covidový“ přinesl, přes všechny 
těžkosti zvládáme, a to i proto, že svoji profesi bereme nejen jako podnikatelskou činnost, ale jako 
službu společnosti. Za to je zemědělcům třeba znovu poděkovat. Málokdo si na ně totiž v extrémně 
náročném loňském roce vzpomněl. 
 
Také Úřad AK ČR se stejně jako v první vlně nákazy snažil maximálně pomoci. Kromě informačního, 
právního a poradenského servisu jsme se zavedením povinnosti testovat zaměstnance přišli také se 
zprostředkováním hromadného nákupu od spolehlivého distributora, jehož testy jsme nejen my, ale 
později také nezávislé studie vyhodnotili jako jedny z nejkvalitnějších na trhu. 
 
Trvající pandemie neumožnila pravidelně se setkávat a mluvit o všech důležitých záležitostech  
a problémech tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Jednání jsme proto “překlopili” do online podoby, což 
ovšem, alespoň pro mě, nemůže nahradit v prvním roce výkonu mandátu tak důležitý osobní kontakt 
a zpětnou vazbu od členů. Na druhou stranu jsou online jednání logisticky méně náročná, a proto se 
mohou konat častěji a zpravidla bývají také časově efektivnější. Za posledních 12 měsíců tak proběhlo 
celkem osm jednání představenstva (5x společně s dozorčí radou), každý měsíc a podle potřeby  
i častěji pak zasedalo prezidium Agrární komory s cílem flexibilně a konstruktivně řešit aktuální otázky.  
I v této nelehké době jsme se prostřednictvím zápisů a krátkých informací umístěných v interní sekci 
našich webových stránek snažili o maximální transparentnost a otevřenost. V mnoha případech pak 
byli (nejen) členové představenstva zapojeni do připomínkování zásadních materiálů prostřednictvím 
mailové pošty. Každý týden pak mohla členská základna najít v poště Týdenní zpravodajství, ve kterém 
se objevovaly nejnovější informace, ale také jsem se je snažil využít jako komunikační kanál vůči 
členské základně. Často slýchám, že jako zemědělci přesvědčujeme o prospěšnosti našeho oboru sami 
sebe, a proto se často snažím do úvodních slov Týdenního zpravodajství vložit také pohled většinové 
společnosti, která se o nás mnohdy nezajímá nebo nám nerozumí.  
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Vzhledem k nákazové situaci, která nám ještě na konci května nedovoluje, podle současných opatření, 
bezproblémové konání sněmu prezenční formou, proběhne distančně také sněm. I ten bude také 
směřovat k maximální transparentnosti a časové efektivně. Delegáti budou proto mít včas všechny 
nezbytné podklady, instrukce a informace a věříme, že tuto “distanční” premiéru úspěšně zvládneme. 
Doufejme, že příště si již opět podáme ruce a řekneme si vše z očí do očí.  
 
Jednou z hlavních priorit, se kterou jsem se ujal funkce, bylo zlepšení image zemědělství. V mnoha 
ohledech se jedná o “sisyfovskou práci”, především na sociálních sítích se nám nicméně podařilo 
udělat kus práce. Velkou výzvou zůstávají klasická média, která nám stále nedávají adekvátní prostor. 
Odbornost, slušnost a pravda nejsou v dnešním světě bažícím po skandálech a senzacích často v kurzu 
ani ve veřejnoprávních mediích. Přesto musíme hledat cesty a témata, která přispějí k lepšímu 
pochopení vůči zemědělství a zemědělcům u většinové společnosti. Proto Agrární komora ČR nedávno 
personálně posílila v oblasti komunikace a PR s cílem zprofesionalizovat a zlepšit nejen reaktivní 
komunikaci s médii a veřejností. Nechceme jen odpovídat na dotazy novinářů a vyvracet mýty, ale 
chceme aktivně nabízet k diskuzi ve veřejném prostoru témata, která jsou pro zemědělce aktuální  
a důležitá, a nepochopení, nejen ze strany novinářů, ale následně i veřejnosti předcházet.  
 
Nestačí jen “křičet” a stěžovat si, musíme především ukazovat pozitivní příklady odpovědného 
hospodaření, které v sobě zahrnuje také produkci kvalitních a bezpečných potravin. Však se také 
Česká republika v nedávno zveřejněném žebříčku potravinové bezpečnosti umístila na pátém místě  
v celém světě. Tím bychom se měli aktivně chlubit a občan, který je ne vždy na naší straně a při nákupu 
se rozhoduje hlavně podle ceny, nikoliv podle původu či kvality, by to měl vědět. Komunikaci tak, aby 
byla efektivní především u laické veřejnosti, je třeba zjednodušit a zapojit do ní emoce. A tady budeme 
potřebovat pomoc Vás – našich členů, kteří hospodaří s pokorou, ale i s využitím moderních 
technologií, bez kterých skutečné udržitelnosti zemědělství, po které společnost volá, nedosáhneme. 
Důležitá je komunikace na odborné úrovni, kterou ovládáme a jsme na ni zvyklí, a je nezbytné mluvit 
s laickou veřejností jazykem jí blízkým a využívat k tomu i sociální sítě, sdílet na nich názory, obrázky 
nebo třeba i videa.  
 
Konečně se podařilo efektivně zajistit také právní servis a konzultace pro členskou základnu. Úřad 
posílil také v osobě externího analytika a specialisty na evropské záležitosti, abychom dokázali ještě 
lépe využít naše členství v takzvaném Konsorciu nevládních organizací, v COPA-COGECA, Farm Europe 
a nově také evropském Svazu vlastníků půdy. 
 
V dalším roce budeme čelit mnoha výzvám, ať už je to dokončení přípravy nové Společné zemědělské 
politiky nebo smysluplné nastavení legislativy vyplývající z tzv. Evropské zelené dohody. Zásadním 
momentem budou podzimní volby, které určí novou vládu, jež se i v důsledku našeho tlaku musí 
postavit k zemědělskému hospodaření v ČR konstruktivně a odpovědně.  
 
Jako zemědělci jsme připraveni plnit závazky vyplývající z takzvaného Green Dealu. Musíme ale vědět, 
na co přesně se máme připravit. Snížení spotřeby přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a spotřeby 
minerálních hnojiv o dvacet procent napříč Evropou do roku 2030 jsou ambiciózní cíle, na které je 
však třeba hledět realisticky a s ohledem na výchozí stav v jednotlivých členských státech. Je třeba 
zdůraznit, že Česká republika patří mezi nejekologičtější země EU. Nejenže máme jeden z nejvyšších 
podílů půdy v režimu ekologického zemědělství, ale také používáme výrazně méně umělých hnojiv  
a přípravků na ochranu rostlin. Na rozdíl od jiných evropských zemí navíc spotřebu dále snižujeme. 
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Podle dat Agriculture Atlas 2019 klesly v Česku prodeje přípravků na ochranu rostlin mezi lety 2011 
až 2016 o 13 procent, zatímco ve Francii nebo Španělsku se porovnatelně za stejné období zvýšily.  
V Rakousku, které je v zemědělské praxi často dávané za vzor Česku, se zvýšila spotřeba pesticidů 
dokonce o 26,5 procenta. Nesmíme dopustit, aby čeští zemědělci, kteří vycházejí vstříc současným 
trendům už nyní, museli plnit ambicióznější požadavky než jejich kolegové v jiných zemích a byli tak 
de facto trestání za to, že si svůj úkol již splnili. 
 
Evropská komise v rámci Evropské zelené dohody požaduje, aby všechny státy obhospodařovaly  
do roku 2030 minimálně 25 procent půdy v režimu ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství 
není a priori špatná věc, konvenční zemědělství by se mu mělo (a to české to dělá) stále více blížit. 
Abychom takto začali hospodařit všichni ze dne na den lusknutím prstu, není možné. Hlavním 
posláním zemědělské politiky je i podle základních smluv Evropské unie motivovat zemědělce  
k zajištění dostatku potravin pro obyvatelstvo za přijatelnou cenu. K tomu je jednoznačně potřeba 
hospodařit udržitelně, tedy samozřejmě s ohledem na udržení půdní úrodnosti. Ekologické 
zemědělství nejenže bude potřebovat ještě více organické hmoty, a tudíž odpovídající rozměr dnes 
tolik kritizované živočišné výroby, ale ke stejnému množství potravin potřebuje využít až o 40 procent 
více zemědělské půdy. Ekologie vyžaduje také více lidské práce a porosty jsou, ještě více, náchylnější 
rozmarům počasí, což v probíhající klimatické změně představuje velké riziko. GMO a nové metody 
šlechtění, které by mohly mnoho otázek vyřešit, jsou přitom v EU zapovězené, robotické, popřípadě 
precizní mechanické a fyzikální odplevelení či ničení škůdců je stále v plenkách. Nižší výnosy a vyšší 
náklady se tak jistojistě promítnou do cen potravin pro spotřebitele. Podle studie USDA by Evropská 
zelená dohoda měla zdražit potraviny až o 89 %. Přestože se rozhodne v Bruselu, vlna kritiky se snese 
na tuzemské zemědělce. Skutečně cenově dostupné pak budou především potraviny z dovozu  
a ze zemí, kde zemědělci dodržují daleko nižší standardy. Mohli bychom v tomto scénáři skutečně 
tvrdit, že dbáme na ekologii? Troufám si říct, že nikoliv.  
 
Čekají nás také jednání o novelizaci zákona o významné tržní síle, do kterého má být implementována 
evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách. Vlastně už dávno být měla, protože termín 
vypršel 1. května a lze tedy očekávat reakci Evropské komise. Novela nám dává šanci narovnat 
dodavatelsko-odběratelské vztahy velkých obchodů vůči zemědělcům a tuto šanci nesmíme 
promarnit. Vedle častých nešvarů velkých obchodníků, které směrnice explicitně zmiňuje, jako třeba 
tlak na podílení se na slevových akcí obchodu, může novela zakázat i další praktiky typické pro český 
trh. Z ohlasů členské základny máme informace zejména o nucených příspěvcích na propagaci  
pod hrozbou nenavázání spolupráce či vylistování, odběr zboží za podnákladové ceny, dvojí marži  
na stejné tuzemské a dovozové produkty, znevýhodňování zboží umisťováním na méně dosažitelné či 
viditelné místo nebo záměrně nedoplňování regálu.  
 
O těchto tématech je třeba otevřeně mluvit, a ne jenom mezi sebou, ale vysvětlovat je novinářům  
a širší veřejnosti. Musíme se zapojit všichni a takzvaně „táhnout za jeden provaz“, protože Agrární 
komora ČR není jen úřad, prezidium nebo představenstvo, ale jsme to my všichni. Musíme být aktivní, 
musí nás být vidět, musí nás být slyšet, protože boj za české zemědělství a potraviny bojujeme  
pro všechny. My jsme Komora. 

          
 

Ing. Jan Doležal 
prezident Agrární komory České republiky  
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1 Stav členské základny  
 

Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel úřadu AK ČR 
 
 

 r. 2020 

Sněmovna všeobecná  

počet OAK 56 

počet RAK/KAK 13 

Sněmovna společenstev  

počet společenstev 32 

z toho vyjmenovaná 3 

z toho ostatní 7 

z toho živočišná výroba 8 

z toho rostlinná výroba 14 

ha zemědělské půdy obhospodařované členy 1 601 265 

počet členů OAK 2 748 

z toho zemědělských organizací 2 354 

včetně soukromě hospodařících rolníků 1 206 

členské příspěvky celkem (Kč) 15 723 842 

z toho sněmovna všeobecná 12 268 842 

z toho sněmovna společenstev 3 455 000 
 
 

 
Všeobecná sněmovna má k 31. 12. 2020 celkem 58 členů 
 

56 okresních agrárních komor, sdružených do 12 
krajských agrárních komor – Kraj Středočeský 8 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. 
 

 

 
Sněmovna společenstev má k 31. 12. 2020 celkem 32 členů 
 

Svazy a společenstva zájmová vyjmenovaná mají 3 členy, ostatní 7 členů,  
Svazy a společenstva živočišná výroba 8 členů, rostlinná výroba 14 členů. 
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A) Svazy a společenstva zájmová  
 
 

Vyjmenovaná: 
 

Agrární unie 
 
  

 

Potravinářská komora ČR 
  

 
 

Zemědělský svaz ČR 
 

 
 
Ostatní: 
 

  

AGROFERT, a. s. 
 
 
Česká asociace ochrany rostlin 

 
 
Farmtec, a.s.  
 
 
 
Horský agrární spolek, z. s. 
 
 
 
Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, z. s. 

  
 
 
Lesnicko-dřevařská komora ČR 

    
 

 
Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu 
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B) Svazy a společenstva živočišná výroba 
 

 

Českomoravská drůbežářská unie, z. s. 
   

 
Asociace profesionálních včelařů, z. s. 

   
 
    

Rybářské sdružení 
 

  
 
Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. 

 
  
 

Svaz chovatelů drůbeže ČR, z. s. 
 

   

 
Svaz chovatelů holštýnského skotu, z. s. 

  
 
 
Svaz chovatelů prasat, z. s. 
 
 
Unie chovatelů hospodářských zvířat 

 
 
 

C) Svazy a společenstva rostlinná výroba 
 

   

Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z. s. 
 
 
   

Svaz školkařů ČR 
 

 
 
Spolek pro komodity a krmiva  
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Českomoravský cukrovarnický spolek 

 
 

 
 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace 
 
 

 
Český modrý mák, z. s. 

 
 

    
Svaz lnu a konopí ČR, z. s. 

 
   

 
Ovocnářská unie ČR, z. s. 

 
    

 
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin 

 
     

 
 

Svaz pěstitelů cukrovky ČR 
 

 
     

Svaz pěstitelů chmele ČR 
 

 
 
Svaz vinařů České republiky, o. s. 

 
  

 
Český bramborářský svaz ČR, z. s.  

 
   

 
Zelinářská unie Čech a Moravy, z. s. 
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2 Podnikatelské prostředí a hospodářský 
výsledek českého zemědělství  

 
 

 
2.1 Stručný vývoj národního hospodářství 
 

V roce 2020 byl zaznamenán nejhlubší pokles výkonu ekonomiky 
v historii samostatné České republiky. Hrubý domácí produkt (HDP) byl 
v roce 2020 podle předběžného odhadu o 5,6 % nižší než v roce 2019. 
Pokles byl ovlivněn především spotřebou domácností, investičními 
výdaji, ale i propadem zahraniční poptávky v první polovině roku. 
 
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen činila v roce 2020 3,2 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 
2019.  
 
Obecná míra nezaměstnanosti byla nejnižší v prvním čtvrtletí roku 2020, a to 2,0 %. V průběhu roku 
vzrostla na 3,0 % ve čtvrtém čtvrtletí. V roce 2020 dosáhla průměrná mzda 35 611 Kč, v meziročním 
srovnání činil přírůstek 1 500 Kč (4,4 %). 
 

 
2.2 Souhrnný zemědělský účet 
 
Produkce zemědělského odvětví 
 

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 
2020 hodnoty 147,0 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota od počátku sestavování souhrnného 
zemědělského účtu. Meziročně vzrostla o 4,1 %. Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila 
o 6,8 % na 85,3 mld. Kč. Do zvýšení hodnoty produkce se promítla vyšší sklizeň u obilovin, luskovin, 
brambor, zeleniny, řepky, kukuřice na zeleno a siláž a vína. Živočišná produkce meziročně klesla o 0,4 
% na 52,6 mld. Kč. Nižší meziroční index produkce byl zaznamenán u skotu, drůbeže, ovcí a koz  
a prasat. Oproti přechozímu roku se zvýšila produkce vajec a mléka. 
 
Na produkci mají vliv také ceny. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení ceny ječmene (-6,8 %), žita 
(-5,3 %), ovsa (-4,0 %) a kukuřice na zrno (-1,8 %). Naopak ke zvýšení ceny došlo u pšenice (+3,1 %). 
Vzrostla cena chmele (+28,8 %), slunečnice (+24,1 %), cukrové řepy (+10,3 %), luskovin (+8,6 %)  
a řepky (+4,4 %). V živočišné produkci došlo ke snížení ceny skotu o 2,9 % a ceny drůbeže o 2,7 %. 
 
V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2020 převažuje podíl rostlinné 
produkce (58,0 %) nad produkcí živočišnou (35,8 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky,  
tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 3,0 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně 
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neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci 
podílely 3,2 %. 
 

 
 

Produkce zemědělského odvětví (zaokrouhlené na jedno desetinné místo) 

          

 
  

běžné ceny, mld. Kč 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rostlinná 
produkce 

49,8 55,3 50,9 43,9 63,0 50,0 49,5 66,4 62,5 51,1 57,0 

Živočišná 
produkce 

50,6 53,8 48,3 46,4 48,9 47,7 47,8 49,2 52,4 42,4 40,9 

Produkce 
zemědělského 
odvětví 

101,2 110,1 102,3 93,7 115,8 102,9 102,3 120,2 119,8 97,8 102,6 

 
 
 
Pokračování tabulky      běžné ceny, mld. Kč 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rostlinná 
produkce 

70,3 71,7 75,9 79,5 74,8 79,8 74,2 75,8 79,9 85,3 

Živočišná 
produkce 

43,4 45,0 46,9 51,5 46,4 45,5 51,4 51,7 52,8 52,6 

Produkce 
zemědělského 
odvětví 

118,9 122,2 128,2 137,0 128,5 133,0 133,9 135,7 141,1 147,0 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021 
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Produkce zemědělského odvětví v letech 2000-2020 
 
 

 
 

Zdroj: ČSÚ, 2021 
 

 

Historický pohled nabízí zemědělská produkce ve stálých cenách roku 1989, tj. bez cenových vlivů. 
Mezi roky 2020 a 2019 došlo ke zvýšení zemědělské produkce o 4,3 %, a to výhradně vlivem rostoucí 
rostlinné produkce o 8,6 %. Naopak živočišná produkce klesla o 0,3 %. Zdaleka však zemědělská 
produkce nedosahuje úrovně roku 1990. 
 
 
 

Produkce ve stálých cenách roku 1989 (v mld. Kč) 
 
 

Rok 1936 1950 1990 2000 2018 2019 2020 

Zemědělská produkce 80,9 65,3 106,1 74,3 73,5 75,1 78,3 

Živočišná produkce 38,4 31,5 61,7 40,6 36,1 36,6 36,5 

Rostlinná produkce 42,5 33,7 44,4 33,7 37,4 38,5 41,8 

 
 

Zdroj: ČSÚ, 2021 
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Struktura produkce zemědělského odvětví 
 

Největší podíl na produkci zemědělského odvětví v běžných cenách mají tradičně obiloviny (22 %)  
a mléko (19 %). Od roku 2000 vzrostl podíl obilovin (+3 p.b.), technických plodin (+4 p.b.) a pícnin  
(+3 p. b.), naopak propad nastal u prasat o 10 procentních bodů. 
 

Zdroj: ČSÚ, 2021 
 

Mezispotřeba 
 
Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb, které jsou použity v rámci výrobního procesu, 
meziročně vzrostla o 1,6 %. K meziročnímu zvýšení došlo u zemědělských služeb (+15,4 %) a krmiv 
(+4,1 %). Podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 67,4 %. 
Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (36,6 %) a spotřeba energií a maziv (14,8 %). Hrubá 
přidaná hodnota dosáhla 49,4 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 9,5 %. 

 

          běžné ceny, mld. Kč 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mezispotřeba 
celkem 

73,4 67,0 70,8 74,6 73,6 66,6 74,8 73,1 73,8 86,6 88,9 78,7 

 

Pokračování tabulky       běžné ceny, mld. Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mezispotřeba 
celkem 

78,2 83,4 88,2 91,2 96,1 89,7 87,3 89,8 92,4 96,0 97,5 

Zdroj: ČSÚ, 2021 

22%

13%

11%

5%6%

19%

24%

2019

22%

14%

11%
5%6%

19%

23%

2020

obiloviny technické plodiny

pícniny skot

prasata mléko

ostatní



13 
 

Přidaná hodnota odvětví zemědělství 
 
Přidaná hodnota, která je ukazatelem výsledného národohospodářského efektu odvětví, se 
meziročně zvýšila. Hrubá přidaná hodnota reprezentující konečnou produkci zemědělství  
bez mezispotřeby, tj. bez všech vstupů do výrobního procesu, meziročně vzrostla o 9,5 % na 49,4 mld. 
Kč, což nejvyšší hodnota od počátku sledování Souhrnného zemědělského účtu (SZÚ). Čistá přidaná 
hodnota je ukazatel očištěný od spotřeby fixního kapitálu. Její meziroční zvýšení činilo 17,0 %. 
 

         běžné ceny, mld. Kč 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hrubá 
přidaná 
hodnota 

33,1 28,3 30,4 35,5 28,7 27,1 41,0 29,8 28,5 33,5 30,9 19,1 

Čistá přidaná 
hodnota 

22,0 16,2 18,6 24,3 17,3 16,3 29,2 16,8 15,0 19,4 16,3 4,9 

Pokračování tabulky      běžné ceny, mld. Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hrubá 
přidaná 
hodnota 

24,4 35,4 34,0 37,1 40,9 38,8 45,7 44,1 43,3 45,2 49,4 

Čistá přidaná 
hodnota 

10,2 20,6 19,0 21,5 24,5 21,9 28,0 25,4 23,4 25,2 29,5 

Zdroj: ČSÚ, 2021 
 
 

Přidaná hodnota v běžných cenách 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021 
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Vybrané nákladové položky souhrnného zemědělského účtu 
 
Náhrady zaměstnancům představují celkovou odměnu (peněžní nebo naturální), kterou 
zaměstnavatel platí v daném období zaměstnanci za vykonanou práci. Meziročně se náhrady 
zaměstnancům zvýšily o 4,8 %. Od roku 1998 dosáhly nejvyšší hodnoty 34,1 mld. Kč. Předepsané 
pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí meziročně vzrostly o 2,0 %.  
 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021 

 
 
Podnikatelský důchod 
 
Podnikatelský důchod českého zemědělství, který měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy patřící 
jednotkám a výnos z užití kapitálu, dosáhl 17,7 mld. Kč. Blíží se koncepci zisku před rozdělením 
a zdaněním. Oproti předchozímu roku se zvýšil o 2,8 %, tj. o 0,5 mld. Kč.  

       běžné ceny, mld. Kč 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podnikatelský 
důchod 

-4,3 -8,1 -1,2 3,1 -2,6 -2,5 8,5 7,1 6,8 10,0 10,1 2,8 

 

Pokračování tabulky   běžné ceny, mld. Kč 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podnikatelský 
důchod 

7,6 17,4 16,3 16,2 23,4 17,0 22,5 19,6 15,7 17,2 17,7 

Zdroj: ČSÚ, 2021 
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Podnikatelský důchod – časová řada 1998–2020 
 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021 

 

 
Dotace pro zemědělské prvovýrobce 
 
Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2020 výše 32 785 mil. Kč, 
meziroční pokles činil 5,5 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 
11 658 mil. Kč a dotační titul Greening v částce 6 562,7 mil. Kč. 

 
 
Porovnání průměrné měsíční mzdy 
 
Tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství zrychlilo 
v meziročním srovnání oproti tempu růstu průměrných hrubých mezd v České republice. Avšak 
v absolutní hodnotě výše mezd v zemědělství je nižší, než je celostátní průměr. V roce 2020 činila 
diference 7 002 Kč.  
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Průměrná hrubá měsíční mzda od roku 2000 do 2020 (v Kč) 
 

Rok 

Průměrná 
hrubá 

měsíční 
mzda ČR 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda v 

zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

Diference 
Meziroční indexy 
Průměrná hrubá 
měsíční mzda ČR 

Meziroční indexy 
zemědělství Průměrná 
hrubá měsíční mzda v 

zemědělství 

2000 13 219 10 456 2 763 - - 

2001 14 378 11 447 2 931 108,8 109,5 

2002 15 524 11 813 3 711 108,0 103,2 

2003 16 430 12 188 4 242 105,8 103,2 

2004 17 466 13 244 4 222 106,3 108,7 

2005 18 344 13 961 4 383 105,0 105,4 

2006 19 546 14 838 4 708 106,6 106,3 

2007 20 957 16 194 4 763 107,2 109,1 

2008 22 592 17 765 4 827 107,8 109,7 

2009 23 344 17 644 5 700 103,3 99,3 

2010 23 864 18 465 5 399 102,2 104,7 

2011 24 455 19 003 5 452 102,5 102,9 

2012 25 067 19 855 5 212 102,5 104,5 

2013 25 035 20 545 4 490 99,9 103,5 

2014 25 768 21 320 4 448 102,9 103,8 

2015 26 591 21 668 4 923 103,2 101,6 

2016 27 764 22 634 5 130 104,4 104,5 

2017 29 638 23 831 5 807 106,7 105,3 

2018 32 051 25 486 6 565 108,1 106,9 

2019* 34 111 27 278 6 833 106,4 107,0 

2020* 35 611 28 609 7 002 104,4 104,9 

        *předběžné údaje           Zdroj: ČSÚ, 2021 
 

Vývoj průměrné hrubé mzdy od roku 2000 do 2020 
 

 
*předběžné údaje                          Zdroj: ČSÚ, 2021 
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3 Produkce českého zemědělství a zahraniční 
obchod 
 
3.1 Rostlinná výroba 
 

Sklizeň základních polních plodin byla v roce 2020 
vesměs příznivá. Sklidilo se více obilovin, olejnin 
nebo brambor, naopak úroda chmele byla slabší. 
Dařilo se košťálové a kořenové zelenině, ale  
s problémy se potýkali pěstitelé rajčat a okurek.  
 
Minulý rok ještě v červnu zemědělci očekávali nižší 
úrodu, protože se obávali dalšího extrémně suchého 
a nadprůměrně teplého roku. To se naštěstí 
nevyplnilo. Počasí bylo v průběhu vegetace  
pro většinu plodin příznivé s dostatečným přísunem 
srážek a menším počtem tropických dnů. Se suchem 
se přesto museli vypořádat i v roce 2020 zemědělci  
v oblastech srážkového stínu v části Ústeckého kraje. 
Především v Ústeckém a Středočeském kraji, ale  
i jinde, museli zemědělci čelit kalamitnímu 

přemnožení hraboše, který působil škody na sklizni i v zakládaných porostech ozimů. Začátek sklizně 
byl proti předchozímu roku u většiny plodin v průměru o dva týdny opožděný a její průběh byl kvůli 
častějším dešťům také pomalejší. Deštivý závěr sezóny zkomplikoval sklizeň okopanin i zakládání 
porostů ozimých plodin. 
 
Celková sklizeň obilovin dosáhla v roce 2020 úrovně 8,127 milionů tun a byla ve srovnání s rokem 
2019 o 481 tisíc tun vyšší (+6,3 %). Toto navýšení šlo zcela na vrub vyššímu hektarovému výnosu 6,04 
t/ha (6,9 %). Plocha osetá obilovinami se mírně snížila na 1,344 milionů hektarů (−0,6 %). Úroda 
obilovin byla o 4,6 % vyšší než průměr sklizní za předcházejících pět let (plocha −1,0 %; hektarový 
výnos +5,7 %). 
 
Pšenice se sklidilo 4,902 milionů tun, meziročně o 90 tis. tun více (+1,9 %) a to i přes významnější 
pokles osevních ploch (-41 tis. ha) díky příznivým hektarovým výnosům. Sklidilo se 4,799 milionů tun 
pšenice ozimé (+1,8 %) a 103 tis. tun pšenice jarní (+7,8 %). Hektarové výnosy pšenice ozimé dosáhly 
úrovně 6,20 t/ha (+7,0 %) a pšenice jarní 4,31 t/ha (+12,2 %). 
 
V porovnání s rokem 2019 byla sklizeň ječmene 1,816 milionů tun o 98 tis. tun vyšší (+5,7 %). Ječmene 
jarního se sklidilo 1,118 milionů tun (+4,1 %) s hektarovým výnosem 5,15 t/ha (+1,5 %) a ječmene 
ozimého 698 tis. tun (+8,4 %) s výnosem 6,09 t/ha (+1,8 %).  
 
Dosažená sklizeň i hektarové výnosy všech dalších druhů obilovin byly ve srovnání s předcházejícím 
rokem vyšší. Žita se sklidilo 172 tis. tun (+9,4 %) s hektarovým výnosem 5,48 t/ha (+8,3 %), ovsa 183 
tis. tun (+36,4 %) s hektarovým výnosem 3,92 t/ha (+24,1 %), triticale 213 tis. tun (+9,1 %) 
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s hektarovým výnosem 5,07 t/ha (+2,8 %) a kukuřice na zrno 825 tis. tun (+33,1 %), s hektarovým 
výnosem 9,46 t/ha (+14,2 %). 
 
Také sklizeň pícnin byla v roce 2020 příznivá. Kukuřice na zeleno a siláž se sklidilo 8,832 milionů tun, 
o 7,1 % více ve srovnání s předchozím rokem, a to díky zvýšení hektarového výnosu na 39,05 t/ha 
(+10,1 %). Loňská sklizeň kukuřice na zeleno a siláž o 12,1 % převyšuje pětiletý průměr. Meziroční 
nárůst sklizně byl zaznamenaný také u víceletých pícnin, vojtěšky se sklidilo o 13,1 % více a jetele 
lučního o 7,4 % více než v roce 2019. 
 
Řepky, naší nejvýznamnější olejniny, se v loni sklidilo 1,245 milionů tun, o 88 tis. tun více než 
v předcházejícím roce (+7,6 %) díky příznivému hektarovému výnosu 3,38 t/ha (+11,0 %). Plocha 
osetá řepkou se snížila o 3,0 % na 368 tis. ha. Při porovnání s pětiletým průměrem byla loňská sklizeň 
řepky o 1,6 % nižší právě kvůli poklesu osevních ploch. 
 
Sklizeň slunečnice byla srovnatelná s rokem 2019, sklidilo 
se 29 tis. tun (+1,0 %). V porovnání s pětiletým průměrem 
byla ale sklizeň slunečnice o 29,3 % nižší z důvodu 
výrazného propadu ploch osetých touto olejninou 
(−33,5 %). 
 
Máku se sklidilo 29 tis. tun, o pětinu více než v roce 2019 (+21,6 %). Na nárůstu produkce se podílel 
jak vyšší hektarový výnos 0,71 t/ha (+8,1 %), tak rozšíření osevní plochy na 40 tis. ha (+12,5 %). Sklizeň 
máku byla o 27,4 % vyšší v porovnání s průměrem sklizní za předchozích pět let zejména díky 
významnému rozšíření osevní plochy.  
 
Loňská sklizeň brambor 696 tis. tun byla meziročně o 11,8 % vyšší díky rozšíření osázené plochy  
na 24 tis. hektarů (+4,3 %) i vyššímu hektarovému výnosu 29,16 t/ha (+7,2 %). Také ve srovnání 
s průměrem sklizní za předcházejících pět let byla úroda brambor o 12,3 % vyšší. 
 
Cukrovky se sklidilo 3,671 milionů tun, téměř stejné množství jako v roce 2019. Osevní plocha 
cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 6 tisíc 
hektarů (−9,7 %). Sklizeň cukrovky byla o 5,0 % nižší ve srovnání s průměrem sklizní za předcházejících 
pět let. 
 
Celková produkce zeleniny v roce 2020 dosáhla úrovně 252 tis. tun a byla meziročně o 11,5 % vyšší. 
Dařilo se kořenové zelenině. Sklizeň celeru, petržele a mrkve byla o více než čtvrtinu vyšší než v roce 
2019. Také úroda cibule, česneku, kapusty nebo zelí byla příznivá. Naopak propad sklizně byl 
zaznamenaný u plodové zeleniny, především okurek (−26,7 %) a rajčat (−17,8 %). 
 
Ovocnáři v loňském roce sklidili 116 tis. tun jablek. Ve srovnání s velmi slabou úrodou v roce 2019 
byla sklizeň o 16,2 % vyšší, ale v porovnání s pětiletým průměrem jde o 9% pokles. Dařilo se také 
hrušním, jejich sklizeň byla v meziročním srovnání o pětinu vyšší. Naopak se propadla sklizeň třešní 
nebo meruněk, v porovnání s předcházejícím rokem i s průměrem sklizní za předchozích pět let byla 
loňská sklizeň o více než dvě třetiny nižší. Sklizeň hroznů révy vinné byla meziročně o třetinu vyšší  
a dosáhla úrovně 90 tis. tun.  
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Chmele se sklidilo necelých 6 tisíc tun, o 17,1 % méně než v roce 2019 v důsledku poklesu 
hektarového výnosu. Ve srovnání s pětiletým průměrem byla sklizeň o 6,3 % nižší. Výše sklizně byla 
nepříznivě ovlivněná chladnějším počasím v průběhu srpna, velký dopad měla také vichřice, která 
poničila úrodu zhruba na 60 ha chmelnic. 
 
  

3.2 Živočišná výroba 
 

V roce 2020 se vyrobilo v České republice 454 846 tun masa 
(+0,9 %), z toho bylo 72 518 tun (−0,5 %) hovězího, 211 436 
tun (+0,9 %) vepřového a 170 725 tun (+1,6 %) drůbežího. 
Pokles cen zemědělských výrobců jatečných zvířat byl 
zaznamenán u jatečného skotu (−4,1 %), jatečných prasat 
(−0,6 %) i jatečných kuřat (−2,0 %). Od tuzemských producentů 
bylo nakoupeno 3 108,1 mil. litrů mléka (+3,9 %)  
za průměrnou cenu 8,56 Kč/l (−3,4 %). 
 

V roce 2020 bylo na jatkách poraženo 234,5 tis. ks skotu (−1,8 %) a bylo vyrobeno 72 518 tun hovězího 
masa (−0,5 %). Přestože ve výrobě hovězího masa nedošlo meziročně k velkému rozdílu, stojí za tímto 
výsledkem nižší stavy býků ve výkrmu během roku, snižující se vývoz zvířat k porážce a zvyšující se 
jejich dovoz společně s vyšší průměrnou porážkovou hmotností v důsledku jarního omezení provozu 
jatek. 
 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu pokračovaly v roce 2020 v mírném poklesu (−4,1 %). 
Vzhledem k předcházejícímu roku byly nejstabilnější ceny býků (−1,7 %), nejvíce se změnily ceny telat 
(−24,8 %). Ceny jalovic a krav klesly o 5,7 %. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené 
býky, byla 45,38 Kč za kg v živém nebo 82,59 Kč za kg jatečné hmotnosti. Na srovnatelné úrovni byly 
ceny jatečných býků v roce 2013. Od té doby prošly svým vrcholem v roce 2017. 
 
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice se od prosince 2019 do listopadu 
2020 obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat snížil meziročně o 9,5 %, přesto vývoz živého skotu stále 
výrazně převažoval nad dovozem. Bylo vyvezeno 218,7 tis. ks (−10,4 %), z toho bylo 65,4 tis. ks 
(−10,5 %) určeno k porážce a 153,3 tis. ks (−10,4 %) skotu k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. 
Pokračoval růst dovozu jatečných zvířat (6,9 tis. ks, +50,9 %). Živý skot se dovážel hlavně ze Slovenska 
(býci k porážce); vyvážel se především do Rakouska a Německa (také zvířata k porážce). Výrazně se 
snížil vývoz zástavového skotu do Turecka a naopak vzrostl vývoz telat do Španělska. 
 
Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity hovězí maso se ve sledovaném období meziročně 
snížil, a to z důvodu nižšího dovozu (37 232 tun; −8,6 %). Vývoz zůstal téměř na stejné úrovni (12 776 
tun; +0,4 %). Hovězí maso z dovozu pocházelo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývoz 
směřoval především na Slovensko, do Nizozemska a do Polska. 
 
V roce 2020 bylo v ČR poraženo 2 280,8 tis. prasat (−0,9 %) a vyrobeno 211 436 tun vepřového masa 
(+0,9 %). Meziročně téměř stabilní výsledek za sebou skrývá zvýšení porážkové hmotnosti prasat  
a mírný pokles vývozu prasat určených k porážce. 
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Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly v roce 2020 průměrně jen o málo nižší než v roce 
předcházejícím (−0,6 %) a dosáhly průměrné hodnoty 31,64 Kč/kg v živém nebo 41,13 Kč v mase. 
Během roku však zaznamenaly prudký pokles. Rozdíl mezi nejvyšší cenou v lednu a nejnižší v prosinci 
byl 14,88 Kč za kg jatečné hmotnosti. Srovnatelně nízká cena jatečných prasat byla naposledy na jaře 
2016, přičemž poslední propad cen na jaře 2019 nebyl tak hluboký jako ve 4. čtvrtletí 2020. 
 
Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata vykázal obrat meziročně nižší o 4,1 %,  
a to v důsledku nižšího dovozu (105,2 tis. ks; −2,1 %) i vývozu (410,9 tis. ks; −4,6 %). Na obou stranách 
se snížil počet obchodovaných selat, dovezlo se jich 96,1 tis. (−7,3 %) a vyvezlo 167,7 tis. (−3,0 %). 
Poklesl i počet vyvezených jatečných prasat (237,1 tis.; −5,8 %). Jejich jatečná hmotnost odpovídala 
desetině roční produkce vepřového masa v ČR. Navýšil se dovoz zvířat k porážce (vykrmených prasat 
a prasnic), i když jejich počet je nevýznamný. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, 
vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa. 
 
Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity vepřové maso se mírně snížil tím, že dovoz poklesl  
na 267 466 t (−1,2 %) a vývoz se naopak navýšil na 31 025 t (+10,1 %). Vepřové se dováželo tradičně 
z Německa, Španělska, Polska a Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko. 
 
V roce 2020 bylo podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR na jatka dodáno 262 774 
tun drůbeže, což představuje výrobu 170 725 tun drůbežího masa s mírným meziročním navýšením  
o 1,6 %. 
 
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 
2020 mírně nižší než v předcházejícím roce (−2,0 %). Během roku se 
s malými odchylkami pohybovala kolem 22,72 Kč/kg živé hmotnosti, 
přičemž maximální byla v srpnu (23,73 Kč/kg) a minimální v listopadu 
(21,39 Kč/kg). Cena jatečných kuřat je dlouhodobě stabilní, od roku 
2013 má velice pozvolna klesající trend. 
 
Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se i s komoditou živá 
drůbež meziročně obchodovalo méně. Obrat obchodu vyjádřený 
počtem zvířat se snížil u drůbežích mláďat o 6,5 %, u dospělé drůbeže 
dokonce o 14,0 %, a to poklesem na straně dovozu i vývozu. Dovoz jednodenních kuřat dosáhl 6,0 mil. 
ks (−15,4 %) a vývoz 88,7 mil. ks (−5,2 %). Ještě výrazněji se snížil obchod s kuřaty a slepicemi určenými 
k porážce. Těch se v živé hmotnosti dovezlo pouhých 634 tun (−58,8 %) a vyvezlo 20 041 tun 
(−14,1 %), což odpovídá měsíční produkci drůbežího masa v ČR. Hlavními partnery pro dovoz živé 
drůbeže byly Maďarsko, Slovensko a Německo; vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Rumunska 
a Německa. 
 
Ve sledovaném období se prohloubil schodek obchodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes hranice 
zaznamenal zvýšení na 112 499 tun (+3,0 %) v dovozu a pokles na 15 443 tun (−16,3 %) na straně 
vývozu. Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska, mírně se navýšil dovoz z Maďarska. 
Vývoz směřoval na Slovensko, do Německa a Rakouska. 
 
V roce 2020 bylo podle statistického šetření MZe nakoupeno přímo od tuzemských producentů 
3 108,1 mil. litrů mléka (+3,9 %), z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 
2 614,3 mil. litrů (+4,7 %). 
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Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly v roce 2020 průměrné hodnoty 8,56 Kč za litr mléka v třídě 
jakosti Q (−3,4 %). Pohybovaly se od 8,95 Kč/litr (v lednu) do 8,21 Kč/litr (v září). 
 
Pohyb zboží přes hranice pro komoditu mléko a mléčné výrobky vykázal obrat meziročně vyšší 
o 5,8 %. Stejnou měrou se zvýšil dovoz i vývoz. Dovezeno bylo 278,6 tis. tun mléka a mléčných 
výrobků, vývoz vyšplhal až na 1 135,2 tis. tun. Za zvýšeným přebytkem obchodu s mlékem stál opět 
rostoucí vývoz (+56,3 tis. tun), i když jeho dovoz se také navýšil (+11,9 tis. tun). Schodek obchodu se 
sýry a tvarohem se meziročně mírně snížil na −42,7 tis. tun, ale snížil se i přebytek obchodu se 
zakysanými mléčnými výrobky na 21,3 tis. tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce 
z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.  

 
(Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR) 

 
  

3.3. Agrární zahraniční obchod (AZO)  

 
 

 
 
 
V roce 2020 se meziročně zlepšila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 22,7 
%, kdy se snížil schodek AZO ze 47,5 mld. Kč na 36,7 mld. Kč.  
 
V roce 2020 se meziročně zlepšila záporná bilance AZO ČR zejména se zeměmi EU, a to z 31,2 mld. 
Kč na 18,2 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se mírně zhoršila, tj. z 15,7 
mld. Kč na 18,0 mld. Kč.  
 
V roce 2020 se v porovnání s rokem 2019 zvýšil vývoz agrárního zboží1 z ČR o téměř 8 % (tj. o 15,8 
mld. Kč) na 213,8 mld. Kč; hodnota dovozu také meziročně vzrostla, a to o 2,0 % (tj. o 5,0 mld. Kč)  
na 250,5 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšil o 4,7 p. b. na 85,4 %. 
 
Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2020 na straně vývozu 4,8 %  
a na straně dovozu 6,4 %, což jsou v obou případech vzhledem k předchozímu roku mírně vyšší 
hodnoty. Významnější posílení při tom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období 
spíše podíl agrárního zboží ve vývozu než dovozu (o 0,5 p. b. vs. o 0,4 p. b.). 
 
V porovnání s rokem 2019 vzrostl celkový agrární export ČR o 8,0 % s tím, že k nárůstu došlo zejména 
v exportu do EU, kdy vzrostl za uvedené období o 9,3 %. Export do třetích zemích se snížil o 2,3 %. 
 
Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v roce 2020 cigarety, pšenice, 
přípravky používané k výživě zvířat a ethylalkohol nedenaturovaný pod 80 %, meziroční zhoršení 
naopak nastalo u piva, jablek, hrušek, semen řepky a živého skotu.  
 

                                                           
1 Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku. 
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Při meziročním nárůstu celkového agrárního exportu ČR při porovnání roku 2020 s rokem 2019, 
došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR2, k meziročnímu zvýšení agrárního exportu ČR v 
případě Spojených států o 13,0 %, Srbska o 11,2 %, Ruské federace o 6,2 % a Japonska nepatrně o 
0,4 %. Naopak k meziročnímu snížení agrárního exportu ČR došlo v případě Libanonu o 35,6 %, Číny 
o 24,7 % a Spojených arabských emirátů o 10,3 %. 

 

 
TERITORIÁLNÍ POHLED 
 
Agrární zboží směřovalo v roce 2020 do Německa (23,1 %) a na Slovensko (20,7 %), v meziročním 
porovnání došlo k prohození pořadí. V roce 2020 vzrostl podíl Německa o 2,6 p. b. a podíl Slovenska 
se naopak snížil o 1,0 p. b. Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (9,8 %). Dále následovaly 
Itálie (8,9 %), Rakousko (5,1 %) a Maďarsko (4,6 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí bylo 
Spojené království (2,2 %), Rusko (1,8 %), Japonsko, Čína (shodně 0,5 %), USA, Ukrajina (shodně 
0,4 %), Švýcarsko a Turecko (shodně 0,3 %). 
 
Český agrární dovoz pocházel v roce 2020 zejména z Německa a Polska, jejich podíly činily 22,9 % 
a 15,6 %. V meziročním porovnání v roce 2020 vzrostl podíl Německa (o 0,8 p. b.) a podíl Polska 
stagnoval. Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,6 %), Itálie  
a Španělsko (shodně 5,8 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Spojené království (1,7 %), Čína 
(1,4 %), Ukrajina (1,2 %), Turecko a Spojené státy (shodně 1,0 %). 
 
K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo 
v obchodě s Německem (o 5,8 mld. Kč, zejména výraznějším nárůstem vývozu pšenice a cigaret), 
Rumunskem (o 2,1 mld. Kč), Nizozemskem (o 1,2 mld. Kč), Slovenskem (o 1,1 mld. Kč) a Francií a Itálií 
(shodně o 1,0 mld. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Ukrajinou (o 815,8 mil. Kč, 
především zvýšením dovozu nedenaturovaného ethylalkoholu nad 80 %, konzervovaného ovoce  
a ořechů a skořápkového ovoce), Norskem (o 562,5 mil. Kč), Tureckem (o 554,4 mil. Kč) a Řeckem 
(o 455,0 mil. Kč). 
 

 
KOMODITNÍ POHLED 
 
Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami3 byly v roce 2020 cigarety, přípravky k výživě 
zvířat, pšenice, potravinové přípravky4, pekařské zboží a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními 
dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, přípravky k výživě zvířat, 
potravinové přípravky, sýry a tvaroh a čokoláda a ostatní kakaové přípravky.  

                                                           
2 Rusko, Čína, Spojené arabské emiráty, Srbsko, USA, Libanon a Japonsko. 
3 Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4 místných, ale i podrobnějších kódů celní 

nomenklatury. 

4  Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106. 
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Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v letech 2015 až 2020 podle čtvrtletí (mld. Kč) 

 
Pozn.: EU 14 – původní členové EU (bez Spojeného království), EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ – třetí (mimounijní)  

země včetně Spojeného království. 
Zdroj: Databáze Pohybu zboží přes hranice ČSÚ, únor 2021 

 

(Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR) 
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4 Společná zemědělská politika 
 

4.1 STAV VYJEDNÁVÁNÍ 
 

Ani dlouhá a mnohdy celonoční vyjednávání tzv. „jumbo trialogu“ (25. až 28. 
května) nepřinesla závěrečnou dohodu stran reformy SZP od roku 2023 (do konce 
roku 2022 máme přechodné období). O pravidlech příští SZP se přitom diskutuje 
více než 4 roky, pokud započteme i tzv. veřejnou konzultaci z února 2017 a tři roky 

od předložení legislativního návrhu ze strany Evropské komise (červen 2018). Unie se ve stejném čase 
sice musela vypořádat s odchodem Velké Británie a koronavirovou pandemií, nicméně neustálé 
prodlužování finálního výsledku jednání přináší obrovskou míru nejistoty pro zemědělské 
podnikatele. Téma „zastropování“ nyní nebylo tím hlavním ledovcem, na kterém by jednání měla 
troskotat, což nicméně nemusí vzhledem k odložení finálního rozhodnutí ve spojitosti s mediálním  
a politickým tlakem, který toto téma dlouhodobě provází, znamenat důvod k optimismu.  
 
Proč se tedy ministři, Komise a parlament nakonec nedohodli? Ústředním tématem se stal především 
DZES 8 (rotace plodin) a DZES 9 (neprodukční prvky), kde Evropský parlament navrhuje až deset 
procent orné půdy vyčlenit pouze pro úhor, případně ochranné pásy a krajinné prvky. Na stole v rámci 
nočních jednání byla nicméně i varianta 5, respektive 3 %, pokud by daný členský stát umožňoval 
vynětí půdy z produkce také v rámci tzv. eko-schémat. Někteří ministři zemědělství pak požadovali 
sledovat tento parametr nikoliv na straně žadatele, ale na úrovni členského státu. Pro lepší představu, 
aktuálně ČR eviduje „pouze“ cca 5 378 hektarů krajinných prvků na orné půdě, což je 0,15 % z celkové 
výměry z.p. ČR. U úhoru (zelený + medonosný úhor) a ochranných pásů se dostáváme na 8,6 tisící 
hektarů, což je cca 0,24 % výměry orné půdy v ČR. (více v přiložené tabulce).  
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Výměra dusík vázajících plodin a meziplodin v ČR dosahuje téměř 183 tisíc hektarů, což představuje 
6,2 % orné půdy. Celkově pak tímto způsobem plníme současné ozelenění až z 97 %. Česká republika 
proto při jednání požadovala zachování možnosti započítat do neprodukčních prvků s patřičným 
koeficientem také meziplodiny a dusík vázající plodiny.  
 
Podobně vyhrocená diskuze proběhla také okolo tzv. ringfencingu, tedy povinného vyčlenění určitého 
procenta druhého pilíře na zelená opatření. Podle dosavadního návrhu Rady EU by mělo jít až 30 %  
z celkového rozpočtu druhého pilíře na intervence zaměřené na konkrétní cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu, do těchto procent by mělo být možné započítat obálku ANC (s koeficientem  
40 %) a PRV welfare (s koeficientem 60 %). Parlament pak požaduje vyčlenit z druhého pilíře  
pro „zelená“ opatření až 38 %.  
 
 

Rozpočet II. Pilíře 2014-2020: 2 305 673 tis euro  

Intervence zaměřené na cíle 
v oblasti životního prostředí 

a klimatu 

Současná 
obálka (tis 

euro) 

 
Koeficient 

Započitatelná 
částka 

Procentuální 
podíl 

AGRO-ENVI (AEKO) 678 767  1 678 767 29,4 % 

Ekologické zemědělství (EZ) 255 534 1 255 534 11,1 % 

ANC 589 213  0,6 353 527 15,3 % (10,2 %) 

ANC (Návrh parlamentu) ---II----- 0,4 235 685  

Welfare  66 000 0,6 39 600 52,4 % (57,5 %) 

 
 
Pro lepší představu, v České republice máme v druhém pilíři (obálce PRV) celkově 2 305 673 tis. euro.  
Intervence zaměřené na konkrétní cíle v oblasti životního prostředí a klimatu s koeficientem 1 jsou: 
 
Agro Envi opatření = 678 767 tis. euro 
 
Ekologické zemědělství = 255 534 tis. euro 
 
Celkem = 934 301 tis. euro = 40,5 % obálky 
 
U ANC (LFA) = 589 213 tis euro při koeficientu 0,4 (pozice Evropského parlamentu) můžeme započítat  
až 235 685 tisíc euro, při koeficientu 0,6 (Pozice Rady EU) dokonce 353 527 tis. euro 
 
Celkem tedy buď 10,2 %, nebo dokonce 15,3 % s koeficientem 0,6. 
 
U Welfare máme 66 00 tis. euro. S koeficientem 0,6 pak můžeme započítat 39 600 tis. euro, tedy 1,7 
% stanového podílu.  
 
Celkem se pohybujeme na 52,4 % při koeficientu 0,4 u ANC, případně 57,5 při koeficientu 0,6 u ANC. 
Jsme tedy už v současném období o 20 % „zelenější“, než vyžaduje Evropský parlament pro období 
příští. To je podle mého názoru velmi dobrý argument nejen do současného vyjednávání, ale také vůči 
veřejnosti, která vnímá české zemědělství jako málo environmentálně odpovědné.  
V alokaci pro druhý pilíř příští SZP bude záležet na finálním dělení prostředků mezi jednotlivá opatření 
(AEKO, EZ, ANC, Welfare a investice), ale také na celkovém kofinancování. To musí být co nejvyšší 
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s ohledem nejen na zachování stávající výše plateb, ale také na vyšší ambice příští SZP v ochraně 
životního prostředí a plnění cílů Zelené dohody.  
 

Debata je stále otevřená v otázce takzvané dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS). Zatímco 
Rada EU souhlasí s 13+2 % na citlivé komodity rostlinné (včetně konzumních brambor) i živočišné, 
Evropský parlament chce jen 10+2 %. Původní návrh Evropské komise je přitom také pouze 10+2 %.  
 
Větší diskuzi přinesla tzv. redistributivní platba. Ta je pro mnoho členských států (zejména Pobaltí) 
v navrhované podobě nepřijatelná. Evropský parlament nicméně navrhuje pro obálku „na první 
hektary“, jak se této platbě také říká, povinně vyčlenit minimálně 12 % z prvního pilíře, zatímco Rada 
souhlasí pouze s 10 %.  
 
Další jednání Rady ministrů zemědělství je naplánováno na 27. 6. Finální výstup trialogu se tak opět 
odkládá. V prvních komentářích se objevily dokonce i zprávy ze Slovinska, které je jako příští 
předsednická země údajně připraveno vyjednávání reformy uzavřít.  
 
Na národní úrovni nadále probíhají diskuse a v rámci možností i přípravy tzv. Strategického plánu, 
který mají členské země předkládat Evropské komisi do 1. 1. 2022. K tomu je nicméně potřeba znát 
nejen hlavní parametry, ale také projednat technické návrhy se zemědělskou veřejností, uskutečnit 
mezirezortní připomínková řízení, prodiskutovat s Ministerstvem financí ČR výši kofinancování, 
uskutečnit neformální konzultace s Evropskou komisí a samozřejmě projednat a schválit Strategický 
plán Vládou ČR (pravděpodobně již v novém složení po tuzemských volbách). Nutno dodat, že 
doposud Evropská komise nevyslyšela nejen hlas ČR, ale i dalších členských zemí volajících  
po předložení dopadových studií při aplikaci reformních ambiciózních cílů Zelené dohody a F2F. Jediné 
studie s několika obecnými scénáři vypracovala americká agentura USDA se sídlem ve Washingtonu, 
DC. Dopadové studie nicméně předpokládají pokles příjmů na straně zemědělců v kombinaci 
s případným zdražením potravin pro občany Evropské unie. Ani jeden z těchto scénářů by neměl být 
pro zákonodárce ať už na úrovni Bruselu nebo příští politické reprezentace, která vzejde z podzimních 
voleb, žádoucí.  
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5 Činnost komoditních rad a komisí 
představenstva AK ČR 

 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., tajemnice AK ČR 
 
Komoditní rady (KR) a Komise při Agrární komoře České republiky slouží jako poradní orgán a zdroj 
nejnovějších informací pro představenstvo a prezidium AK ČR. Na jednání představenstva předsedové 
jednotlivých komoditních rad v rámci bodu programu tzv. komoditní informace seznamují přítomné 
členy představenstva a hosty s aktuální situací v dotčených sektorech a předkládají návrhy řešení,  
pro které posléze hledají u představenstva podporu. Představenstvo, respektive prezidium se poté 
při jednání s partnery ve státní správě (především MZe) a ve vyjádřeních pro média drží usnesení 
představenstva. 
 
Předsedové KR a komisí mohou s žádostí o řešení závažné situace oslovit členy Prezídia AK ČR  
a požadovat, aby se konkrétním bodem zabývali na svém příštím jednání. Zápisy se závěry včetně 
usnesení či doporučeními jsou průběžně zveřejňovány na informačních kanálech AK ČR (po přihlášení 
se na www.akcr.cz zde: http://www.akcr.cz/info/zapisy/Do komisí a KR jsou pravidelně přizváni 
zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací v závislosti na projednávaném 
tématu tak, aby byla zajištěna komunikační linka mezi AK ČR a státní správou. Konkrétní problémy tak 
mohly být řešeny v souladu s požadavky členské základny AK ČR. Zároveň jednání KR 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 i zdánlivě okrajovějším tématům jako je například udělení 
chráněného zeměpisného označení či řešit některé otázky související s ochranou rostlin. 
 
 

5.1 Komoditní rady, rostlinná výroba  
 

V druhé polovině roku 2020 a první polovině letošního roku pokračovala 
činnost komoditních rad při AK ČR většinou online formou přes platformu MS 
Teams. Nejaktivnější tradičně byla Komoditní rada pro mák pod vedením 
předsedy a člena představenstva Ing. Jaroslava Mikoláše, které se podařila 
prosadit řada výjimek pro moření semene máku a odškodnění. V únoru 
letošního roku získal Český modrý mák Chráněné zeměpisné označení. 
Tradičně aktivní zůstává také Komoditní rada pro obiloviny a olejniny  

pod vedením Ing. Josefa Kubiše, která se setkávala v závislosti na vývoji trhu, případně podle průběhu 
vegetační sezony několikrát ročně a v srpnu předseda této KR vystoupil na tiskové konferenci  
ke sklizni. Aktivní byla také Komoditní rada pro cukrovou řepu pod vedením Ing. Martina Pýchy. Nově 
vznikla v roce 2021 Komoditní rada pro okrasné zahradnictví a školkařství při Agrární komoře České 
republiky. Vznik této komise inicioval Svaz květinářů a floristů České republiky z důvodu zrušení 
poradního sboru Ministerstva zemědělství. Zástupci v této KR jsou členové společenstev Rostlinné 
výroby AK ČR a nominovaní zástupci okresních agrárních komor. Předsedou komoditní rady byl zvolen 

http://www.akcr.cz/
http://www.akcr.cz/info/zapisy/
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pan Ing. Jiří Valtera, člen představenstva SKF ČR. Další komoditní rady během pandemie nejednaly, 
ale v letošním roce se plánuje aktivace společné Komoditní rady pro ovoce, zeleninu a brambory. 

 
Z činnosti a témat od 29. sněmu: 
 
Komoditní rada pro mák  
 

 Aktuální situace na trhu, aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň, 

 zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování, 

 Český modrý mák a jeho propagace formou projektů NNO, 

 vytvoření makové mapy, 

 Cechovní norma pro Český modrý mák a makové náplně, 

 Chráněné zeměpisní označení Český modrý mák,  

 kontroly dovozového máku a komunikace s SZPI, 

 legislativní záležitosti související s využitím máku jako potraviny. 

 
 

5.1.2 Komoditní rada pro obiloviny a olejniny  
 

Jana Nováková, odborný referent AK ČR 
 
 

Komoditní rada pro obiloviny a olejniny je poradním orgánem a zdrojem 
aktuálních informací pro představenstvo a prezidium AK ČR. V komoditní radě 
mají své zastoupení státní správa, výzkumné ústavy i akademická sféra 
v závislosti na projednávaném tématu. Zasedání komoditní rady se v r. 2020 
konalo 4x a termínově korespondovalo s vývojem trhu a bylo ovlivněno 
průběhem vegetační sezony. Následují stěžejní body z jednotlivých zasedání. 
 

 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, 

 přípravky na ochranu rostlin.  
 
Zasedání komoditní rady dne 20. 5. 2020: 
 

 vyhodnocování soupisu osevních ploch ozimů v souvislosti s propadem ozimých 
obilovin, 

 regionální problémy s porosty řepky, jarních obilovin a máku, 

 situace v sousedních státech a u významných evropských a světových producentů 
obilovin a olejnin, 

 vliv mrazů, sucha a škůdců na nižší výnosy, cenová politika, stav u zpracovatelů, 

 aktuální situace na trhu s obilninami a olejninami. 
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Zasedání komoditní rady dne 24. 6. 2020: 
 

 odhad sklizně základních obilovin (bez kukuřice na zrno) a porovnání s minulým rokem;  
ve srovnání s průměrem za posledních deset let se očekává průměrná úroveň výnosů, 

 předpokládaný úbytek ploch osetých základními obilovinami, 

 informace zástupců z jednotlivých krajů o stavu porostů a předpokladu výnosů, dedukce  
o polehlosti porostů a výskytu hrabošů. 

 
Zasedání komoditní rady dne 12. 8. 2020: 
 

 vyhodnocení průběhu sklizně základních obilovin a řepky ozimé, detailní informace  
o jednotlivých plodinách, předpoklad vyšších výnosů oproti dlouhodobému průměru, 

 průběžné výsledky sklizně v jednotlivých krajích, stav sucha, výskyt hrabošů, poškození 
řepky jarními mrazy. 

 
Zasedání komoditní rady dne 9. 12. 2020: 
 

 projednány konečné výsledky sklizně, situace na trhu u základních komodit a v osevu  
a stavu porostů pro příští sklizeň,  

 vyrovnanost mezi kraji ve výnosech, kalamitní výskyt hrabošů v severních Čechách, 
doporučení pěstitelům vyčíslit škody pro MŽP s žádostí o kompenzace, 

 rozdílná kvalita sklizně, nebezpečí výskytu zaplísnění a škůdců, horší kvalita sladovnického 
ječmene, 

 lepší situace na trhu, zájem o české komodity v zahraničí, vyšší cena, 

 problémy se založením porostů pro sklizeň v r. 2021, nadměrné srážky znemožnily včasné 
zasetí ozimů, očekávají se částečné jarní zaorávky, problémy v zajištění osiv pro nedoseté 
plochy a jarní zaorávky. 

 
 
5.1.3 Komoditní rada pro cukr a cukrovou řepu  
 

- Stav porostů, výhled pro sklizeň, 
předpoklad kampaně cukrovarů, 

- stabilizace situace na trhu s cukrem,  
- pravidelná jednání s ministrem, 

zástupci MZe, 
- dotační titul DT3, jeho podoba  

a využití.  
 

 
KR cukr – cukrovka je jediný reprezentativní orgán 5 cukrovarnických společností v ČR, sdružených 
v Českomoravském cukrovarnickém spolku a pěstitelů cukrovky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
zastoupených pěstitelskými svazy Čech, Moravy a Slezska. 
Zasedání se konají za účasti odborných pracovníků MZe ČR, SZIF, VÚMOP a ÚZEI, případně přizvaných 
hostů (ÚKZÚZ, VÚRV Ruzyně), v sídle ZS ČR nebo AK ČR. V roce 2020 bylo a aktuálně stále je jednání 
KR intenzívní, situace na trhu s cukrem se výrazně zhoršila od doby ukončení kvót a udržitelnost 
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pěstování cukrovky se tak dostala do ohrožení díky zhoršující se rentabilitě pěstování. Jednání 
proběhla s ohledem na situaci s covid-19, celkem dvakrát; jedno v mezidobí možného fyzického 
setkání (2. 6. 2020), a další prosincové (5. 12. 2020) v programu MS Teams. V předchozím roce byla 
taktéž 2 setkání, v roce 2018 dokonce 4. Aktuálně dle potřeby je jednání častější, KR je svolávána 
operativně. 
Předmětem jednání KR jsou: 

- 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, 

- zásadní agronomické problémy v souvislosti s možným budoucím používáním POR 
(UKZÚZ) – aktuálně neonikotinoidy pro moření cukrovky (rok 2019 – 2021 byl velmi 
uspokojivě vyřešen, bude se jednat o případné výjimce pro osev 2022). Maximální 
snaha o eliminaci špatných rozhodnutí na úrovni EK-Brusel. Úzká spolupráce mezi MZe, 
ÚKZÚZ a profesními svazy je nyní velmi důležitá a nezbytná,  

- 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. M. Pýchy při uzavření Mezioborové 
dohody mezi SPCČR a ČMCS ze dne 5. dubna 2016. Je to první krok pro zachování 
existence komodity v ČR i v následujících letech. Další podpora ze strany státu bude 
pro udržitelnost komodity nutná, 

- aktuálně se v rámci KR pro cukr a cukrovku jedná s MZe a SZIFem o novém dotačním 
titulu (DT) 3.k. do cukrovky „Podpora likvidace plevelné řepy mechanickou cestou“, 
nový DT měl napomoci zachování rozměru pěstování cukrovky v ČR, je ale dosti 
problémový a složitý a hledá se jiná cesta podpory této komodity v období krize cen 
cukru i cukrovky. 
 

5.1.4 Komoditní rada pro okrasné zahradnictví a školkařství 
 

- možnosti zapojení do organizací 
producentů a sdružení organizací 
producentů ve vybraných odvětvích, kdy 
je nutné splnit další požadavky uvedené 
legislativy. Všechny potřebné informace 
jsou umístěny na webových stránkách 
SZIF, 

- aktuálními problémy z oboru,  
- vyjednávání výjimek při prodeji květin, 

osiva, sadby a školkařských výpěstků 
v době vládních opatření, 

- přípravky na ochranu rostlin. 
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5.2 Komoditní rady, živočišná výroba  
 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., tajemnice AK ČR 
 

V období po 29. sněmu byly aktivní také komoditní rady s primárním zaměřením na živočišnou výrobu.  
Nejaktivnější komoditní radou je KR pro mléko a hovězí maso pod vedením předsedy Ing. Leoše Říhy. 
Komoditní rada pro mléko a hovězí maso se věnuje mimo jiné statistickému servisu, který je 
prvovýrobcům a zpracovatelům poskytován v ČR a ostatních zemích EU, kde zejména v oblasti 
cenotvorby jsou uváděny odlišné údaje při jiné tučnosti a obsahu bílkovin. Statistické zjišťování Odbyt 
(MZe) 6-12 nebude již zajišťovat MZe. Jedná se o hlášení prvních kupujících. Sběr dat bude zajišťovat 
SZIF dle nařízení vlády, které vstoupilo v platnost 1. 8. 2020 (novela NV č. 282/2014 Sb.) a MZe bude 
údaje přebírat. K tomuto kroku delegovat sběr dat na SZIF přistoupilo MZE zejména na základě 
podnětu Antibyrokratické komise MZe ve snaze zajistit zasílání dat na jedno místo (organizace 
producentů mléka) a odstranit dvojkolejnost s vědomím, že návrh evropského právního předpisu  
o statistice zemědělství (SAIO), stávající zpravodajskou povinnost MZe týkající se výkazu Odbyt (MZe) 
6-12 zruší. Dále se tato KR věnuje aktuálním tématům nastavení SZP a národních podpor. Další aktivní 
KR je Komoditní rada pro drůbež a vejce pod vedením nového předsedy Ing. Zdeňka Štěpánka a dále 
se v tomto období scházela Komoditní rada pro vepřové maso, jejich činnost je v bodech popsána 
níže. 

 
 
Z činnosti a témat od 29. sněmu: 
 
5.2.1 Komoditní rada pro mléko a hovězí maso  
 

 Monitoring situace na trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky, 

 stabilizace dotačních opatření směřujících do provozu  
a systému kontrol, 

 cenotvorba v rámci hodnotové vertikály (ČR je v cenách 
pro prvovýrobce pod cenovým průměrem EU), 

 možnosti sdružování odbytových organizací a jejich 
dotační podpora, 

 dotační tituly na Q kvalitu mléka a jeho zpracování  

 příprava podkladů pro dotační titul 20.E, 

 diskuze k nastavení SZP. 

 
 

5.2.2 Komoditní rada pro prasata a vepřové maso  
 
Komoditní rada zvolila svého staronového předsedu Ing. Josefa Luku. Komoditní rada se během 
pandemie sešla pouze jedenkrát a hlavními body jednání byla neutěšená situace v chovu prasat 
v České republice a zhodnocení trhu s vepřovým masem, kde přítomní chovatelé prasat konstatovali, 
že od pololetí roku 2020 je cena vepřového výrazně podnákladová. Průměrná cena vepřového 
poslední rok rychle klesala. Nákazová situace v okolních státech není dobrá, zejména v Německu  
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a Polsku byla řada ohnisek afrického moru prasat. 
Cenový tlak se z tohoto důvodu přenáší do celé 
Evropy. Problémy pravděpodobně vzniknou i na trhu 
se selaty. Zástupci chovatelů prasat požadovali po 
Ministerstvu zemědělství, aby navrhlo Evropské 
komisi vytvoření nového záchranného balíčku. Svaz 
chovatelů prasat tento návrh podpořil 
na  videokonferenčních jednáních pracovních skupin 
COPA-COGECA. Zúčastnění chovatelé prasat z výše 
zmíněných důvodů, proto požadují zvýšení podpory 
sektoru chovu prasat a budou všemi prostředky usilovat o maximální naplnění národních podpor  
v dotačním titulu 8.F. V první polovině roku 2021 byla chovatelům prasat vyplacena záloha v rámci 
dotačního programu 8.F.d. (Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením 
biologické bezpečnosti) a v průběhu března 2021 byly poskytnuty 246 žadatelům/žádostem zálohy 
v celkové výši 632 013 900 Kč. Odeslána bylo na EK znění dotačního programu 8.F.a. (ozdravování 
prasnic – repopulace) s dalšími podklady k notifikaci EK jako sazbové dotace. 
 

 Situace na trhu (výkyvy cen ve vazbě na německý trh),  

 africký mor prasat a jeho eradikace, 

 značení potravin (cechovní normy x Česká potravina), 

 připomínkování metodiky IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění), 

 jednání s MŽP a jednotlivými kraji ohledně povolování nových staveb pro chov prasat, 

 udržení obálky tzv. nákazového fondu z národních dotací a nové renotifikace na sazbový 
režim,  

 investiční dotace PRV, podpora ŽV a rozdělení obálek. 

 
 

5.2.3 Komoditní rada pro drůbež a vejce 
 

 Řešení závadných dovozů, 

 režim kvality Q CZ – dotační program 19.B, 

 řešení nákazové situace ptačí chřipky v ČR a sousedních zemích,  

 zpřísnění kontroly dovozů, jednání se Státní veterinární správou ČR 

 posílená nová notifikace obálky dotačního titulu 8.F.c., 

 propagace tuzemských produktů, 

 situace na trhu, 

 nekalé obchodní praktiky maloobchodu, 

 chování obchodních řetězců, cechovní normy. 
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5.3 Komoditní rada pro biomasu 
 

Ing. Oldřich Václavek, předseda KR 

 
 

KR pro biomasu se dlouhodobě zabývá 
analýzou a návrhy možných postupů 
řešení situace s biomasou, životem v 
půdě, vodou, kompostováním, 
bioplynovými stanicemi a aktuální 
kritickou situací v lesnictví. Intenzivním 
dialogem se zástupci MZe, MPO, s 
vlastníky lesů, s vedením Lesů ČR, s.p. 
předkládá tato komoditní rada návrhy, 
směřující k synergickému propojení 
lesnicko-dřevařsko-zemědělsko-
potravinářského sektoru z pohledu úspor 
energie tepla. Expertní skupina se 
zaměřuje zejména na regionální řešení 
s maximálním využitím místních zdrojů. K dalším diskutovaným tématům patří též problematika 
nakládání s kaly nebo ponechání sena/slámy v půdě. Perspektivní se jeví i zvýšení účinnosti kotlů na 
dřevní biomasu, kterými se sníží emise CO2 a důsledným dodržováním nastavených parametrů 
spalování lze jednoznačně přispět k čistotě ovzduší podle vzoru z alpských zemí. 
 
 

 
 

5.4. Komoditní rada pro dřevo 
 

Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory 

 
Komoditní rada pro dřevo v roce 2020 řešila setrvávající 
kritickou situaci v lesním hospodářství v důsledku 
kulminace soušové kalamity a možná opatření zejména 
v oblasti: 

 Finanční i nefinanční podpory pro vlastníky 
lesů, 

 vyhodnocení účinnosti opatření přijatých  
ze strany MZe (katalog míst pro dočasné 
skládky dříví, výjimky pro dopravu atd.). 

 legislativní podpory pro stabilizaci objemů 
dodávek dříví v následujících letech. 

 doporučení pro vlastníky lesů i obchodní politiku organizací spravujících lesy ve vlastnictví 
státu. 
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5.5 Komise pro školství a vzdělávání 
 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. tajemnice AK ČR 
 

 
Dne 16. února 2021 se obnovila po roční odmlce činnost 
Komise pro školství a vzdělávání při Agrární komoře České 
republiky. Předsedou komise je člen dozorčí rady AK ČR  
pan Ing. Jiří Horák a novou tajemnicí komise je Ing. Gabriela 
Dlouhá, Ph.D.. Nahradila dosavadní tajemnici této komise 
Mgr. Šárku Štejnarovou, která ukončila pracovní poměr  
na úřadu Agrární komory ČR. Nově se účastnil dvou letošních 
jednání zástupce Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy. Řešila se aktuální témata ze školství a další 
témata týkající se teoretické a praktické výuky. Došlo 
k upravení termínu v Zásadách, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona 
č. 252/1997 Sb. u Opatření 9. E - Školní závody. Citace 

z Pravidel ze Zásad 2021. Termín byl pouze do konce měsíce září, což je např. pro ovocnářské farmy, 
ale i pro další zahradnické a zemědělské farmy nedostačující, protože v období září a říjen probíhá 
sklizeň, tento termín byl o měsíc posunut. Členové komise mají díky zástupci MŠMT aktuální 
informace z resortu. 

 
 

 
5.6 Ekonomická komise 

 
Jana Nováková, odborný referent AK ČR 

 

Ekonomická komise si na r. 2020 naplánovala celkem čtyři 
zasedání, po jednom v každém čtvrtletí. Objektivní důvody 
byly příčinou redukce pouze na dvě zasedání. Plánované 
dubnové výjezdní zasedání při veletrhu Techagro v Brně se 
nekonalo, protože celý veletržní program byl zrušen  
a rovněž listopadové zasedání bylo zrušeno vzhledem ke 
koronavirové pandemii. Dvě zasedání, která se konala, však 
měla velice bohatý program z řadou externích přednášek 
spojených s odbornou diskuzí. Mimo to komise 
projednávala řadu aktuálních témat ze Společné 
zemědělské politiky EU na programové období. Při 
jednáních byl zaručen komplexní pohled na danou 
problematiku a aktuální komunikační propojení se státní 
správou, což vyplývá mj. z toho, že členy komise jsou vedle zástupců AK i zástupci MZe, SZIF, ÚZEI  
a akademické sféry. SZP by měla být jednoduchá, průhledná a férová. Následují stěžejní body 
z jednotlivých zasedání. 
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Zasedání komise dne 1. 7. 2020 v Praze: 
 

- seznámení s předběžnými výsledky souhrnného zemědělského účtu za r. 2019 zpracovanými 
Českým statistickým úřadem a prezentovanými Ing. Renatou Vodičkovou; prezentace byla 
zaměřena na produkci zemědělského odvětví, dotace a náklady a výnosy v r. 2019, 
 

- příprava SZP v ČR pro r. 2022+; referující Ing. Štěpán Kala (ředitel ÚZEI Praha) se mj. zaměřil 
na stávající milníky, strategický plán, řízení a koordinaci na národní úrovni a rámcový 
harmonogram. Dalším tématem jeho prezentace bylo srovnání ekonomických výsledků 
z různých nákladových šetření zaměřených hlavně na živočišnou výrobu, 

 
- třetím externím přednášejícím byl doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. z PEF ČZU v Praze; jeho 

přednáška byla nasměrována na trendy v zemědělské produkci a struktuře zemědělství EU. 
Tematicky svoji přednášku zaměřil na zemědělsky využívanou půdu, vývoj počtu a výměry 
zemědělských podniků, intenzitu vstupů, výnosy, rozdělení podle komodit rostlinné i živočišné 
výroby a obchod s potravinami, 

 
- navazující diskuze mezi členy komise se týkala mj. tvorby smluv s odběrateli jednotlivých 

komodit, ekonomiky výroby mléka a vykazování přímých a nepřímých dotací na 1 l mléka, 
 

- nezastupitelnosti zemědělství v rámci národního hospodářství, ochrany přírody, změn 
klimatu, ocenění práce zemědělců, nejistot a rizik v zemědělském podnikání, příčin úbytků 
obhospodařované zemědělské půdy a spotřeby potravin ve vztahu k soběstačnosti. 

 
 
Výjezdní zasedání komise dne 27. 8. 2020 v Truskovicích: 
 

- členové komise se seznámili s přípravou AGROCENZU 2020, což je plošné zemědělské šetření, 
které probíhalo od září do listopadu 2020. Obsahem tohoto šetření jsou údaje o počtu  
a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití zemědělské půdy, vlastnictví půdy či 
pachtu, stavu hospodářských zvířat a jejich ustájení, hnojení atd. Cílem je zjistit údaje  
o skutečném stavu našeho zemědělství a porovnat je s daty z předchozích šetření. Uvedenou 
problematiku prezentovala Ing. Renata Vodičková z Českého statistického úřadu, 
 

- významným bodem zasedání komise byly prezentace dvou vědeckých pracovnic z ÚZEI Praha 
zaměřené na problematiku trhu s masem a mlékem v Evropě a ve světě. Jednalo se  
o následující přednášky: 

• Ing. Miluše Abrahámová: Hlavní trendy na trhu s masem ve světě. 
• Ing. Iveta Bošková, Ph.D.: Světový a evropský trh s mlékem. Reakce trhu s mlékem  

a hovězím masem na covid-19, 
 

- navazující diskuze mezi členy komise se týkala mj. dvou předchozích přednášek, propagace 
českého zemědělství a potravin, zákonů o potravinách a vodě (závlahy a meliorace), 
marketingového fondu a projektů zaměřených na Krajinu pro život. 

 
Z obou zasedání komise vzešla doporučení pro členy představenstva a prezidia AK ČR, aby využili 
prezentovaných dat pro argumentaci při jednáních o SZP a propagaci českého zemědělství. 
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Důležité závěry i projednávané materiály z ekonomické komise jsou pro členy AK ČR zveřejňovány  
na stránkách http://www.akcr.cz/info/zapisy/. 
 
 

 
5.7 Myslivecká komise 

Jana Nováková, odborný referent AK ČR 
 

Komise v průběhu r. 2020 projednávala na každém zasedání postup vyjednávání Společné zemědělské 
politiky EU na aktuální plánovací období. Členy myslivecké komise jsou zástupci AK z jednotlivých 
krajů, MZe a akademické sféry tak, aby bylo zajištěno aktuální komunikační propojení mezi AK ČR  
a státní správou. 
 
Dále se komise 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, 
vypracovanou Českomoravskou mysliveckou 
jednotou a jejím připomínkováním, 

- preventivními opatřeními proti šíření invazivních 
druhů vyplývajícími z nařízení Evropské komise, 

- přípravou myslivecké legislativy a dalších změn 
v myslivecké legislativě, 

- nákazovou situací u volně žijících zvířat, zejména divokých prasat, 
- připravovanou legislativou k regulaci nepůvodních a invazivních druhů živočichů a rostlin, 
- návrhem na rozšíření zástřelného u divokých prasat na celém území ČR, 
- opatřeními MZe k regulaci stavů spárkaté zvěře, 
- připravovanou novelou Zákona o zbraních, 
- opatřeními ke snížení stavů spárkaté zvěře včetně přípravy vyhlášky o dobách lovu  

a vypracováním připomínek k novele Zákona o myslivosti, 
- činností ČMMJ ve vztahu myslivost - zemědělství a jejich vnímání veřejností, 
- proběhla diskuse o realizovaných a připravovaných změnách legislativy upravující podmínky  

prodeje zvěřiny. 
 
Závěry z jednání komise a projednávané materiály jsou zveřejňovány  
na http://www.akcr.cz/info/zapisy/ v interních informacích. 
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6 Propagace zemědělských a potravinářských 
výrobků  

Úřad AK ČR 
 

6.1 Regionální potravina 
 
Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich 
vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky získávají 
certifikát ministra zemědělství a právo užívat značku Regionální potravina daného kraje po dobu 4 let. 
Soutěžit o značku Regionální potravina mohou pouze malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. 
Tento projekt byl spuštěn MZe koncem roku 2009. Od roku 2012 jej administruje SZIF. Značka 
Regionální potravina se prezentuje formou celostátní kampaně, jejímž cílem je seznámit spotřebitele 
s oceněnými regionálními potravinami, poukázat na jejich původ, tradici a kvalitu, současně budovat 
pozitivní vnímání regionálních produktů a značky Regionální potravina prostřednictvím vhodných 
informačních a komunikačních kanálů, značku zviditelnit a napomoci zvyšování loajality veřejnosti  
k místní zemědělské a potravinářské produkci. Součástí projektu jsou veškeré vhodné a efektivní 
komunikační aktivity, určené pro jednotlivé 
cílové skupiny (ženy/hospodyně, široká 
veřejnost/spotřebitelé a odborná veřejnost),  
a to s ohledem na informační potřeby každé  
z těchto cílových skupin. V pokračující úzké 
spolupráci s MZe, SZIF, Potravinářskou 
komorou ČR a regionálními agrárními 
komorami byl v roce 2019 vyhlášen  
a zorganizován již desátý ročník soutěže 
Regionální potravina, ve kterém je AK ČR mimo 
jiné zastoupena v jednotlivých krajských 
hodnotících komisích.  
 
Samotná 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, řemesel, zaměstnanosti, posílení šíře 
sortimentu, apod. Soutěže o nejlepší regionální 
potraviny jsou v současnosti organizovány  
ve všech krajích České republiky, přičemž  
ve vybraných krajích jsou souběžně také 
vyhlášeny původní soutěže s vlastním názvem, 
odlišným systémem hodnocení, či financování.  
I díky regionálním specifikům nebyla stále 
nalezena shoda a zájem v jejich propojení. 
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Značka Regionální potravina garantuje 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 drobných a místních výrobců, které se jinde nevyrábí. Odborné poroty vybírají vždy jeden 
vítězný výrobek v 9 kategoriích, a to na 4 roky, v případě závažného prohřešku lze značku odebrat, 
k čemuž v oprávněných případech dochází. Aktuálně je značka propůjčena 410 produktům od 313 
výrobců. 
 
Pro letošní rok jsou opět na úrovni jednotlivých krajů připraveny semináře SZIF a MZe  
ke správnému značení potravin, které mají výrobcům zjednodušit a zpřístupnit legislativní pravidla. 
Blíže na www.regionalnipotravina.cz.  
 

 
6.2 KLASA 
 
Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským  
a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Spravuje ji Státní 
zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. 
Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu pro rozeznání výjimečně 
kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku na obalech téměř tisíce produktů od 236 výrobců. 
 
Historie značky KLASA má začátek v roce 2003, a již 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 především 
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 tedy je nabízet spotřebitelům kvalitní 
potraviny, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují přidanou hodnotu  
a zaručují jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. Hlavním cílem je zejména 
zvýšit zájem o kvalitu potravin a edukace veřejnosti v otázce kvality potravin a tím ovlivnit nákupní 
chování spotřebitelů. Dalším z cílů tohoto projektu je posílit konkurenceschopnost výrobců kvalitních 
potravin. Podle provedených průzkumů v maloobchodních prodejích roste segment kvalitních 
potravin prokazatelně rychleji. Potvrzuje se tedy, že za dobu existence si značka vydobyla značnou 
prestiž a je přínosem pro prvovýrobce, zpracovatele i spotřebitele. 
 
SZPI pravidelně realizuje kontrolní akci zaměřenou na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální 
potravina. Výsledky trvale potvrzují jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI 
se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin 
inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků. Blíže na www.eklasa.cz.  
 

  

http://www.regionalnipotravina.cz/
http://www.eklasa.cz/
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6.3 České cechovní normy 
 

Cechovní normy zaručují kvalitu potravin tak, že určují povinné, přípustné  
a nepřípustné složky. V porovnání s jinými značkami kvalitních potravin jako 
například Klasa, cechovní normy stvrzují, že firma vyrábí dle určeného 
technologického postupu. Na rozdíl například od značky Klasa, kterou může získat 
více výrobků jednoho druhu dělaných podle různých receptur, je Cechovní norma 
napsaná jednoznačně a určuje, co se do daného výrobku má a může použít.  
Z normy také vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší 

od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh. Česká cechovní norma tak má být základní 
normou, která stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a z níž vyplývají 
nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných 
na trh. Česká cechovní norma může být zpracována buď pro skupinu potravin vyráběných několika 
výrobci na území ČR, nebo i pro jednu konkrétní potravinu vyráběnou jedním konkrétním výrobcem, 
a to bez ohledu na velikost trhu, na který je potravina uváděna. 
 
Příklady nadstandardních parametrů 

- masné výrobky – vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových bílkovin 
v porovnání s legislativou; zákaz použití strojně odděleného masa; zákaz použití zvýrazňovačů 
chuti; 

- mléčné výrobky – použití mléka splňujícího přísnější mikrobiologické požadavky, zákaz použití 
některých přídatných látek; 

- pekařské výrobky – použití žitného kvasu, zákaz použití některých přídatných látek; 
- lahůdkářské výrobky – zákaz použití některých přídatných látek, u výrobků s dobou 

použitelnosti do 5 dnů, včetně dne výroby, nesmí být použity kyseliny benzoová, sorbová, ani 
jejich soli; 

- čokolády, čokoládové bonbony – jsou definovány: minimální obsah kakaové sušiny, 
minimální obsah mléčné sušiny, minimální obsah mléčného tuku, zákaz použití barviv  
a náhradních sladidel (s výjimkou čokolád se sladidly nebo s cukrem a sladidly). 

 
Kompletní seznam výrobků a výrobců najdete na www.cechovninormy.cz.  

 

 
6.4 BIO Produkt ekologického zemědělství 
 

Zeleno-bílý grafický znak BIO nazývaný díky proužkům 
„biozebra“ je doplněný nápisem „Produkt ekologického 
zemědělství“. V České republice slouží jako ochranná 
známka pro biopotraviny. Aby mohly produkty toto označení 
získat, musí být prověřeny některými kontrolními 
organizacemi, které pověřuje Ministerstvo zemědělství. Bio 
výrobky označují produkty z rostlin a živočichů  

z ekologických farem, které nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy  
a zároveň se při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje dopad na životní prostředí a potřeby 
chovaných hospodářských zvířat. Značka „Ekologická produkce“ je na rozdíl od tzv. biozebry značením 

http://www.cechovninormy.cz/
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nadnárodním (ve tvaru zelenobílého lístku) upraveným předpisem Evropské unie. Musí ho mít  
na svém obale každý produkt, který splňuje v rámci EU požadavky na biopotraviny.  
V loňském roce bylo v ČR 4 685 ekologických zemědělců (farem), 822 výrobců biopotravin a 1 014 
distributorů (obchodníků, dovozců a vývozců z/do 3. zemí), přičemž tyto jednotlivé skupiny se 
částečně překrývají. 
 
 

6.5 Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP) 
 
Jedná se o značení Evropské unie. Politika jakosti EU 
má za cíl chránit názvy specifických produktů  
a propagovat jejich jedinečné vlastnosti vyplývající  
z jejich zeměpisného původu či tradičního know-how. 
Názvům produktů lze udělit tzv. zeměpisné označení, 
pokud mají zvláštní vazbu na místo, kde jsou vyráběny. 
Výrobek nesoucí zeměpisné označení je pro spotřebitele jednak zárukou kvality, jednak jim umožňuje 
odlišovat tyto produkty od ostatních. Zároveň pomáhá výrobcům zlepšit prodej těchto produktů  
na trhu. 
Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před jejich paděláním. Týká se to následujících značek:  

- Zaručené tradiční speciality (ZTS)  
- Chráněné označení původu (CHOP)  
- Chráněné zeměpisné označení (CHZO) 

Názvy produktů zapsané jako zeměpisná označení jsou v rámci unijního systému práv duševního 
vlastnictví právně chráněny před napodobením a zneužitím v EU a ve třetích zemích, s nimiž byla 
podepsána zvláštní dohoda o ochraně těchto označení. 
Příslušné vnitrostátní orgány jednotlivých zemí EU přijmou ohledně všech režimů jakosti nezbytná 
opatření chránící zapsané názvy na jejich území. Rovněž by měly zamezit nezákonné výrobě nebo 
prodeji výrobků, které takový název používají, případně by měly jejich výrobu a prodej zarazit. 

 

6.6 BILLA 
 
Mnohaletá spolupráce se společností Billa je dlouhodobě kladena na 
propagaci a vzájemnou podporu v oblasti českých a regionálních 
potravin a na biopotraviny s cílem zastřešit tuzemské producenty, 
garantovat jistotu obchodní spolupráce a usnadnit vzájemnou 
komunikaci. Posilují tak prodejní aktivity společnosti přes značky Naše 
farma, Bon Via, Naše Bio, Vocílka (maso a masné výrobky), Regionální koutky, roste tak šíře i objem 
produkce od lokálních dodavatelů. Sortiment je tvořen ze 75 % výrobky české produkce, z nichž 
významnou částí jsou produkty vlastní výroby, regionální nebo stále více oblíbené BIO potraviny. 
Aktuálně je BILLA jedním z nejúspěšnějších podporovatelů regionálních výrobců a dodavatelů v České 
republice a dle vlastního vyjádření v této podpoře hodlá nadále posilovat. Cílem společnosti je 
provozovat 300 prodejen v roce 2025. AK ČR je nápomocna nejenom v jednáních s konkrétními 
producenty, ale zajišťuje také propagaci směrem k široké veřejnosti, například ochutnávkami 
sortimentu na významných veletrzích. Blíže lze nalézt na www.billa.cz.  

 

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/
http://www.billa.cz/
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6.7 PENNY 
 
 V roce 2017 byla po oboustranné shodě navázána spolupráce s dalším obchodním 
řetězcem, který patří do stejné nadnárodní obchodní skupiny REWE působící v celé 
Evropě. Vzhledem k zaměření aktivit je určen jinému spektru spotřebitelů. Aktivity 
a činnost se tedy nepřekrývají, ale naopak doplňují a rozšiřují celkový zásah 
k prvovýrobcům, zpracovatelům a především ke spotřebitelům. Nosnou filozofií 
společnosti Penny je politika prodeje a podpory českých potravin, čímž podporuje 
české producenty a českou produkci potravinářského sortimentu s tím, že největší důraz je v kampani 
„Co je české, to je dobré“ a na zastoupení českých potravin v prodejní síti ve spojení s užitím 
dobrovolného označení výrobků logem „Česká potravina“. V tomto směru AK ČR podporuje a pomáhá 
prohlubovat aktivity směřující k prodeji českých potravin prostřednictvím širokého spektra aktivit 
směrem k členské základně i k široké veřejnosti. Společnost provozuje přes 390 prodejen s pokrytím 
po celé České republice a stále větší snaha směřuje do spolupráce s malými a lokálními producenty. 
Novou strategií tak je prezentace obchodů jako místního tržiště a navazování osobních kontaktů. 
V současné době je v řetězci prodáváno přes 70 % české produkce a snahou je zvýšit tento objem  
na 80 – 90 %. Velice úspěšná se ukázala například strategie prodeje tzv. křivé zeleniny. Bližší informace 
lze získat na www.penny.cz.  
 

 

 

6.8 Propagace z podpor nevládním neziskovým organizacím MZe 
v roce 2020 
 
 
6.8.1 Projekt Naskoč na mléčnou vlnu  
 

Cílem projektu je pokračování propagace mléka a vzdělávání 
v oblasti zdravého životního stylu prostřednictvím 
konzumace kvalitních a bezpečných mléčných produktů 
(mléko, sýry, zakysané mléčné výrobky přírodní i ochucené). 
Projekt je zaměřen zejména na menší děti na prvním stupni 
základních škol plošně v celé České republice, dále na jejich 

rodiče a částečně na učitelský sbor. V rámci projektu byly vyrobeny propagační předměty, byly 
provedeny prezentace na veřejných akcích se zemědělským zaměřením, či zajištěny kompletní PR 
aktivity. Projekt bude pokračovat i v roce 2021. Konkrétní přehled aktivit  
a výstupů lze shlédnout na www.mlecnavlna.cz.  
 
 

  

http://www.penny.cz/
http://www.mlecnavlna.cz/
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6.8.2 Projekt Náš modrý mák  
 

Cílem projektu je zvýšení pozitivní osvěty a propagace 
kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní 
plodiny se širokým využitím v domácím i průmyslovém 
zpracování, propagace výrobků s kvalitním mákem  
a identifikace tohoto máku na spotřebitelském trhu České 
republiky a jeho přínosů v lidské výživě. Nově přibyla 
komunikace Českého modrého máku pro získanou značku 
Chráněné zeměpisné značení. Projekt bude pokračovat  

i v roce 2021. Konkrétní přehled aktivit a výstupů lze shlédnout na www.nas.modrymak.cz.  
 
 

6.8.3 Projekt Brambory – zdravá zelenina 
 

Cílem projektu je propagace konzumních brambor jako součásti 
prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich 
význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. 
Projekt je zacílen primárně na spotřebitele, zejména ženy hospodyně  
a rodiny s dětmi, sekundárně pak i na zemědělské podnikatele, 
odbornou veřejnost a studenty. Projekt podporuje preferenci 
prospěšného životního stylu s ohledem na zařazení brambor  
do vyvážené stravy, vymezuje se proti dovozům brambor neznámého 
původu z rizikových zemí a podporuje konzumaci brambor a výrobků  

z nich, a to zejména z našich tradičních producentských regionů – Polabí, Vysočiny a Moravy. Projekt 
bude pokračovat i v roce 2021. Konkrétní přehled aktivit a výstupů lze shlédnout  
na www.vseobramborach.cz. 
 

 

6.8.4 Evropský projekt Zrozeno v EU, 2019-2021 
 
Projekt byl AK ČR zpracovaný a předložený 
k Evropské komisi, organizaci CHAFEA  
na jaře 2018. Po posouzení projektu, byl 
schválený a tedy přijatý k realizaci s tím, že 
samotné zahájení projektu bylo k 1. dubnu 
2019. Aktuálně tedy vstoupil do třetího 
roku realizace. Aktivity projektu vycházejí z marketingové podpory moderního evropského 
zemědělství a zemědělských a potravinářských produktů původem z Evropské unie s důrazem  
na jejich kvalitu, chuť, tradice a rozmanitost, a to na trzích v České republice a na Slovensku. Postupně 
jsou představovány základní komodity (vepřové maso, mléko a mléčné výrobky, ryby, oleje, ovoce  
a zelenina…) 
 
Projekt je primárně zaměřen na zdůraznění specifických rysů zemědělských a potravinových produktů 
z EU, zejména jejich kvality a chuti, ale i tradic a rozmanitosti jejich produkce. Těmito prvky chceme 
výrazně zvýšit nákup a spotřebu evropských zemědělských produktů v České a Slovenské republice, 

http://www.nas.modrymak.cz/
http://www.vseobramborach.cz/
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tj. jak národní zemědělské produkce, tak u zemědělských produktů dovážených z jiných členských 
zemí EU.  
 
Hlavním cílem projektu tedy je podpořit růst nákupu a spotřeby zemědělských  
a potravinářských výrobků z Unie na cílových trzích. Sekundárním cílem je zvýšení úrovně povědomí  
o kvalitě, chuti, tradicích a rozmanitosti zemědělských a potravinářských produktů z Unie  
v definovaných cílových skupinách českých a slovenských spotřebitelů, jde například o masa a masné 
výrobky (vepřové maso, hovězí maso, drůbež a ryby), mléko a mléčné výrobky (čerstvé a sušené 
mléko, sýry, kyselé mléčné výrobky), ovoce, zeleninu, oleje a vína. Cíle budou dosaženy optimální 
kombinací efektivních kanálů marketingového mixu, včetně silných PR aktivit, vybraných aktivit ATL 
(v tradičních a nových médiích - zejména v televizi, tisku a on-line, včetně sociálních sítí) a speciálních 
(BTL aktivity informační a vzdělávací cesty), sdělování klíčových zpráv cílovým skupinám v České 
republice a na Slovensku.  
 
Cílovými skupinami je mládež před výběrem dalšího vzdělávání, lidé od 18 let věku a rodiny či ženy  
s dětmi nebo bez dětí 30-49 let, které většinově rozhodují o obsahu a formě nákupu. Cílové trhy České 
republiky a Slovenska mají více než 15 milionů spotřebitelů, kteří potřebují spolehlivé dodávky vysoce 
kvalitních a bezpečných zemědělských produktů za přiměřené ceny.  
 
Ekonomická situace v České republice a na Slovensku jako cílových trzích na trhu byla v roce 2018  
a 2019 poměrně stabilní, přesto je však stále spousta problémů - a to více v dlouhodobém horizontu 
jako je konkurence zemědělské produkce z jiných zemí světa, změny klimatu, cen vstupů  
a ve střednědobém nebo dlouhodobém výhledu, také řešení hospodářských nebo finančních krizí.  
Z těchto důvodů je nezbytné podpořit nárůst nákupů a spotřeby evropských zemědělských produktů 
a jejich spotřebitelských preferencí ve srovnání se zemědělskými a potravinářskými produkty 
dováženými ze třetích zemí.  
 
V rámci projektu chceme zvýraznit především oblasti kvality potravin, rozmanitosti a tradice výroby, 
chuť potravin, bezpečnost, udržitelnost a dohledatelnost evropské produkce. 
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7 Mediální aktivity 
 

Úřad AK ČR 
 

Prioritou AK ČR je zvýšit povědomí veřejnosti o práci zemědělců v živočišné a rostlinné výrobě a dále 
v péči o životní prostředí a venkov, a dále o členech komory a jejich konkrétní činnosti. S tím souvisí 
práce na mediálním obrazu českého zemědělství, k čemuž je třeba učinit z AK ČR relevantního 
komunikačního partnera ve veřejném prostoru, který se pravidelně vyjadřuje k aktuálním tématům 
v oboru a zároveň přináší i svůj vklad do komunikace s médii i s celou společností. Usilujeme proto 
průběžně o zrychlení reaktivní komunikace a zlepšení aktivní komunikace AK ČR vůči novinářům  
i veřejnosti.  
 
V rámci reaktivní komunikace odpovídáme na dotazy novinářů v nejkratším možném termínu  
a poskytujeme jim asistenci při orientaci v odborných otázkách nebo při orientaci ve veřejně 
dostupných datových databázích. Upozorňujeme také na nepřesnosti v médiích. V rámci aktivní 
komunikace nabízíme novinářům vyjádření AK ČR k důležitým tématům a zasíláme tiskové zprávy 
upozorňující na aktuální problémy. Současně nabízíme médiím ke zpracování příběhy zemědělců 
z členské základny a aktuality z dění v jejich zemědělských podnicích. Provádíme také průzkumy 
v rámci členské základny ohledně důležitých témat sloužících k hájení zájmů členské základny ale  
i k monitoringu názorů a výsledky těchto průzkumů poté publikujeme.  

 
Standardně spolupracujeme s redakcemi ČTK a dalších tištěných, 
rozhlasových i audiovizuálních médií působících po celé České republice. 
Zprávy o činnosti a akcích Agrární komory ČR, její stanoviska a tiskové 
zprávy jsou dále pravidelně publikovány v Týdeníku Zemědělec, kde má 
AK ČR svoji stránku, podle potřeby v sobotní příloze deníku Právo (cca 
10-12 x ročně formou tzv. partnerské stránky) a v pravidelných 
týdenních komentářích prezidenta AK ČR v Mladé frontě DNES. 
Souběžně s tím plně využíváme prostor na našem portále www.akcr.cz, 
který je přístupný veřejnosti včetně zasílání pravidelného denního a týdenního zpravodajského 
přehledu. K nadstandardním informacím má přístup členská základna v neveřejné části tohoto 
portálu.  
 
Komplikovaná epidemiologická situace v Česku omezila v roce 2020 možnosti pro pořádání veřejných 
akcí včetně tiskových konferencí a současně nastolila nová témata bezprostředně související 
s pandemií covidu-19. Přesto přesahuje za období 1. ledna 2020 až 31. prosince 2020 počet článků 
s uvedením klíčového slova „agrární komora“ přes 3 000. Odráží se v tom fakt, že zástupci vedení  
a úřadu Agrární komory ČR pravidelně prezentují názory a stanoviska členské základy v tištěných, 
rozhlasových i audiovizuálních médiích. 
 
Cílovou skupinou pro externí komunikaci AK ČR je vedle novinářů také široká veřejnost. 
Komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí jako Facebook a od roku 2021 také Twitter  

http://www.akcr.cz/
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a Instagram. Komunikaci na jednotlivých sociálních sítích je přizpůsoben výběr témat a také styl. 
Našimi komunikačními partnery jsou samozřejmě také zástupci odborné veřejnosti a státní správy 
České republiky.  
 
V roce 2021 pokračují popsané aktivity za účelem posilování vnější komunikace AK ČR s veřejností  
a byla zřízena nová pozice tiskového mluvčího. Proběhla úprava hlavní stránky stávajícího portálu AK 
ČR www.akcr.cz a vedle toho bude vytvořen nový web, který se bude cíleně soustředit na popularizaci 
práce českých zemědělců s nabídkou témat, příběhů, fotek apod. s ambicí vytvořit zajímavé místo pro 
inspiraci novinářů i veřejnosti. 
 

 

7.1 FACEBOOK  
 
Agrární komora ČR již několik let aktivně 
komunikuje také na Facebooku, kde 
prezentuje svoji činnost, aktuální 
témata a otázky českého zemědělství. 
V období od června 2020 do května 
2021 organizace zaměřila větší 
komunikační pozornost i do online 
prostředí, díky čemuž se stala 
pomyslným „hlasem“ zemědělců na 
sociálních sítích. V uvedeném období 
byla AK ČR jedničkou v online 
komunikaci mezi nevládními 
organizacemi i státními institucemi 
zaměřenými na zemědělství. 
 
Stránky pro srovnání (z 23. prosince 
2020): 
 
Na facebookové stránce AK ČR 
přichystala 7 spotřebitelských soutěží. 
Hrálo se o máslo, mouku, brambory, 
víno a další zajímavé ceny. Díky soutěžím 
přibližujeme fanouškům tuzemské 
výrobky z různých regionů. 
 

http://www.akcr.cz/


46 
 

 
Druhotným cílem je zvýšení povědomí o značkách kvality, které potraviny mají na obalu. Fanoušci o 
soutěže projevovali velký zájem, proto do budoucna chystáme další.  
 
Mezi našimi fanoušky jsou také novináři, kteří z našich příspěvků čerpají informace a náměty pro své 
články. Celkový dosah příspěvků každý měsíc přesahoval hodnotu milion uživatelů.  
U dvou příspěvků byl zaznamenán rekord v zhlédnutí. Každý z nich viděl přes milion lidí.  

17. prosince 2020       19. dubna 2021 
příspěvek vidělo 1 386 486 lidí        příspěvek vidělo 1 684 925 lidí 
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7.2 TV cyklus „Potraviny z domoviny“ 
 

 
 

Od září 2019 spolupracovala AK ČR na vlastním TV cyklu vysílaném na Regionální televizi 
www.regionalnitelevize.cz. Každý týden byl vyroben a následně odvysílán jeden díl; jejich celkový 
počet byl 52. Agrární komora prostřednictvím tohoto cyklu představila aktuální témata a komodity, 
jako například hovězí maso, mléko, vejce, brambory, ale i kalamitu hraboše i jednání k prioritám  
do nové SZP. Archiv pořadů naleznete na webu AK ČR http://www.akcr.cz/txt/potraviny-z-domoviny-
odvysilane-dily (odkazem na videa Youtube.com). 
Nové díky cyklu Potraviny z domoviny financuje pouze Iniciativa zemědělských a potravinářských 
podniků. 

 
 
7.3 AGRObase 
 

Od roku 2019 magazín AGRObase vychází jako měsíčník vždy k závěru měsíce ledna, února, března, 
dubna, května, června, srpna (tzv. živitelkový speciál), září, října a listopadu (společně s prosincem), 
tedy v deseti vydáních v průměrném rozsahu 68 stran a tištěném a elektronickém nákladu 
přesahujícím 10 tisíc kusů přímých odběratelů (vyšší počet mají výstavní speciály). V každém vydání 
jsou pravidelné komentáře k aktuálním tématům ze zemědělství, potravinářství, či lesnictví, dále 
rubriky věnované působnosti člověka v krajině a na venkově, lesnímu a vodnímu hospodářství, 
potravinářství, ale třeba i historii, poznatkům vědy a výzkumu. Je zde prostor pro členské svazy  
a společenstva, nabízíme možnost glosování a komentářů, apod. Pro zatraktivnění a pestrost se 
věnujeme i šířeji pojatým tématům a reportážím tak, aby byl obsah poutavý také pro čtenáře mimo 
sektor. 
 
Cílem AGRObase je poskytovat ucelený přehled o dění v sektoru, o dosažených úspěších i prezentace 
problémů a cílů, ale přinést také reportáže z činnosti členů i nečlenů komory, se zajímavostmi  
a novinkami, apod. Elektronická verze je zveřejněna a archivována na portále AK ČR podle 
jednotlivých let http://www.akcr.cz/info/aktuality/bulletiny-casopisy-letaky/.  
 
Od října 2021 lze registrovat e-mail zájemce o AGRObase zde: http://www.akcr.cz/agrobase/prihlasit 
aniž by musel odebírat veškeré další informace z www.akcr.cz. Elektronickou verzi obdrží 
s předstihem přímo do e-mailu s náhledem titulní stránky a odkazem na nové číslo magazínu. 

http://www.regionalnitelevize.cz/
http://www.akcr.cz/txt/potraviny-z-domoviny-odvysilane-dily
http://www.akcr.cz/txt/potraviny-z-domoviny-odvysilane-dily
http://www.akcr.cz/info/aktuality/bulletiny-casopisy-letaky/
http://www.akcr.cz/agrobase/prihlasit
http://www.akcr.cz/
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Odběr elektronické verze, nebo odhlásit/přihlásit papírovou verzi AGRObase je možné zde: 

http://www.akcr.cz/agrobase/prihlasit 

http://www.akcr.cz/agrobase/prihlasit
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8 Zahraniční činnost 
AK ČR 

8.1 Visegrádská čtyřka (V4) 
 
 
 
 

 

Spolupráce v rámci V4 
 
Poslední „covidový“ rok přinesl v zahraniční schůzové činnosti, alespoň v té klasické, tedy prezenční 
podobě, útlum. Pravidelně se zástupci V4 a nově také skupiny Trojmoří (V4+Pobaltí, Rumunsko, 
Bulharsko, Slovinsko a Chorvatsko) setkávali v online formě v souvislosti s řešením aktuálních otázek 
při přípravě reformy SZP. Silným tématem loňského roku se pak stala Zelená dohoda pro Evropu 
(Green Deal), ke které jak země V4, tak země Trojmoří vyjádřily za současných podmínek (stejná 
úroveň podpor a nízká ochrana před dovozy) jasný odmítavý postoj. Poslední online jednání proběhlo 
na začátku května, přičemž další je naplánováno na červen před jednáním Rady ministrů, které by se 
mělo opět pokusit dokončit vyjednávání reformy SZP.  

 
 
8.2 Copa Cogeca 
 
 

COPA-COGECA jsou dvě nejstarší a nejvýznamnější 
nevládní zemědělské organizace v Bruselu. COPA 
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 prezidiem a tajemníkem (Pekka Pessonen) v jednáních se zástupci 
evropských institucí, případně v rámci jednání tzv. civilního dialogu (Komise a nevládní organizace). 
Členství Agrární komory ČR umožňuje účast tzv. expertů v rámci tematických a komoditních 
pracovních skupin, ale také účast vedení AK ČR v rámci prezidií a zvláštních výborů předsednictva. 
Díky tomu se podařilo v pozici COPA-COGECA v reformě Společné zemědělské politiky prosadit 
odmítnutí zastropování, stejně jako některé další priority Konsorcia. Na to konto ke konci roku 
z COPA-COGECA vystoupila Asociace soukromého zemědělství České republiky, což v konečném 
důsledku znamená navýšení členských příspěvků pro AK ČR. V současné době jsou členské příspěvky 
plně refundovány prostřednictvím dotačního titulu 10.D Podpora integrace nevládních organizací. 
Pokud by tomu tak nebylo, je třeba další angažmá v této organizaci zvážit.  
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8.3 Farm Europe 
 
 

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 Evropské 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 AK ČR obvykle 
více prostoru k tomu, aby mohl na půdě Farm Europe (obvykle v rámci větších konferencí) 
prezentovat priority komory a Konsorcia.  
 
 
 

8.4 European Landowners‘ organization (ELO)  
 
 

 

Evropský svaz vlastníků půdy (ELO), 
jehož členem se AK ČR v roce 2021 
stala, patří mezi nejvýznamnější 
evropské nevládní organizace 

promlouvající do podoby Společné zemědělské politiky a souvisejících legislativ z pohledu praxe, tedy 
zemědělské prvovýroby a vlastníků půdy. Nyní ELO sdružuje díky aktivitám 59 organizací v EU 27  
a kandidátských zemích a nejen díky kontaktům na vysoké úrovni v institucích EU patří na poli 
evropské agrární lobby mezi velmi vlivné a schopné hráče. I když ELO sám sebe definuje spíše jako 
think-tank, disponuje přímo v Bruselu profesionálním aparátem (cca 30 zaměstnanců), kteří jsou  
v přímém kontaktu s politickými činiteli na nejvyšší úrovni, ekonomickými experty, kteří se věnují 
tématu zemědělství a mnoha dalšími partnery. Agrární komoru ČR pak na jednáních v Bruselu v této 
organizaci zastupuje prezident komory ve spolupráci se zástupkyní konsorcia, popřípadě 
viceprezidenty v závislosti na tematickém zaměření jednání.  
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9 Právní poradenství a připomínková řízení 
 

JUDr. Nikola Kubálková 
 

9.1 Právní poradenství 
 

Ve věci náhrady újmy nájemcům (pachtýřům) zemědělsky obhospodařované půdy 
zasažené přemnožením hrabošů polích, na které nelze aplikovat vybrané rodenticidy  
v důsledku zákonné ochrany zvláště chráněných živočichů. Současná legislativa je bohužel 
v této oblasti nedostačující a dalo by se konstatovat, že až znemožňuje postiženým 
zemědělsky hospodařícím nájemcům efektivně žádat o náhradu újmy v dikci zákona  
č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon”). Pachtýři zemědělsky obhospodařované orné půdy jsou stavěni do situace, že musí v rámci 
žádosti o náhradu škody za ztížení zemědělského hospodaření dle § 58 Zákona dokládat právní titul  
k užívání dotčené půdy prostřednictvím nájemních smluv (popř. smluv obdobných). Zemědělsky 
obhospodařovaná orná půda je však vedena ve veřejném registru půdy pomocí dílčích půdních bloků. 
Jeden dílčí půdní blok se skládá z více pozemků (či části pozemků) - může se jednat až o desítky 
pozemků. V praxi je běžné, že jeden poškozený pachtýř obhospodařující vícero dílčích půdních bloků 
má desítky až stovky nájemních (pachtovních) vztahů. Dokládání takového množství smluv při 
podávání žádosti o náhradu za ztížené zemědělské hospodaření je pro žadatele nepřiměřená zátěž.  
Z tohoto důvodu Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní zkušení ústav zemědělský a v určitých 
případech i Agentura ochrany přírody a krajiny operují s dílčími půdními bloky - vycházejí ze zápisů  
z registru půdy a považují za dostačující čestné prohlášení žadatele. Nájemcům zemědělsky 
obhospodařované orné půdy se uplatnění žádosti o náhradu újmy v dikci § 58 Zákona zdá 
diskriminační, když poškození vlastníci dokládají svůj titul pouze výpisem z katastru nemovitostí  
a nájemci nemohou svůj titul doložit výpisem z veřejnoprávního registru půdy, zejména, když jiné 
orgány státní správy považují výpis z registru půdy jako dostatečné průkazný důkaz. Dalším 
problémem, který vyvěrá je skutečnost, že prováděcí vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví 
podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského 
hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nárok, v platném znění (dále jen „Vyhláška”) neobsahuje ani 
vodítko, jaký vzorec využít pro určení výše škody za ztížení zemědělského hospodaření. Vyhláška 
pouze specifikuje postupy výpočtu výše náhrady pro omezení zemědělského hospodaření v důsledku 
určitých událostí. Události neupravené Vyhláškou se pak mají řešit analogicky - v předkládaném 
případě však nelze vycházet ani z analogie.  
 
Na náš popud došlo k vytvoření pracovní skupiny k revizi Vyhlášky 432/2005 Sb. ze dne 18. října 2005, 
kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením 
zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. 
 
Vytvořen pro členskou základnu byl vzor dodatku k nájemní smlouvě pro členy, kteří jsou postiženi 
hraboši, který byl koncipován tak, že naoko primárně cílí na úpravu pachtovního vztahu mezi 
vlastníkem pozemku a členem. Dle právní úpravy by totiž členové měli uzavírat smlouvy  
o zemědělském pachtu, nikoliv nájemní smlouvy - praxe je však jiná. Členové se tak můžou obrátit na 
vlastníky, že chtějí jejich stávající nájemní smlouvu tímto dodatkem uvést do souladu s právní 
úpravou. Současně je v dodatku zakotven zásadní bod, a to že členové mohou uplatňovat právo na 

§ 
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náhradu škody podle zákona o ochraně přírody a krajiny a vlastníci se tohoto práva vzdávají  
ve prospěch členů.  
 
Právní poradenství se od 29. sněmu týkalo také těchto oblastí: 
 

 Úskalí proplácení antigenních testů zaměstnavatelům 

Vzhledem k problémům s proplácením antigenních testů zaměstnavatelům, na které Agrární 

komoru upozornili její členové, si Vám dovolujeme poskytnout tento krátký příspěvek, který 

má za cíl objasnit (i) proplácení testů ve vztahu k intervalu testování a (ii) proplácení testů 

sezónních pracovníků z jiných členských států EU.  

 Možnosti rozhodování orgánů právnických osob v současné době 

Informace aktuální ke dni 19. 4. 2021. 

 Funkční období členů volených orgánů v době koronaviru 

Funkční období členů volených orgánů se dle striktního výkladu právních předpisů 

neprodlužuje do 30. 6. 2021 (jak je tomu např. u povolení rozhodování per rollam přestože to 

zakladatelské dokumenty nedovolují). Tj. pokud členům volených orgánů má uplynout funkční 

období v dubnu, doporučujeme z opatrnosti zvolit nové členy.  

 Valná hromada prezenčně v době koronaviru 

Konání valné hromady prezenčně, je možné za splnění následujících podmínek: osoby jsou 

usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti 

účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I.19 

(viz níže), a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, 

neumožní vstup do vnitřních prostor že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li… 

 Zpětné uplatnění daňové ztráty 

V souvislosti s novelou č. 299/2020 Sb., byla do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP”) 

zakotvena přechodná ustanovení, která v určitých případech daňovým subjektům umožňují 

zpětné uplatnění daňové ztráty. 

 Ucelené informace ohledně povinného antigenního testování ve firmách 

Přehled termínů pro zaměstnavatele 

 Krátké shrnutí k DPH v rámci nouzového stavu 

Nově bylo zakotveno bezsankčním posunutí termínů, a to následovně: 

• bod I přiznání DPH za únor do 15. dubna  

• bod II kontrolní hlášení za únor do 15. dubna 

• bod III následné kontrolní hlášení, u kterého běží lhůta od 1. 3. do 21. 3., do 15. dubna 

• bod IV úhrada DPH za únor do 15. dubna  

 Formulář pro výkon podnikatelské a další činnosti a pohyb mezi okresy 

Předkládáme oficiální Formulář pro výkon podnikatelské a další činnosti a pohyb mezi okresy, 

který mohou využít zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci musí v rámci obchodní činnosti jezdit 

mezi okresy po zákaznících.  

 Informaci pro členy ke konání voleb a zasedání orgánů právnických osob 

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 se omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání 

orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, 

tak:  

 Upřesnění k hlasování per rollam a funkčnímu období 
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Dovolujeme si navázat na přílohy (viz níže) ohledně hlasování per rollam v současné 

nevyzpytatelné době. Děkujeme za Vaše podněty a některé body našeho rozboru v této 

souvislosti upřesňujeme.   

 Shromažďování osob od 15. 2. 2021 

Od 15.2.2021 je povoleno shromažďování v rámci jednání orgánů společností (např. 

představenstva, dozorčí rady či sněmu). V případě, že se zasedání bude účastnit více než deset 

lidí, je nutné, aby měli účastníci minimálně antigenní test, dodržovali rozestupy dva metry  

a používali respirátory nebo chirurgické roušky.  

 Odpovědné zadávání veřejných zakázek - novela 

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

která zařazením nové zásady do § 6 zavádí povinnost sociálně a environmentálně 

odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací. 

 

 

9.2 Připomínková řízení 
 

Bc. Eliška Plachá 
 
Agrární komora České republiky je ze zákona tzv. povinným připomínkovým místem, to znamená, že 
všechny legislativní materiály, které se nějakým způsobem dotýkají podnikatelské činnosti členů a 
podnikatelského prostředí obecně, jsou předkládány AK ČR k vyjádření. Od poloviny července 2020 
Agrární komora České republika zveřejnila více než 20 legislativních materiálů k vyjádření členské 
základně, ať už zveřejněním na webu v sekci Legislativa nebo v Týdenním zpravodajství. Připomínky 
byly uplatněny k osmi legislativním materiálům, namátkou např. zásadní připomínky ke státní politice 
životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050. 

  
 
Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 
  
Jedním z legislativních materiálů, ke kterému byly vloženy zásadní připomínky, byla Státní politika 
životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050, a to konkrétně ze strany Lesnicko–
dřevařské komory. Předkladatelem tohoto materiálu bylo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 
  
Předložený návrh Státní politiky životního prostředí se dotýkal prostřednictvím třech řešených oblastí 
– Životní prostředí a zdraví, Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství a Příroda a krajina a deseti dalších 
témat životního prostředí, všech hospodářských oblastí, postihující zemědělství, lesní hospodářství, 
myslivosti a rybářství. U těchto hospodářských činností se zejména soustřeďuje na ekologické 
zemědělství, udržitelné hospodaření v lesích, vývoj druhové skladby lesů, problematiku invazivních 
druhů, podíl zvláště chráněných územích + NATURA 2000, managementu populací spárkaté zvěře, 
obecně pak posílení jejích mimoprodukčních funkcí v krajině i společnosti. 
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10 Schůzová činnost  
Úřad AK ČR 

 
Představenstvo Agrární komory ČR se od 29. sněmu sešlo dle stanoveného harmonogramu celkem 
sedmkrát, z toho čtyřikrát na společném jednání s dozorčí radou. První dvě jednání proběhla 
prezenčně a další jednání vzhledem k epidemiologické situaci online formou. Šlo o následující termíny 
a místa: 15. července 2020, Úřad AK ČR Praha; 2. září 2020, VÚŽV, v.v.i. Praha Uhříněves; 21. října 
2020, online formou přes platformu Skype; 17. prosince 2020 společně s dozorčí radou online formou 
přes platformu MS Teams; 17. února 2021, online formou přes platformu MS Teams; 17. března 2021 
společně s dozorčí radou, online formou přes platformu MS Teams a 28. dubna 2021 společné jednání 
s dozorčí radou, online formou přes platformu MS Teams a osmé jednání je plánováno prezenčně na 
15. června 2021 Účast členů představenstva a dozorčí rady se pohybuje na 90% hranici. 
 
K jednáním jsou pravidelně zváni ministři zemědělství, jejich náměstci, představitelé SZIF, SZPI, PGRLF 
a dalších rezortních organizací a hosté. Dále je to také předseda Ekonomické komise při AK ČR, 
předseda Komoditní rady pro vejce a drůbeží maso při AK ČR, zástupci 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 o obnovu jejich významu, růstu  
a opětovnému zvýšení zajištění tuzemské soběstačnosti ve výrobě základních potravin. Mezi 
nejdůležitější projednávanými tématy bylo nastavení SZP, řešení škod způsobených přemnožením 
hrabošů od roku 2019 s přesahem do letošního roku a nastavení podmínek kompenzací, činnost 
PGRLF, informace o nákazové situaci, 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.  
 
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 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 společně s výrobou 
bezpečných a kvalitních potravin.  
 
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 důstojné 
a konkurenceschopné postavení v rámci středoevropského regionu i posílit exportní možnosti  
do třetích zemí tak, aby zemědělství a zpracovatelský průmysl rozvíjely své možnosti. 
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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, harmonogram 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, usnesení a rozhodnutí k bezodkladným záležitostem.  
 
Z dalších zásadních jednání se minimálně jednou za dva měsíce konaly pravidelné porady KAK, RAK, 
OAK a členských společenstev, a to presenční formou 25. srpna 2020 v hotelu Tři Věžičky u Jihlavy 
s exkurzí do zemědělského podniku Havlíčkova Borová zemědělská, a.s. a poté již následovala online 
jednání a to: 3. prosince 2020; 27. ledna 2021; 17. března 2021 a 17. května online mimořádné jednání 
ředitelů OAK, KAK, RAK a ředitelů svazů a společenstev z důvodů technické konzultace online jednání 
sněmu. Tyto porady se týkaly zejména shrnutí činnosti, aktivit a výstupů vedení AK ČR k aktuální 
problematice. 
 
V květnu 2021 se uskutečnily online předsněmovní diskuze v termínech: 11. května 2021 Ústecký kraj, 
Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Vysočina. V termínu 12. května další online 
předsněmovní diskuze Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje za účasti 
viceprezidentů. Hlavní témata byla plnění 29. sněmu AK ČR a příspěvky viceprezidentů, dle jejich 
odborného a regionálního zaměření. 13. května proběhla online předsněmovní diskuze Libereckého, 
Královehradeckého, Pardubického, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Online jednání 
sněmovny společenstev se uskutečnilo 20. května. 
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11 Informatika, webové stránky AK ČR, šetření 
FADN 

Ing. Soňa Chánová, odbor informatiky AK ČR  
 

11.1 Webové stránky  
 

V říjnu 2021 došlo k výrazné změně systému fungování webu www.akcr.cz, kdy obsahová skladba 
stránky, je zaměřena převážně na členy AK ČR. V květnu 2021 došlo k dopracování hlavní stránky (viz 
obrázek na další straně).  
 

- Přidáno upozornění na důležité termíny (viditelné pouze registrovaným členům - na obrázku 
níže růžově) – automaticky a s předstihem se termín objeví a po uplynutí sám zmizí. Termíny 
se objevují i v newsletterech, 

- v zápatí webu jsou ke stažení – loga a nejčastěji hledané formuláře, aktuální výroční zpráva 
AK ČR, 

- newsletter nejdříve dostávají do e-mailu členové a poté nečlenové, 
- Zprávy jsou filtrovány, tzn., že členové dostávají kompletní přehled, nečlenům je odfiltrováno, 

co je určeno pouze členům, 
- byly odstraněny duplicity vznikající dříve členěním na členské a nečlenské informace, 
- z důvodu zvýšené aktivity a lepší dohledatelnosti vznikly nové sekce: Zápisy, Zahraniční 

pracovníci, Evropská unie a Videoarchiv, 
- AGRObase je zasílaná nečlenům samostatně a s předstihem oproti tištěné verzi bez nutnosti 

odebírat další novinky. 
 

 
 

http://www.akcr.cz/
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Podle zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR v §4 – Působnost komory  
(1) Komory v rámci své působnosti zejména: písmeno m) vedou evidenci členů komor.  

Pro tento účel byl naprogramován modernější a jednodušší AGROREGISTR (viz obrázek níže), kam 

lze po volebním sněmu v roce 2020 přidávat informace o členské základně pro snadnější orientaci, 
přehled a aktualizaci. 
 
 
Od roku 2021 lze vygenerovat ze zadaných údajů „Dohodu o výši členských příspěvků“ a způsobu 
jejich úhrady“, která urychlí administraci a sníží chybovost dat. 
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11.2 FADN – výběrové šetření ekonomiky zemědělských podniků 
 

 

 
 

Nabídnuté 
podniky 
celkem 

Z toho  
 
 

Šetření dokončilo 

 
 

FO 

 
 

PO 

2020 (šetření za účetní rok 2019) 55 5 50 85 % (z 55 přihlášených, 47 podniků) 

2021 (šetření za účetní rok 2020) 64 7 57 šetření probíhá 
 
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 zemědělců  
na národní úrovni i v EU. Podnik se zároveň může udělením souhlasu snadněji zařadit do soutěže 
Zemědělec roku. Podniky ze souboru nabídky AK ČR v minulých letech soutěž v některé z kategorií 
vyhrály. Více informací naleznete na www.zemedelecroku.cz.  
 
Každoročním problémem jsou podniky, které se nahlásí do šetření v lednu a nezváží své personální  
a časové možnosti (netýká se to jenom nevyzpytatelných let 2020-2021) a v průběhu se rozhodnou 
ze šetření vystoupit.  
 
Spolupráce s Ústavem zemědělských a ekonomických informací (ÚZEI) je velmi dobrá. Každý nový 
účastník, který do šetření vstoupí, v něm obvykle zůstává víc jak 5 let, není výjimkou i 15 let a více.  
 
Počet podniků se každým rokem pomalu zvyšuje. Účelem je, aby soubor zůstal zachován pro lepší 
vyhodnocování dat v šetření, a měl rostoucí tendenci s důrazem na stabilní vzorek nahlášených 
podniků. Také je žádoucí, aby podniky ze šetření v průběhu neodcházely. 
 
Zaměstnanci ÚZEI jsou nápomocní při řešení problémů, které podnikům vznikají při rozdílném 
systému zpracování dat v ČR a EU.  
 
Pro každý zúčastněný podnik v šetření je připravené zajímavé finanční ohodnocení – lze se zapojit 
přes OAK, svaz, společenstvo, nebo přihlásit se každý rok v měsíci lednu na chanova@akcr.cz. 

 
11.3 Levnější volání 
 
 
 

V roce 2020 byla podepsána smlouva s T-mobile na dvouleté období. 
Výhodnější volání je neustále nabízeno i členům AK ČR, kteří se mohou 
přidat ke smlouvě. Každý účastník společné smlouvy dostává vlastní 
fakturu. Nastavovat si služby může sám ze svého mobilního zařízení. 
V případě zájmu, že OAK/svaz/společenstvo nebo velmi malý podnik (tzn. do 10 zaměstnanců) má 
zájem o snížení nákladů na volání nebo internetové služby, může zažádat o zařazení čísla pod smlouvu 
AK ČR na chanova@akcr.cz.  
  

http://www.zemedelecroku.cz/
mailto:chanova@akcr.cz
mailto:chanova@akcr.cz
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12 Poradenství a vzdělávání AK ČR 
 

Mgr. Šárka Štejnarová 
 

12.1 VZDĚLÁVÁNÍ  
 
 

12.1.1 Projekt Národní soustava kvalifikací (NSK) 
 
V r. 2020 plnila AK ČR čtvrtým rokem partnerskou roli v projektu 
Národní soustava kvalifikací, ve veřejné zakázce „Zajištění zapojování 
zaměstnavatelů do tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací  
a odpovídajícího materiálně technického zázemí II.“, jenž byl realizován 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu  
a dopravy ČR. AK ČR koordinovala nepřetržitě v průběhu celého období 
projektu 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 byly 
tvořeny reprezentativními zástupci z řad zaměstnavatelů a zaměstnavatelských organizací. Z pozice 
koordinátora se AK ČR účastnila všech jednání SR, zajistila organizaci složení SR a tvorbu profesních 
kvalifikací. Aktuálně je evidováno 1 352 profesních kvalifikací (SR zemědělství 101, SR potravinářství 
a krmivářství 102 a SR LVŽP 87). Vydáno bylo 198 812 osvědčení.  
 
Vytyčený každoroční cíl zakázky, tj. realizace 300 revizí standardů a tvorba 40 nových standardů 
profesních kvalifikací, byl navzdory složitému období s pandemií covid-19 v r. 2020 rámcově naplněn.  
 
Více informací naleznete na www.nsk2.cz; www.narodnikvalifikace.cz; www.sektoroverady.cz. 
 
 

12.1.2 Projekt Mistrovská zkouška (MiZk) 
 
Možnost profesního rozvoje řemeslníků ve svém oboru se vyprofilovala 
oficiálním zahájením 1. listopadu 2017 v projektu Národního ústavu  
pro vzdělávání „Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských 
kvalifikací“ (MiZk). Rolí AK ČR byla spolu s ostatními partnery během 31 
měsíčního projektu prosadit nastavení pravidel, postupy a obsah 
mistrovských zkoušek, pravidla pro osnovy vzdělávacích programů  
pro mistrovské kvalifikace, přípravu zkušebních komisí, lektorů, týmů  
pro tvorbu standardů. V průběhu tříletého období byly zpracovány pod 
koordinací AK ČR mistrovské kvalifikace cukrář, podkovář, florista, řezník, 
pekař, sýrař, sladovník, včelař a rybář. V r. 2020 byly zfinalizovány učební 

http://www.nsk2.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.sektoroverady.cz/
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texty pro společnou část mistrovské zkoušky spolu s osnovami vzdělávacích programů a učební texty 
pro mistrovské kvalifikace vybrané k pilotážím.  
 
V posledním kvartále r. 2020 bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona předkladatele 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR tak definitivně ukotví institut mistrovská zkouška v §19 zákona.  
 

 
12.1.3 Program rozvoje venkova (PRV) 
 

 V rámci 8. kola příjmu žádostí PRV 2017–2020, 
opatření 1.2.1., Agrární komora České republiky 
obhájila úspěšně projekt 8 regionálních seminářů  
s titulem projektu „Produkce brambor s uplatněním 
půdoochranných, protierozních a biologických 
postupů“. Vlivem vládních omezení spojených s covid-
19 zrealizovala AK ČR ve spolupráci s Českým 

bramborářským svazem, z. s. pouze první tři semináře s daty a místy konání 5. 3. 2020 Choustník,  
9. 6. 2020 a Čelákovice, 18. 6. 2020. Ostatní plánované akce (Lednice, 21. 7. 2020 Březová, 28. 7. 2020 
Havlíčkova Borová, 18. 8. 2020 Lukavec, 26. 8. 2020 Horažďovice a 16. 10. 2020 Havlíčkův Brod) byly 
pro výše uvedené důvody zrušeny.  
 
Pro r. 2021 se podařilo AK ČR obhájit věcným obsahem obdobný projekt i v 9. kole příjmu žádostí PRV 
2017-2020, opatření 1.2.1. Projekt s názvem „Stabilita produkce brambor metodami šetrnými 
k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě“ bude realizován za součinnosti s Českým 
bramborářským svazem, z. s. v šesti krajích ČR. Projektem plánované termíny s místy konání jsou 
následovné: 9. červen 2021 Jirny, 15. červen 2021 Seč, 20. červenec 2021 Březová u Vítkova,  
29. červenec 2021 Havlíčkova Borová, 17. srpen 2021 Pelhřimov, 25. srpen 2021 Klatovy, 22. říjen 
2021 Havlíčkův Brod.  
 
Při výběru tematického zaměření seminářů se vždy bere v potaz aktuálně nejvíce poptávaná 
problematika ze strany členské základny AK ČR.  
 
 

12.1.4 Školení středoškolských pedagogů zemědělských oborů o moderní data 
 
Na základě velmi hojné poptávky ze strany středních zemědělských škol připravila na r. 2021 AK ČR 
s příslušnými tajemníky svazů plán na školení středoškolských a vysokoškolských pedagogů. 
Plánované aktivity jsou promítnuty v 5. opatření projektu realizovaného ve spolupráci s PK ČR Půda, 
jídlo, život (2021), jenž je primárně zaměřen na propagaci a vzdělávání v oblasti zemědělské 
prvovýroby, zpracování a distribuci kvalitních potravin směrem ke spotřebitelské veřejnosti v ČR 
Prostřednictvím realizace komplexních propagačních kampaní a odborných akcí si projekt klade za cíl 
zvýšit konzumace lokálních zemědělských produktů a potravin do konce roku 2021. 
Konkrétně bude cílem zvýšení kvalifikace akademických pracovníků, potažmo jejich žáků v oblasti 
chovatelství skotu a drůbeže, v rámci oborů kategorie E, H, M, L, č. 41 – Zemědělství a lesnictví. 
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Dotace bude sloužit k doplnění vzdělávacích rámcových programů s reflexí na aktuálně dispoziční 
novinky, dovednosti a znalosti v oblasti chovu skotu a drůbeže, v praxi: jedno školení k chovatelství 
skotu a jedno školení k chovatelství drůbeže na ČZU v Praze (květen – červen 2021) + dvě další 
obsahovým pojetím navazující školení na MENDELU v Brně (září – listopad 2021).  
 
 

12.1.5 HORIZON 2020 – FOX 
 
Agrární komora ČR je prvním rokem jedním z 25 partnerů 
konsorcia projektu FOX („Innovative down-scaled Food 
processing in a boX“), financovaného z programu HORIZON 
2020, projektového čísla 817683, pod koordinací Deutsches 
Institut Für Lebensmitteltechnik se sídlem v Bruselu. V 
horizontu 54 měsíců napomáhá AK ČR vyvinout inovativní 
technologie malého rozsahu v mobilních nebo flexibilních 
zpracovatelských jednotkách pro různé aplikace pro malé a 
střední podniky a zemědělce v odvětví ovoce a zeleniny v 
Evropě. To bude stimulovat přechod od centralizovaného průmyslu k regionálním centrům, které 
využívají inovativní, flexibilní a udržitelné technologie založené na sezónnosti a poptávce. Tím FOX 
splňuje očekávání malých potravinářských podniků pro inovativní řešení zpracování, technicky  
a ekonomicky proveditelná, která také berou v úvahu potřeby potravinového řetězce a spotřebitele. 
Spotřebitelé očekávají jídlo, kterému mohou důvěřovat. FOX se zaměřuje na technologie šetrného 
zpracování: nízkoteplotní sušení, mírnou extrakci, mírnou konzervaci s pulzním elektickým polem, 
nebo vysokým tlakem, inovativní kondicionování a balení, ale I rychlé testování kvality. Tímto 
způsobem lze vyrábět různé druhy ovoce a zeleniny s vynikající fyzickou a výživovou kvalitou, a tak 
přispět k zdravější stravě. Procesy jsou aktuálně zkoumány a demonstrovány v deseti partnerských 
regionech (pouze demonstrace) s významným podílem pěstováním ovoce a zeleniny. V konkrétním 
regionu bude využit potenciál nových obchodních možností a budou navrženy strategie pro zapojení 
spotřebitelů do procesů vývoje produktů.  
 
V příštích letech se AK ČR bude věnovat spolupráci s ovocnářskými a zelinářskými instituty a spolky 
tak, aby mohla následně vyhodnotit specifika a potřeby malých a středních farem při zpracování jejich 
vlastní produkce a uvádění na trh.  
 
Aktuálně dosažené hmatatelné výstupy z projektu jsou k dispozici prostřednictvím:  
videa ze zpracování džusu v 3D modelu: https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/3d-model-of-
mobile-fruit-processing-unit/ 
 
Brožury 50 trendů ovlivňující evropský potravinářský průmysl do r. 2035: https://www.fox-
foodprocessinginabox.eu/50-trends-influencing-europes-food-sector-by-2035/ 
 
Letáku projektu - https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/wp-content/uploads/2020/06/FOX-
Food-in-a-Box_Leaflet_15032020.pdf   
 

https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/3d-model-of-mobile-fruit-processing-unit/
https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/3d-model-of-mobile-fruit-processing-unit/
https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/50-trends-influencing-europes-food-sector-by-2035/
https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/50-trends-influencing-europes-food-sector-by-2035/
https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/wp-content/uploads/2020/06/FOX-Food-in-a-Box_Leaflet_15032020.pdf
https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/wp-content/uploads/2020/06/FOX-Food-in-a-Box_Leaflet_15032020.pdf
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12.1.6 Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru  
 
Z pozice člena se AK ČR účastnila ve sledovaném období řady jednání výkonné rady, čímž udržuje 
kontakt se zemědělskými středními školami, se kterými intenzivně řadu let usiluje o zlepšení praktické 
výuky na školních statcích. AK ČR zajistila propagaci celé řady TOP akcí vzdělávacích institucí 
prostřednictvím oficiálních stránek AK ČR, v AGRObasi, týdeníku Zemědělec apod., kalendář akcí 
zemědělských škol na www.akcr.cz mají možnost si školy umístit avízo k připravované akci. 
V rovnostejném duchu bude pokračovat v r. 2021.  
 

 
 
12.1.7 Koordinační a implementační výbor (KIV) 
 
AK ČR je členem KIV, který realizuje implementační plán Strategie celoživotního učení při MŠMT  
ve frekvenci jednání 3 x ročně.  
 
 
 

12.1.8 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.  
 
 

  

http://www.akcr.cz/
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12.2 PORADENSTVÍ  
 

12.2.1 Regionální přenos informací (9.F.e.) 
 
Ve sledovaném období r. 2020 naplnila AK ČR svou čtyřletou roli koordinátora v rámci dotačního titulu 
9. F.e. Regionální přenos informací. AK ČR splnila roli centrálního střediska pro 13 krajských organizací 
v České republice: Okresní agrární komora Most – Ústecký kraj, Agentura Venkova, o.p.s. – Plzeňský 
kraj, AGROVENKOV, o.p.s. – Pardubický kraj, Regionální agrární komora Ostravsko – Moravskoslezský 
kraj, Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., 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 i roli informačního střediska pro hl. m. Prahu. 
 
V roce 2020 AK ČR zorganizovala 2 celostátní semináře pro členskou základnu k rozvoji zemědělství, 
venkova a dopadům sucha na krajinu (8. října 2020) a k principům precizního zemědělství 
v pěstebních technologiích z pohledu transferu nových poznatků vědy a výzkumu do praxe (25. srpen 
2020).  
 

 
 
AK ČR obhájila v r. 2020 ediční plán na sedm odborných publikací a zajistila produkci těchto knih:  
 
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Petr Zábranský, Efektivní hospodaření 
s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté, ISBN: 978-80-88351-13-
9, 
Ing. Radko Loučka, CSc., Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru, ISBN: 978-80-88351-
14-6, 
Ing. Radko Loučka, CSc., Vlci v české krajině, ISBN: 978-80-88351-15-3, 
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně 
v zemědělství, ISBN: 978-80-88351-16-0, 
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František Velát, Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Česnek: odrůdy, agrotechnika, posklizňové 
zpracování a skladování, ISBN: 978-80-88351-17-7, 
doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., Krmiva, krmné směsi a technika krmení v intenzivních a zájmových 
chovech králíků, ISBN: 978-80-88351-18-4, 
Ing. Josef Králíček, Brambory, informace pro pěstitele, ISBN: 978-80-88351-19-1. 
 
AK ČR předložila vyúčtování nákladů za r. 2020 z dotačního titulu 9.F.e. Regionální přenos informací 
ve výši 9 183 199,- Kč a podařilo se jí prosadit 0% kofinancování pro všechny partnery dotace.  
 

 
 

12.3 AK ČR – připomínkové místo legislativy pro školství, 
poradenství  
 
 

Ve sledovaném období zůstává AK ČR připomínkovým místem od aktualizace pravidel 
Programu rozvoje venkova počínaje až po novely zákonů předkládaných ze strany MZe, 
MŠMT, MPO. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
2019–2023 atd.  
 
V reflexi na uplynulé období r. 2020 Agrární komora České republiky (AK ČR) bude  

i v příštích letech rozvíjet řadu aktivit v oblasti vzdělávání, poradenství a zaměstnanosti. Hlavním 
mottem zůstává zajištění dostatku kvalitní pracovní síly pro výrobní procesy v komoditě zemědělství.  

  

§ 
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13 Činnost úřadu a financování AK ČR 
 

Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel úřadu AK ČR 
 

13.1 Úřad 
 

 
13.1.1 Personální změny  
 
V roce 2020 a počátkem roku 2021 v důsledku voleb na sněmu 2020 a mimořádné situace způsobené 
pandemií byly ve stavu zaměstnanců AK ČR časté změny. Pracovní poměr postupně během května až 
července 2020 ukončili Ing. Jan Záhorka, Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. a Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, 
Ph.D. Nově zvolený prezident AK ČR Ing. Jan Doležal byl na pozici tajemníka AK ČR v červenci 2020 
nahrazen Ing. Gabrielou Dlouhou, Ph.D., na pozici Ing. Záhorky byla převedena Jana Nováková. 
Potřeba zajistit PR aktivity a právní servis vedla k tomu, že od října 2020 na příkazní smlouvu pracuje 
pro AK advokátka JUDr. Nikola Kubálková. Bylo vypsáno výběrové řízení na pozici PR manažer/tiskový 
mluvčí. Z jedenácti uchazečů by vybrán Mgr. Zdeněk Šesták s nástupem 1. 1. 2021. Jeho pracovní 
poměr skončil ve zkušební době a na jeho místo byla v březnu 2021 přijata Bc. Barbora Pánková. 
V únoru 2021 ukončila pracovní poměr Mgr. Šárka Štejnarová a nahradil ji Vladislav Selivanenko. Přes 
obtíže spojené s personálními změnami a přechodným snížením personální kapacity úřad Agrární 
komory ČR zajistil potřebné činnosti včetně mimořádných, např. zajištění osobních ochranných 
pomůcek pro členy AK ČR, dvojnásobná organizace sněmu, apod. Byl zajištěn dlouho postrádaný 
právní servis a posíleny PR aktivity AK ČR. Celkový stav zaměstnanců AK ČR se nezvýšil a činil v roce 
2020 devět přepočtených pracovníků. 
 

 
13.1.2 Kooptace člena představenstva 
 
Člen představenstva AK ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. zaslal prezidentovi AK ČR 12. 4. 2021 e-mail, 
kterým rezignoval na funkci člena představenstva AK ČR. Na základě rozhodnutí výkonné rady PK ČR 
byla do funkce člena představenstva kooptací navržena Ing. Dana Večeřová, prezidentka 
Potravinářské komory ČR. Představenstvo AK ČR kooptaci schválilo. 
 

 
13.1.3 Inventarizace 
 
Byla provedeny řádné inventury majetku AK ČR bez zjištění inventurních rozdílů. 
 

 
13.1.4 Rozhodčí soud 
 
V průběhu roku 2020 pokračovala jednání s novým předsednictvem Rozhodčího soudu. Nový 
předseda předsednictva Rozhodčího soudu byl hostem jednání představenstva AK ČR, kde nastínil 
svoji vizi budoucí spolupráce s AK ČR. 
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13.1.5 Veřejná sbírka 
 
Osvědčení KUOK 40935/2020  
 

 
 

 
Sbírka byla prováděna na území ČR od 6. 4. 2020 shromažďováním příspěvků na bankovním účtu číslo 
292900456/0300. Shromažďování příspěvků bylo ukončeno 15. 5. 2020. 
 
Bylo shromážděno celkem 1 740 056 Kč od 151 dárců z jednotlivých krajů. Dárcům byla postupně 
vystavována potvrzení o finančním daru.  
 
AK ČR uzavřela příslušné darovací smlouvy s domovy pro seniory a na jejich základě jim převedla 
finanční prostředky shromážděné dárci z příslušného kraje. 
 

Domovy pro seniory na základě doporučení v darovací smlouvě použily darované finanční prostředky 
na nákup potravin pro osoby, o které pečují. Nákupy domovy doložily kopiemi faktur a jejich 
výčetkami. 
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AK zajistila publicitu veřejné sbírky na svých webových stránkách www.akcr.cz, v časopisu AGRObase 
a týdeníku Zemědělec. 
 

 

http://www.akcr.cz/
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Stav finančních prostředků je souhrnně uveden v následující tabulce a doložen v příloze „CEB: Pohyby 
na účtu 292900456/0300 ze dne 14. 12. 2020“. 

 

Účet 292900456/0300 

Kč dárci dle krajů Kč 

soukromé osoby     44 114,00 Kč  

Středočeský kraj    758 250,00 Kč  

Jihočeský kraj    162 170,00 Kč  

Vysočina    134 705,00 Kč  

Pardubický kraj    118 606,00 Kč  

Olomoucký kraj     96 100,00 Kč  

Jihomoravský kraj     80 886,00 Kč  

Moravskoslezský kraj     72 140,00 Kč  

Plzeňský kraj     68 000,00 Kč  

Ústecký kraj     66 500,00 Kč  

Zlínský kraj     57 585,00 Kč  

Královéhradecký kraj     51 000,00 Kč  

Liberecký kraj     25 000,00 Kč  

Karlovarský kraj      5 000,00 Kč  

Celkem dárci  1 740 056,00 Kč  

celkem vyplaceno 34 
domovům 

   -1 739 000,00 Kč  

zúčtování kladných 
úroků 

276,02 Kč 

za vedení účtu -708,00 Kč  

Zůstatek na účtu  624,02 Kč  

 

 

13.1.6 Zastupování Agrární komory ČR v bruselských organizacích 
 
AK ČR v roce 2020 i 2021 nadále využívá dotační titul 10.D k podpoře nevládních organizací 
zastupujících zájmy AK ČR v bruselských organizacích. Za tímto účelem spolupracovala na základě 
smlouvy do 31. 12. 2020 se společností CrossEurope Consulting, s.r.o. a od 1. 1. 2021 byla nahrazena 
společností AKP Consulting, s.r.o., která vykonává pro AK ČR činnosti směřující k plné integraci AK  
do mezinárodních nevládních organizací COGECA (Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví) 
COPA (Konfederace zemědělských producentů) a think-tank Farm Europe a nově také ELO (European 
Landowners Organization). 
 
AK ČR nadále zastřešuje činnost tzv. Konsorcia. Činnost konsorcia je financována smluvními partnery 
AK ČR a to Iniciativou zemědělských a potravinářských podniků, Zemědělských svazem ČR, 
Potravinářskou komorou ČR, Slovenskou polnohospodářskou a potravinářskou komorou. Zájmy 
konsorcia zastupuje v bruselských strukturách smluvní partner AK, kterým do 31. 12. 2020 byla 
společnost Becker  Poliakoff Consulting, a.s. a od 1. 1. 2021 je to společnost CrossEurope 
Consulting, s.r.o. Členové Konsorcia na společném jednání v březnu 2021 jednoznačně rozhodli  
o pokračování činnosti Konsorcia i v dalším období, tj. do 30. 4. 2022. 
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13.1.7 Ekonomická migrace (zahraniční pracovníci) 
 
AK ČR v roce 2020 i 2021 plní nadále roli garanta pro zemědělství, potravinářství a lesnictví ve vládních 
programech ekonomické migrace, tj. Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Ukrajina, Mongolsko, 
Srbsko, Filipíny, Indie apod., zahájen 1. 9. 2019, gestor programu MPO) a v programu Mimořádné 
pracovní vízum (Ukrajina, zahájen 1. 12. 2019, gestor MZe).  
 
Příjem žádostí podnikatelů byl v roce 2020 přechodně pozastaven v období březen až červen 
v důsledku nouzového stavu. Na počátku roku 2021 je zájem podnikatelů značný a s tím souvisí i 
nárůst počtu žádostí o zařazení do programů. Zvyšuje se administrativní náročnost procesu vyřizování 
žádostí a tím i nároky na kompetentnost garanta. 
 
V roce 2020 AK ČR zařadila do Programu kvalifikovaný zaměstnanec 26 žádostí na 122 pracovníků  
a v roce 2021 (do 16. 4.) 22 žádostí na 64 pracovníků. Za stejné období v programu Mimořádné 
pracovní vízum to bylo 55 žádostí pro 166 pracovníků, resp. 51 žádostí pro 206 pracovníků. Většinu 
tvoří občané Ukrajiny, Moldávie a Mongolska do podniků zahradnických a zelinářských, provozů 
živočišné výroby a potravinářských podniků. 
 

 
13.1.8 Přehled dotovaných projektů realizovaných AK ČR v roce 2020 a 2021 
 

1. Zrozeno v EU je program na tři roky. V březnu 2021 byl ukončen 2. rok realizace, 
zpracována závěrečná zprávy a žádost o průběžnou platbu. V dubnu byl zahájen 3.  
a poslední rok realizace projektu. Projekt skončí 31. 3. 2022. 
 

2. Projekty pro nevládní organizace (ve fázi ukončeného zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku a na počátku realizace, která končí k 31. 12. 2021): 
2.1: Naskoč na mléčnou vlnu (2021) 
2.2: Náš modrý mák (2021) 
2.3: Brambory zdravá zelenina (2021) 
2.4: Půda, jídlo, život (2021) je projekt, kde žadatelem o dotaci je Potravinářská komora ČR 
a AK ČR je partnerem projektu. PK ČR a AK ČR každý jednou polovinou zajišťují 
kofinancování projektu ve výši 30 % z celkových nákladů projektu.  
K zajištění kofinancování ve výši 1 570 000 Kč shromažďuje AK na základě smluv finanční 
příspěvky.  
K 21. 5. 2021 je uzavřeno 58 smluv (15 individuální členové AK ČR, 9 členských 
společenstev, 34 OAK/RAK) v celkové výši 1 015 000 Kč. Na příslušný účet je přijato 
814 725 Kč. 
Nejvíce přispěvatelů je z okruhu RAK Středočeského kraje. 

 
3. Národní dotace: 

3.1. 10.D: Podpora evropské integrace nevládních organizací (finanční zajištění jednání 
v bruselských organizacích pro členy AK ČR, činnosti APK Consulting, s.r.o. a členských 
příspěvků COPA/COGECA, Farm Europe a ELO) 
3.2. 9.A.b.4: Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných 
odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských 
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vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány 
zemědělské veřejnosti (probíhá); 
3.3. 9.Fe.: Regionální přenos informací (probíhá) 

4. PRV 1.2.1 
4.1. Stabilita produkce brambor metodami šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření  

s vodou v půdě (probíhá) 
 

 
13.1.9 Agrární ples  
 
Agrární ples plánovaný na únor 2021 se v důsledku pandemie nekonal.  
 

 
13.1.9 Hospodaření AK ČR v roce 2020 
 

Agrární komora ČR zakončila rok 2020 s hospodářským výsledkem  
po zdanění 1 091 tis. Kč (před zdaněním 1 427 tis. Kč), při celkových 
nákladech 51 114 tis. Kč a celkových výnosech 52 205 tis. Kč. 
 
Plán 2020 předpokládal zisk 1 524 tis. Kč, celkové náklady 53 154 tis. Kč  
a celkové výnosy 54 678 tis. Kč. 

 
Rok 2020 byl velmi náročný na zvládnutí cash flow vzhledem k mimořádně velkému plánovanému 
podílu dotovaných projektů (celkem 9 projektů za 27 062 tis. Kč, tj. cca 47 % výnosů celkem) z nichž 
většinu (celkem dotace 20 656 tis. Kč) bylo nutno předfinancovat během roku 2020.  
 
Skutečný podíl dotovaných projektů byl nižší než plán, protože v důsledku pandemie nebyl realizován 
projekt Brambory zdravá zelenina (2020) (dotace 1 817 tis. Kč) a významně se v průběhu roku 2020 
snižovaly náklady na projekty Zrozeno v EU, 9.F.e Regionální přenos informací a PRV 1.2.1 Informační 
a vzdělávací akce (Brambory) (plán 19 139 tis. Kč, skutečnost 15 123 tis. Kč) a to především rušením 
veškerých kontaktních akcí (semináře, exkurze, výstavy, atd.) 
 
Tato skutečnost významně přispěla ke zvládnutí cash flow a to i přes zpoždění výplat dotací titulů 
10.D, 9.Fe., 9.A.b.4 ve výši cca 9 000 tis. Kč z prosince 2020 na přelom března a dubna 2021. Přesto 
bylo nutno v prosince částečně čerpat kontokorentní úvěr.  
 
Zvýšená aktivita AK ČR se mj. projevila ve větší propagaci a PR aktivitách (např. tisková kampaň  
v Parlamentních listech, Právu, CZ Testu, Facebooku, TV seriál Potraviny z domoviny) a také ve výrazně 
vyšším využití právního servisu, včetně vyšších nákladů, než předpokládal plán. 
 
AK ČR v roce 2020 oproti minulým letům musela operativně reagovat na mnoho změn v činnosti 
komory a to zejména v projektech z důvodu mimořádné situace vyvolané pandemií, posunem 
vyplácení tzv. národních dotací i personálními změnami a úsporami. 
 
AK ČR udržela finanční stabilitu a platební schopnost během celého roku a s minimálním využitím 
kontokorentního úvěru v prosinci 2020. AK ČR hospodařila se ziskem. 
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14 Ostatní činnost 
 
14.1 Žofínská fóra 

 

Úřad AK ČR 
 
Dne 25. června 2020 proběhlo ve Velkém sále paláce Žofín 232. Žofínské fórum na téma: Společná 
zemědělská politika a budoucnost českého zemědělství. Největší nepřítel – sucho? 
 
V jejich rámci pravidelně vystupují zástupci vedení AK ČR s prezentacemi a stanovisky k ústřednímu 
tématu akce, ale také během doprovodné diskuze. Žofínská fóra pravidelně navštěvuje cca 250 hostů, 
a díky souběžnému mediálnímu pokrytí se tak aktuální problematika zemědělství a potravinářství 
dostává mezi širší spotřebitelskou veřejnost. 
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14.2 Prezentace AK ČR na výstavách a veletrzích s mezinárodní 
účastí 

Jana Nováková, odborný referent AK ČR 
 
Agrární komora ČR se již řadu let pravidelně zúčastňuje tří mezinárodních výstav a veletrhů 
pořádaných v ČR a zaměřených na oblast zemědělství a lesnictví. Na uvedených výstavách má AK ČR 
své stánky, kde probíhá propagace činnosti komory, členských i spolupracujících organizací a 
regionálních produktů. V rámci doprovodných akcí se konají společná jednání představenstva a 
dozorčí rady AK ČR, obvykle za účasti ministra zemědělství a dalších státních i regionálních 
funkcionářů. O aktuálních otázkách jednají komise ekonomická, myslivecká i školská a komoditní rady 
AK ČR. Ve spolupráci s dalšími zemědělskými organizacemi jsou pořádány tematické konference a 
soutěže vystavovatelů. Bohužel, z důvodu koronavirové pandemie, se v r. 2020 nemohla konat žádná 
z plánovaných výstav. 
 

14.2.1 Souběžně konané veletrhy Techagro, Silva Regina a Biomasa  
 

Veletrhy Techagro, Silva Regina a Biomasa mají již 
dlouhou tradici a vypracovaly se mezi tři největší 
zemědělské veletrhy v Evropě. Konají se vždy 
v sudém roce na jaře v areálu brněnských veletrhů. 
V roce 2020 se měly konat v termínu 31. 3. – 4. 4. 

avšak covid-19 tomu zabránil. Došlo k rozhodnutí přesunout veletrhy na duben 2021 a následně 
k finálnímu přesunu opět na sudý rok v termínu 3. – 7. 4. 2022. Agrární komora ČR opětovně 
předpokládá na těchto veletrzích svoji aktivní účast. Je již tradicí, že se při této příležitosti konají 
konference o budoucnosti českého zemědělství, mezinárodní veterinární kongresy a mnoho dalších 
odborných akcí.  
 

14.2.2 Mezinárodní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích 
 
Mezinárodní agrosalon Země živitelka byl plánován na termín 27. 8. – 1. 9. 
2020. Jedná se o nejvíce navštěvovanou zemědělskou výstavu v České 
republice určenou pro odbornou i laickou veřejnost. Agrární komora ČR se 
tohoto agrosalonu zúčastňuje každoročně od založení komory. Součástí 
agrosalonu jsou i národní dožínky, tradiční slavnost pořádaná ve spolupráci 
s Výstavištěm České Budějovice a.s. Mělo se jednat o 47. ročník výstavy, 

který však byl zrušen a přesunut na termín 26. – 31. 8. 2021. 
 

14.2.3 Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech 
 

Jedná se o mezinárodní veletrh pořádaný společně s Národní výstavou 
hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti v areálu brněnských veletrhů 
vždy v lichém roce na jaře. Tento veletrh nebyl na r. 2020 plánován a měl by se 
uskutečnit v termínu 5. – 8. 9. 2021. Na uvedeném veletrhu se Agrární komora ČR 
angažuje obdobně jako při veletrhu Techagro. Veletrh Animal Tech postupně posiluje 

svůj odborný význam, zvyšuje se návštěvnost a jsou zde pořádány různé doprovodné akce komory. 
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14.3 Systém doporučování odrůd obilovin 
 

Jana Nováková, odborný referent AK ČR 

 
Agrární komora ČR je garantem zkoušení odrůd obilovin. Postupuje se podle zákona č. 219/2000 sb. 
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. O zkoušení v polních pokusech a laboratořích 
se každoročně uzavírají smlouvy s ÚSTŘEDNÍM A KONTROLNÍM ÚSTAVEM ZEMĚDĚLSKÝM (ÚKZÚZ), 
výzkumnými ústavy, majiteli práv k odrůdám a se zkušebními stanicemi. 
 
Například v roce 2020 jsme zkoušeli 37 
odrůd ozimé pšenice, 16 jarní pšenice, 17 
jarního ječmene, 18 ozimého ječmene, 11 
ovsa, 5 tritikale ozimého, celkem 104 
odrůd. Zkoušky probíhaly na 14 zkušebních 
stanicích a 4 816 pokusných parcelách ve 
všech pěstitelských oblastech republiky. 
Zkoušky se provádí podle metodiky ÚKZÚZ 
a řídí je komise ustavené pro jednotlivé 
druhy obilovin. V komisích zasedají přední 
odborníci pěstitelské teorie i praxe. 
 
K financování pokusů využíváme dotační titul MZe 9.A.b.4. „Podpora na zajištění samostatných 
odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření 
informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních zkoušek plodin, které jsou 
následně publikovány veřejnosti“. 
 
U všech odrůd obilovin se hodnotí především výnos zrna, u sladovnických ječmenů i výnos předního 
zrna, odolnost proti chorobám či zdravotní stav, odolnost proti poléhání, u ozimů odolnost proti 
vyzimování i mrazuvzdornost a výsledky specifických měření nebo laboratorních testů pro každý druh 
obilovin zvlášť. Z hlediska doporučování jsou odrůdy rozděleny do tří kategorií: 
 

- Odrůdy předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s 
nejméně tříletými výsledky zkoušení. 

- Odrůdy doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro 
doporučení. 

- Odrůdy ostatní – odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení. 
- Výsledky zkoušení a doporučení, o kterých komise hlasují, každoročně zveřejňujeme ve 

speciálním sborníku, který rozesíláme všem OAK v požadovaných počtech výtisků. 
 
V předešlých letech se distribuce sborníku prováděla i na polních dnech, stáncích AK ČR na výstavách 
a dalších akcích, ale akce v roce 2020 výrazně ovlivnila epidemie covid-19. K výsledkům zkoušení a 
doporučení u jednotlivých druhů obilovin vydáváme také přehledné listovky, které jsou k dispozici na 
akcích komory i na www.akcr.cz v sekci Komodity/Seznam doporučených odrůd. Výsledky 
publikujeme ihned po jejich zpracování. Jsou k dispozici také na stránkách ÚKZÚZ: 

 
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/seznam-doporucenych-odrud/  

http://www.akcr.cz/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/seznam-doporucenych-odrud/
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14.4 Zastoupení AK ČR v institucích 
 

Úrad AK ČR 
 

 
 

 
 
 

- 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 poradenství MZe, 
- Antibyrokratická komise MZe,  
- Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov,  
- Hodnotitelská komise KLASA,  
- Pracovní komise pro kvalitní potraviny, 
- Dozorčí rada Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu,  
- Státní a odrůdová komise při ÚKZÚZ, ve spolupráci s ÚKZÚZ zabezpečujeme Systém zkoušení 

a doporučování odrůd obilovin, 
- Národní komise pro výběrově šetření zemědělských podniků (FADN),  
- Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni MMR, 
- Pracovní skupina pro venkov při MMR,  
- Rada kvality ČR při MPO,  
- Podnikatelská rada při MPO,  
- Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců při MPSV,  
- vědecké rady resortních výzkumných ústavů, 
- spolupráce s Výborem pro hospodářství a dopravu Senátu a Zemědělským výborem 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
- Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady Vlády ČR, 
- Tripartita vlády ČR/Rada hospodářské a sociální dohody ČR, 
- Pracovní tým RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí, 
- Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje, 
- Ústřední komise na ochranu zvířat, 
- Národní rada pro kvalifikaci při MŠMT, 
- Národní rada pro povolání při MŠMT,  
- Koordinační a implementační výbor (KIV) pro Strategii celoživotního vzdělávání při MŠMT, 
- Národní rada pro vzdělávání, 
- Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, 
- Evropský svaz vlastníků půdy (ELO). 
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15 Přehled o plnění usnesení z posledního sněmu 
 

 
Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR  

 

 

15.1 Plnění Usnesení z 29. sněmu Agrární komory České republiky 
konaného dne 12. 6. 2020 v Olomouci  

   

  
Plnění usnesení XXIX. Sněmu  

 
 
1. Sněm AK ČR žádá: 

 
1.1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, aby vzhledem ke změnám  

ve Společné zemědělské politice: 
 

- komplexně řešily otázku sucha (zejména dokončením legislativního procesu zákona  
o ústavní ochraně vody) a více podporovaly živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, 
aby došlo k vyvážení zemědělské soustavy, 
 

Plnění: Zákon o ústavní ochraně vody se vzhledem k nákazové situaci a jiným prioritám 
sněmovny na konci května 2021 ještě nedostal na pořad jednání. Co se týče podpory 
ŽV a citlivých komodit, je třeba zmínit poslední dvě investiční kola PRV, tedy 10. a 12. 
kolo s celkovou alokací více než 7 miliard korun. v roce 2020 se prostřednictvím 
národních dotací vyplatilo 4,4 mld. Kč a v r. 2021 se předpokládá historicky nejvyšší 
plnění rozpočtu MZe (cca 5 miliard) především s ohledem na kapitolu národních dotací 
s preferencí ŽV. Díky aktivitě AK ČR se podařilo prosadit zálohy pro chovatele prasat  
a nově pro chovatele drůbeže. Nově je již pro rok 2021 aktivován dotační program 
20.E. výkrm býků. Spuštěn byl také program Q CZ pro pěstitele brambor a připravuje 
se program Q CZ pro drůbeží maso ke spuštění v letošním roce. V dalších letech se 
očekává, že se Q CZ rozšíří na hovězí a vepřové maso. V rámci Konsorcia prosazujeme 
povinné označení země původu suroviny, dále jednáme s PK ČR o specifikaci 
Cechovních norem na výsekové maso a masné výrobky, aby zákazník dokázal odlišit 
tuzemskou a dovozovou produkci. Co se týče rostlinných komodit, byl aktivován 
program 3k mechanické odplevelení řepy, poprvé je také aktivován program  
na podporu nákupu osiva u luskovin, výzvou zůstává dokončení vyjednávání SZP tak, 
aby nedošlo ke snížení podpor pro citlivé komodity a ŽV (obálka citlivých komodit  
a neprodukční prvky bez koeficitentu pro luskoviny), ohrožením pro ŽV pak bude 
zejména Evropská zelená dohoda.  

 
- nejen v tomto kontextu podpořily iniciativy za vyšší podíl tuzemských potravin 

v maloobchodním prodeji,  
 



77 
 

Plnění: V květnu 2021 začala platit novela zákona o potravinách. Obsahuje preferenci 
pro držitele značek kvality ve veřejných zakázkách pro stravovací zařízení zřízená 
státem nebo krajem, definici České potraviny a také sankce za tzv. dvojí kvalitu. Tzv. 
povinné podíly pro základní potraviny sice nakonec neprošly, nicméně načaly velmi 
důležitou debatu, ve které chceme a musíme pokračovat nejen při chystané novele 
ZVTS, ale také s ohledem na povinné označování suroviny, které by společně s apelem 
na zkracování potravinových řetězců mělo přijít v rámci dílčích legislativ Evropské 
zelené dohody.  

 
- upustily od zdaňování zemědělských dotací a podpor formou odpočitatelné položky  

od základu daně z příjmů,  
 

Plnění: Tento požadavek zůstává stále jednou z našich hlavních priorit, několikrát jsme 
ho zopakovali při jednáních s paní ministryní Schillerovou (naposledy na konci května). 
Během roku 2020-2021 se tento požadavek nicméně z hlediska politického a bohužel  
i socioekonomického ukázal v době pandemie jako neprůchozí. Vzhledem k ambicím 
budoucí SZP a Zeleného údělu ale považujeme tento požadavek za zásadní a budeme 
pro něj hledat podporu napříč politickým spektrem. Větší spektrum požadavků  
a omezení v příští SZP i s ohledem na růst ceny pachtovného a práce (a další inflační 
faktory) musí znamenat také více peněz pro zemědělce. Daňová úleva za službu 
veřejnosti (plnění dotačních požadavků) pak dává v současné době největší smysl.  

 
- podpořily prominutí sociálního pojištění ve verzi schválené Senátem České republiky,  

 
Plnění: V loňském roce se vláda v souvislosti s pandemickými omezeními rozhodla 
zaměstnavatelům, kteří evidují do 50 zaměstnanců prominout na 3 měsíce platby  
za sociální pojištění. Agrární komora ČR se snažila prosadit, aby se tato úleva týkala 
všech firem na prvních 50 zaměstnanců, aby tak byly v zemědělství podpořeny 
podniky, které mají živočišnou výrobu a speciální rostlinnou výrobu. Nakonec byla 
odhlasována původní poslanecká verze vzhledem k přílišné předpokládané zátěži  
na státní rozpočet.  I s ohledem na pravděpodobné omezení prostředků v budoucí SZP 
a se záměrem zvýšit pestrost krajiny, podpořit zaměstnanost na venkově a zachovat 
rozměr ŽV a speciálních rostlinných komodit navrhujeme, aby standardně a systémově 
existovaly úlevy na sociálním pojištění pro zemědělce a zaměstnance zemědělských 
podniků na podobném principu jako u zelené nafty. V některých členských státech jsou 
zvláštní režimy sociálního či zdravotního pojištění pro zemědělce aplikované, což lze 
chápat jako obranu proti vylidňování venkova a obranu potravinové bezpečnosti.   

 
- v maximální míře pro zemědělství přijaly využití připravovaného programu AGRICOCVID  

na kompenzace zvýšených nákladů a propadu tržeb v době koronavirové epidemie,  
 

Plnění: Program AGRICOVID nakonec čerpal cca 220 milionů korun z původně 
alokovaných 3 miliard korun. Zbytek by měl být navrácen do státního rozpočtu AK ČR 
požaduje, aby se peníze ponechaly v rezortu s primární alokací do PGRLF (Podpora 
pojištění, nákupu půdy, provozních úvěrů), Národních dotací, 10. kola PRV, případně 
na kompenzaci zvýšených nákladů zemědělců v souvislosti s pandemií covid-19.  
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- snížily DPH na základní potraviny a na kapitolu 0,6 celního sazebníku – rostliny a sazenice  
v maloobchodě a při přímém prodeji od zemědělce,  

 
Plnění: Tento požadavek zůstává jednou z hlavních priorit. V současné době je 
nicméně problém především v tom, jak definovat základní či zdravé potraviny? 
Každopádně je třeba, aby se ve výsledku snížení DPH projevilo v konečných cenách pro 
spotřebitele a ideálně, aby se zvýhodnily potraviny, které dodávají do obchodů 
tuzemští dodavatelé tak, aby byl snížením DPH podpořen zájem o českou produkci.  

 
- prosadily podporu českých potravin v maloobchodu a ve veřejných stravovacích zařízeních 

zřízených státem nebo místními samosprávami, 
 

Plnění: Novela zákona o potravinách obsahuje snazší preferenci lokálních dodavatelů 
při zadávání výběrových řízení, jediným klíčem tak není cena, ale „lokálnost“  
a preferováni jsou držitelé značek kvality, které se udělují především lokálním 
producentům.  

 
- vyčlenily dostatek finančních zdrojů pro obnovení lesních porostů postižených kalamitou, 

odděleně od zemědělských podpor, 
 

Plnění: Rozsah finančních zdrojů pro obnovu kalamitou zasažených lesů byl významně 
navýšen. Přesto dle expertních odhadů byly vyčísleny alarmující ekonomické dopady 
kůrovcové kalamity za období 2018-2020, které jsou odhadovány na téměř 100 miliard 
korun. Signatáři Lesnické výzvy II., kterou podepsala AK i LDK společně vyzývají  
ke stabilizaci a dostatečné robustnosti systému podpory péče o lesy a jejich obnovu. 

- podpořily schválení novely rostlinolékařského zákona k systémovému řešení pro opakovaný 
kalamitní výskyt hraboše polního a dalších škůdců,  

 
Plnění: Novela rostlinolékařského zákona momentálně leží v poslanecké sněmovně  
a není na pořadu hlasování. Zemědělcům v ČR by pomohla především možnost 
rychlejší a snazší registrace pro přípravky ze zemí stejného klimatického pásma  
za využití evropského katalogu přípravků. U hraboše polního šlo zejména o zrychlení 
procesů a provazbu se zákonem na ochranu přírody a krajiny, kde byl podán 
pozměňovací zákona poslance Kotta, ten si však nenašel zatím dostatečnou podporu. 

 
- aby v případech, ve kterých nebyla umožněna aplikace rodenticidu, umožnily náhradu 

vzniklých škod,  
 

Plnění: Na návrh a žádost AK ČR vznikla nově mezirezortní pracovní skupina s účastí 
MŽP a MZe. Cílem této pracovní skupiny je navrhnout novelizaci rostlinolékařského 
zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby se výrazně zkrátily procesy 
schvalování kompenzace pro zemědělské podnikatele, kterým byla z důvodu ochrany 
zvláště chráněných organismů znemožněna aplikace přípravků na ochranu rostlin 
k hubení škůdců, jako je právě hraboš polní.  

 
- připravily návrh komplexního pojištění těžkopojistitelných rizik, ať už formou zvláštního 

fondu nebo prostřednictvím daňových úlev či vytvářením rezerv, 
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Plnění: Ministerstvo financí je připraveno připravit návrh zákona. Do voleb se nicméně 
nestihne zákon schválit. Nabízí se propojení s nezdaňováním podpor, které by se týkalo 
zemědělců, kteří zároveň platí do Fondu. Fond by také případně mohl vzniknout 
s využitím alokace pro řízení rizik, což by měla být součástí reformy SZP od roku 2023.  

 
- ministerstvo financí ve spolupráci se svými kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnosti  

na dodržování zákona 526/1990 o cenách, zejména § 2 tohoto zákona v oblasti sjednávání 
cen potravin,  

 
Plnění: Nákup a prodej pod nákladové ceny obecně je zakázanou praktikou podle 
zákona o cenách. V případě potravin by to nicméně mohla specificky řešit novela 
zákona o významné tržní síle. Zde je třeba nejen takový jev přesně definovat, ale také 
lépe specifikovat pravomoci kontrolních orgánů.  

 
1.2. Ministra zemědělství České republiky, aby: 

- vyjednal pravidla pro přechodné období v rámci společné zemědělské politiky EU s ohledem 
na dlouhodobé závazky zejména v agroenviromentálně klimatických a dalších opatřeních 
včetně prodloužení tzv. přechodné vnitrostátní podpory, 
 

Plnění: Přechodné období pro SZP je vyjednáno (do 31. 12. 2022). Přechodné 
vnitrostátní podpory jsou stále otázkou trialogu a delegovaných aktů. V případě, že se 
ve finální verzi legislativy neobjeví, bude za ně pravděpodobně třeba najít jiný zdroj 
financování některých komodit. První dva roky by pravděpodobně měla v nové SZP 
platit ze strany EK vůči členským státům větší míra tolerance (pilotní období).  

 
- při jednáních o dokončení reformy SZP pokračoval v prosazování priorit: 

 navýšení nebo minimálně zachování rozpočtu s dostatečnou obálkou pro přímé 
platby v prvním pilíři a investiční a neinvestiční podpory v rámci obálky Programu 
rozvoje venkova a dokončení procesu srovnání výše plateb napříč členskými státy, 
který byl slíben do roku 2013, 
 

Plnění: V rozpočtu pro nové programovací období (2023-2027) by mělo být 
v prvním pilíři (přímé platby) víceméně stejně peněz, jako je nyní. Lišit se bude 
pravděpodobně rozdělení těchto peněz (nově existuje platba na první hektary 
a možná také obálka pro malé zemědělce) a množství peněz v druhém pilíři. 
Tam by mělo být cca o 11 % méně, přičemž druhý pilíř bude mnohem 
„zelenější“ než v současném období. Vzhledem k závazkům nové SZP  
při nutnosti udržet stávající produkci bude nutné zajistit dostatečné 
kofinancování druhého pilíře na maximu, tedy 60 %. K plnění jen některých cílů 
EGD by bylo potřeba až 65 %, pokud by došlo k snížení max. podílu pro VCS, 
bylo by nutné provést přesun mezi pilíři a kofinancování ještě navýšit.  
 

 zásadně odmítnout zastropování s ohledem na zachování konkurenceschopnosti, 
rozsahu živočišné výroby a tím pádem environmentální udržitelnosti,  
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Plnění: Čeká se na výsledek trialogu, který ještě na konci května nepřinesl žádné 
finální závěry. Na stole jsou tři varianty. Nám nejblíže je varianta Rady EU, která 
počítá s principem dobrovolnosti pro členské státy, případným započtením 
osobních nákladů a kde by se zastropování týkalo jen BISS. Varianta EP 
umožňuje dobrovolnost jen při obálce pro redistributivní platbu vyšší než 12 %, 
zastropování by se pak týkalo BISS i VCS a odečíst by bylo možné jen 50 % 
nákladů. Navíc by se možná zastropovávalo na konečného uživatele výhod, 
tedy majitele podílu, a to na max. 500 tisíc v prvním pilíři a jeden milion euro 
v pilíři druhém. Toto zastropování by se vztahovalo na majitele podílu, přičemž 
by se na základě tzv. systému ARACHNE zjišťovalo, kde všude má tento majitel 
podíly a v extrémním případě také, jestli je „aktivní zemědělec“. Všechno tak 
bude záležet na výsledku trialogu, na dokončení Strategického plánu a na 
budoucí vládě, která bude vyjednávat o Strategickém plánu s EK (EK bude mít 
pravděpodobně tři měsíce na jeho schválení s termínem 31. 12. 2021 pro 
odevzdání Strategického plánu ze strany členského státu), 

 

 navýšení nebo minimálně zachování podílu obálky citlivých komodit  
a při srovnatelnost jejich podpory se zeměmi EU 14, 
 

Plnění: Opět se čeká na výsledek trialogu, v ideálním případě dojde k zachování 
stávající alokace a citlivé komodity se podaří podpořit dalšími nástroji (daňové 
úlevy, přesun mezi pilíři, Q CZ, integrovaná produkce apod.). 

 

 eko-schémat motivující zemědělce a neomezující již tak značně za posledních 30 let 
redukovaný rozsah našeho zemědělství, 
 

Plnění: Momentálně se v rámci tzv. eko-schémat diskutuje o možnosti plnění 
přes certifikaci udržitelnosti. Ta by zvýhodnila podniky hospodařící udržitelným 
způsobem, tzn. i ty, které mají pestré osevní postupy a vrací do půdy 
organickou hmotu z ŽV tak, aby pro ně plnění eko-schémat neznamenalo další 
výdaj. Zároveň je dost dobře možné, že všechny články potravinového řetězce 
budou v budoucnu podobnou certifikaci muset splňovat.  

 

 ne dalšímu národnímu zpřísňování tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu (DZES) půdy omezení maximální velikosti výměry jedné plodiny na dílu 
půdního bloku na 30 ha, je třeba vždy zohlednit místní podmínky konkrétního 
pozemku, 
 

Plnění: Na toto téma jsme jednali jak s MZe, tak se SZIF. Požádali jsme 
především o jednotný přístup ke kontrolám, kde existuje technická tolerance 
10 %. To ovšem neznamená, že by žadatel měl tento standard záměrně 
porušovat. Podle našeho názoru by do budoucna mohlo být řešením nikoliv 
omezení výměry jedné plodiny na DPB, ale bonifikace žadatelů s nízkým 
podílem velkých honů v deklaraci osetých ploch. Navíc by to mohlo být součástí 
certifikace „udržitelnosti“, nikoliv základní podmíněnosti jako nyní.  
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 jednotnou míru kofinancování v Programu rozvoje venkova ve všech státech EU, aby 
mezi členskými státy nedocházelo k zneužívání síly národních rozpočtů,  
 

Plnění: S reformou SZP se pravděpodobně zvýší minimální míra kofinancování 
na 25 %, maximální míra je také na stole, nicméně její schválení není 
pravděpodobné. Je nutné se proto kombinací daňových úlev a cílených podpor 
přiblížit míře celkových podpor v okolních státech.  

 

 návaznost strategie „Z farmy na vidličku“ na tzv. eko-schémata a nevytváření nových 
často nesplnitelných pravidel a požadavků, 
 

Plnění: Green Deal a obě Strategie budou velkým tématem. Je nutné jim 
přizpůsobit dotační systém, podporovat udržitelné produkční zemědělství, 
zastavit dovozy ze zemí, kde se nedodržují standardy ochrany přírodních zdrojů 
a dobrých životních podmínek zvířat a hlavně podpořit lokální producenty  
a zpracovatele lokálních surovin.  

 

 podporu nových metod šlechtění, 
 

Plnění: Přístup EU k GMO a novým metodám šlechtění je zatím velmi opatrný. 
Jednáme proto s Ústavem experimentální botaniky a chceme z nových metod 
šlechtění udělat společenské a populární téma. V nových metodách šlechtění 
je velký potenciál a je to také cesta, jak splnit požadavky Green Deal, která 
nebude znamenat vysoké náklady ani propad příjmů pro zemědělce. 

 

 podporu vývoje moderních prostředků na ochranu rostlin a zachování zásadních 
přípravků tam, kde v současné době není možná náhrada, 
 

Plnění: Již dříve při AK ČR vznikla pracovní skupina NESPOR (Nezávislá expertní 
skupina k přípravkům na ochranu rostlin), do které je zapojeno MZe, MŽP, 
snažíme se více zapojit také SZÚ a především ÚKZUZ. Z pera této skupiny přišel 
mimo jiné návrh přebírání prostředků ze zemí se stejným klimatickými 
podmínkami a podařilo se zajistit příspěvek MZe do rozpočtu pro výzkum 
přípravků pro minoritní plodiny (Minor Uses).  

 

 prosazování zajištění srovnatelných podmínek se státy EU 14 a spravedlivé podpory 
pro ty, kteří na půdě hospodaří a zajišťují produkci,  

 
Plnění: Dokončení reformy SZP včetně optimálního nastavení Strategického 
plánu SZP na rok 2023-2027 zůstává jednou z hlavních priorit AK ČR. Téma 
srovnání podpor napříč členskými státy chceme otevírat také ve vazbě  
na Evropskou zelenou dohodu. Pokud máme všichni dosahovat stejných 
výsledků, musíme být podpořeni stejnou měrou.  

 

 dokončil novelu zákona o významné tržní síle v rámci transpozice evropské směrnice 
o nekalých obchodních praktikách v souladu s doporučením Ministerstva financí  
a s využitím francouzského zákona č. 2018-938 ze dne 30. října 2018 pro rovnováhu 
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obchodních vztahů v zemědělském a potravinářském průmyslu, zdravé a udržitelné 
výživě, přístupné všem (tzv. Loi Alimentation),  

 
Plnění: Na konci května zákon ještě nebyl předložen na vládu, přičemž měl být 
už asi měsíc schválen a v listopadu měl původně nabýt účinnosti. Do konce 
volebního období se nicméně nepodaří termíny dodržet. To ze zákona dělá 
důležité předvolební téma, čehož chceme maximálně využít.  

 

 prosadil v novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích minimálně 55 % podíl 
domácích českých potravin a každoroční zvyšování podílu o 3 až 5 % 
v maloobchodním prodeji. Je to v zájmu snížení uhlíkové stopy, zvýšení kvality 
životního prostředí, zabezpečení kvalitních a čerstvých potravin, zlepšení zdraví 
obyvatel našeho národa, dále z důvodu zadržení vody v půdě, dostatku vzduchu 
v půdě a života v půdě,  

 
Plnění: Viz předchozí komentáře k zákonu o potravinách. 

 

 zasadil se o regulaci trhu s půdou ve smyslu zamezení spekulativních nákupů  
a omezení jejího zastavování, 

 
Plnění: Některé změny jsou chystány do novely stavebního zákona, zákon  
o půdě ve smyslu zabránění spekulativním nákupům je téma pro příští volební 
období. Současná sněmovna už takový zákon nestihne projednat.  

 

 revidoval koncepci zemědělského výzkumu se zaměřením především na potřeby 
praxe, přizpůsobení se klimatickým změnám a s přesahem do ovlivňování veřejného 
mínění, 

 
Plnění: V posledním roce probíhají jednání s ÚKZÚZ, VÚRV a dalšími. Některé 
výzkumné ústavy začaly být aktivnější na sociálních sítích, v klasických médiích 
zatím až na výjimky výzkumné ústavy zemědělství příliš nehájí. Je třeba se tomuto 
tématu dále věnovat.  

 

 přizpůsobil poradenství a vzdělávání potřebám konkrétního výrobního zaměření, 
 

Plnění: Chystá se systém Advigreen s cílem zapojit nevládní organizace  
do poradenství pro zemědělskou praxi, která má plnit požadavky budoucí SZP  
a Green Deal. Více podrobností bychom měli znát v dalších měsících.  

 

 prosadil v rámci aktualizace LPIS zavedení moratoria na změny v období podávání 
žádostí,  

 
Plnění: Tento požadavek údajně stále naráží na unijní legislativu a ani 
v přechodném období ho nelze změnit, je možné ho případně prosadit do nového 
Strategického plánu a bude tak součástí našich připomínek k aktuální verzi, jakmile 
bude dostupná.  
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 změnil hodnocení míry nedodržení výměry půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové 
výměry a umožnil vzájemný zápočet kladných a záporných odchylek, deklarovaných 
hektarů od zjištěné skutečnosti, 

 
Plnění: Také tento požadavek údajně stále naráží na unijní legislativu a ani 
v přechodném období ho nelze změnit, je možné ho případně prosadit do nového 
Strategického plánu a bude tak součástí našich připomínek k aktuální verzi, jakmile 
bude dostupná.  

 

 prosadil novelu mysliveckého zákona s cílem snížit škody na zemědělských a lesních 
kulturách administrativně únosným způsobem, 

 
Plnění: Novela je nyní v poslanecké směmovně. Jako obvykle je kolem mysliveckého 
zákona velká debata. Snažíme se o zachování současné koncepce myslivosti s cílem 
efektivní regulace volně žijící zvěře.  

 

 ke zvládnutí následků kalamity v lesích: 
 

 nastavil dotační pravidla pro optimální distribuci prostředků s cílem zachování plnění 
všech funkcí lesa v co možná nejširší možné míře,  

 
Plnění: Podařilo se významně navýšit dotační podporu pro všechny vlastníky 
lesů, přes jistý časový skluz byly potřebné finanční prostředky zajištěny  
a vyplaceny, 
 

 udržel pozice vlastníků lesa a infrastruktury navazující na jeho obhospodařování bez 
rozdílu typu vlastnictví, 

 
Plnění: Vzhledem k rozsahu kalamity se podařilo notifikovat a následně uplatnit 
vyplácení podpor i pro lesy ve vlastnictví státu, což bylo velmi důležité pro 
zmírnění následků kalamitního stavu a zejména pro zajištění následné obnovy 
lesů,  
 

 přijal jasný a konkrétní adaptační program, navazující na schválenou strategii státní 
lesnické politiky, který umožní další rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni 
vlastníků, lesnických firem i dřevozpracujícího průmyslu  
 

Plnění: Adaptační program ke koncepci státní lesnické politiky byl projednán  
a je výsledným kompromisem všech zúčastněných stakeholderů, nyní je 
důležité jej včas a v plné míře realizovat.  
 

 definoval roli státu v oblasti regulace objemu dříví umisťovaného na trh  
 

Plnění: Naplněno v mezích platné legislativy 
 

 zabezpečil vypracování modelů budoucí produkce dříví ve struktuře a čase z pohledu 
oborů zpracování dříví,  
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Plnění: Naplněno částečně, pravidelná aktualizace těchto modelů bude 
potřebná s ohledem na další vývoj kalamity a s predikcí změn dřevinné skladby 
v probíhající obnově lesů. 
 

 podpořil aktivní spoluúčast na tvorbě pravidel pro řešení vzniklé kalamitní situace 
v lesích na evropské úrovni, 
 

Plnění: Naplněno částečně, lesnictví se nyní dostává stále větší pozornosti  
na úrovni EU, ve vazbě na řadu iniciativ EK, Green Deal, na novou strategii EU  
v oblasti lesnictví, strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 
atd. Aktivní lobbying i ze strany NGO bude potřebný a žádoucí, 
 

 zajistil a podpořil věcné a objektivní informování veřejnosti o situaci v lesích  
a očekávaných dopadech do budoucna,  
 

Plnění: Naplněno částečně, na platformě Lesnicko-dřevařské komory byl 
založen Lesnicko-dřevařský fond, který má posílit aktivní komunikaci, osvětu  
a informování široké veřejnosti o stavu a očekávaném vývoji v sektoru, 

 
- umožnil vznik Marketingového fondu a Fondu nepojistitelných rizik, 

 
Plnění: Opět stejně jako u Fondu těžko pojistitelných rizik by i zde mohla existovat 
návaznost na nezapočtení zemědělských podpor do základu pro odvod daně z příjmu. 
Tím by se tak vytvořily zdroje na vytvoření Marketingového fondu, 

 
- zajistit dokončení práce na třetí etapě Generelu vodního hospodářství krajin, 

 
Plnění: AK ČR opět chystá uzavření aktualizovaného memoranda s SPÚ. Pro účely třetí 
etapy byly vytipovány demonstrační farmy, nyní se pracuje na vyhodnocení výsledků. 
Důležité bude také dobré nastavení smysluplných pozemkových úprav, které budou 
akceptovatelné pro hospodáře v krajině.  
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16 Rámcové zaměření činnosti komory na příští 
období 
 

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR 
 
 

V následujících měsících je třeba se primárně soustředit na 3 záležitosti:  
1) Je to dokončení reformy Společné zemědělské politiky po roce 2022 v souladu s prioritami 

Konsorcia nevládních organizací k reformě SZP,  

2) Aktivně vstupovat do diskuze a legislativních procesů, které se týkají a budou dotýkat tzv. 

Evropské zelené dohody (Green Deal),  

3) Aktivně komunikovat priority Agrární komory ČR s kandidáty do poslanecké sněmovny před 

volbami a po nich a snažit se prosadit maximum priorit do programového prohlášení příští 

vlády.  

 
 

16.1 V oblasti SZP a národních předpisů k SZP  
 

Pokračovat v činnosti Konsorcia  
 
S ohledem na nedokončení reformy Společné zemědělské politiky a legislativní návrhy vyplývající 
z Evropské zelené dohody se partneři sdružení v tzv. Konsorciu nevládních organizací k reformě SZP 
rozhodli pro pokračování spolupráce při obraně zájmů českého zemědělství a potravinářství. V této 
souvislosti byly vypracovány základní priority, které budou aktualizovány na základě vývoje 
vyjednávání v Bruselu. V souvislosti s tlakem Evropské unie na plnění některých cílů Evropské zelené 
dohody bude třeba se vůči případně nesplnitelným povinnostem více a častěji vymezovat.  
 

Dokončení reformy SZP, zachování rozpočtu, ne zastropování, minimální zachování 
VCS, eko-schémata motivující zemědělce, ne dalšímu zpřísňování DZES (srovnání 
s okolními státy)  
 
  
Vzhledem k odložení posledního „jumbo trialogu“ se AK ČR v rámci tzv. Konsorcia bude dále 
soustředit na dokončení reformy SZP v souladu s dosud platnými prioritami. Jde nám především  
o zabránění zastropování přímých plateb, respektive o prosazení dobrovolnosti zastropování  
na úrovni členského státu. K tomu je třeba adekvátně nastavit tzv. redistributivní podporu, která by 
podle našeho názoru měla být vyplácena všem žadatelům na prvních 150 hektarů podniku. 
V souvislosti s tím je zároveň třeba přijmout na úrovni členského státu taková opatření, která zabrání 
nárůstu ekonomicky neaktivních žadatelů, pro které by mohla být platba na první hektary lukrativní. 
Pokud by příští vláda rozhodla o povinnosti zastropování, je zároveň nutné, aby výsledkem trialogu 
byla povinnost v případě zastropování započítávat před stanovením stropu mzdové náklady tak, jak 
to bylo v návrhu Evropské komise. Další velkou prioritou je zachování obálky VCS, tedy vázaných 
podpor pro citlivé komodity na současné úrovni. Zároveň musíme hledat další podpory pro citlivé 
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komodity ať už jsou to národní dotace, „evropský“ welfare, ekologické zemědělství a integrovanou 
produkci či přes daňové úlevy.  

Evropská zelená dohoda, minimální dopad na produkční zemědělství, strategie 
Z farmy na vidličku 
 

Budeme důsledně požadovat dílčí i kumulativní dopadovou studii zavedení Evropské zelené dohody  
v sektoru zemědělství a potravinářství ze strany EK. Do té doby nemohou být cíle vycházející z Green 
Dealu a navazujících strategií závazné. Cíle navíc nemohou být stanoveny formou procentuálního 
snížení, ale na základě maximálních hodnot (max. množství účinné látky na hektar o. p., výjimky pro 
speciální plodiny a minoritní plodiny) a musí zohledňovat výchozí situaci včetně současné 
soběstačnosti. Eventuálně musí Unie dovolit členským státům stanovit si vlastní cíle v závislosti  
na výchozí situaci a v souladu se všemi pilíři udržitelnosti.  
 
Dále požadujeme, aby v návaznosti na výsledky dopadové studie byly zcela novými i stávajícími 
nástroji proplaceny náklady na plnění cílů EGD, přičemž se nemůže jednat pouze o prostředky SZP. 
Podpořit těmito prostředky je nutné také zpracovatele, kteří zpracovávají lokální produkci a odlišit 
tak velké nadnárodní firmy, které dovážejí suroviny z druhého konce světa od lokálních, regionálních 
a „národních“ zpracovatelů.  
 
Dále je zcela zásadní, aby i v souvislosti se Zelenou dohodou došlo k vyrovnání podpor napříč EU. 
Jednoznačně musí platit tato rovnice: stejné cíle = stejná podpora. Pokud tomu tak nebude, měly by 
existovat uhlíkové platby za převozy ekologicky méně šetrné produkce napříč Evropou do ekologicky 
šetrnějších zemí. Zejména na potraviny ze zemí mimo EU a také na zemědělské komodity, které 
nesplňují standardy EU, by mělo být uvaleno speciální zelené clo či aplikován mechanismus 
uhlíkového vyrovnání. 
 
 

16.2 Další opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí 
 
 

Daňové úlevy pro zemědělce 
 
Vzhledem k pravděpodobnému krácení prostředků směřujících z rozpočtu Evropské unie  
do zemědělství a vyšším nároků kladeným na zemědělce a tedy i vyšších nákladů by bylo vhodné, aby 
byli čeští zemědělci podpořeni prostřednictvím daňových úlev. Česká republika nyní podle 
dostupných informací patří spíše mezi výjimky co se týče zdaňování dotačních podpor. Pokud bychom 
dotační podpory nezdaňovali, mohlo by v zemědělství ročně zůstat zhruba 4-5 miliard korun, což by 
odpovídalo krácení dotací a inflaci od roku 2014. 
 
Snížení sociálního pojištění pro chovatele a pro speciální rostlinnou výrobu 
 
Dále bychom chtěli podpořit pestrost krajiny a speciální rostlinnou a živočišnou výrobu speciálními 
úlevami na sociálním pojištění pro zemědělce s vyšším podílem živočišné výroby, případně s vyšším 
podílem speciální rostlinné výroby tak, jako je tomu u zelené nafty. Daňové úlevy jsou vždy 
nejefektivnější a nesystémovější podporou.  
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Snížení DPH na potraviny (zákaz slevových akcí na zboží se sníženou DPH) 

Protože nyní spotřebitelé pociťují nárůst cen potravin základního spotřebního koše, 
ke kterému dochází mimo jiné z důvodu potravinové nesoběstačnosti České republiky, budeme dále 
požadovat snížení DPH na základní potraviny v maloobchodě (maso, vejce, mléčné výrobky, pečivo, 
ovoce, zelenina včetně brambor) a snížení DPH na potraviny při přímém prodeji od zemědělce. 
Ústupovou variantou je snížení DPH na potraviny sezonní, případně potraviny „zdravé“. 
U základních potravin se sníženým DPH by navíc pro maloobchod platil zákaz slevových akcí. 

Vytvoření marketingového fondu, propagace produkce, obrana zemědělství, PR 

Zemědělství je v současné době takřka pod každodenním útokem ze strany médií a samozvaných 
odborníků a je zčásti označováno za viníka všeho negativního. V sousedních členských státech EU 
(Polsko, Rakousko) existují marketingové fondy určené na propagaci produkce, ale také k osvětě 
spotřebitele, které mu pomáhají pochopit význam a nepostradatelnost zemědělství. Česká krajina 
bývá v médiích často porovnávána s krajinou rakouskou v reportážích, ve kterých se hovoří o špatné 
zemědělské praxi tuzemských zemědělců. Málokdy se však hovoří o tom, že v České republice 
nefunguje potravinová vertikála tak dobře jako v Rakousku právě i pro to, že nám zde chybí propagace 
domácí produkce a osvěta spotřebitele.  

Vytvoření/revize koncepce zemědělského výzkumu s přesahem do ovlivňování 
veřejného mínění 

Pro zlepšení podnikatelského prostředí a snazší přenos poznatků vědy a výzkumu do praxe je třeba 
revidovat koncept zemědělského výzkumu, který by se měl více a především pružněji zaměřovat na 
aktuální potřeby praxe. V centru zájmu výzkumu by momentálně měla stát především klimatická 
změna a přizpůsobení se novým podmínkám s minimálním dopadem do produkce. Zemědělský 
výzkum by měl mít také přesah do ovlivňování veřejného mínění. Zástupci veřejných výzkumných 
institucí, které zemědělský výzkum provádějí, by měli umět na obranu zemědělství vystoupit 
v médiích a pomáhat zlepšovat image zemědělství. 

Vytvoření/revize koncepce pro poradenství a vzdělávání 

Nejen v souvislosti s reformou SZP by měl být revidován současný systém poradenství a vzdělávání, 
který by se měl více soustředit na potřeby konkrétního podniku, respektive potřeby konkrétního 
výrobního zaměření s doporučeními, která opatření, případně postupy by měl konkrétní zemědělský 
podnik využít, aby hospodařil udržitelným způsobem při současném zachování 
konkurenceschopnosti. 
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Regulace trhu s půdou (cena pozemků a výše nájmů) 
 
S udržitelností souvisí také jasné stanovení půdy jako komodity zvláštního významu podobně jako je 
to v sousedních státech EU. Všechny okolní státy totiž mají ve svých právních systémech zakotvena 
pravidla pro nakládání s půdou, ať už je to omezení jejího zastavování nebo regulace jejího prodeje  
a nájmu. V sousedním Německu existuje zvláštní úřad pro sledování trhu se zemědělskou půdou, 
který monitoruje prodej a nákup půdy. V okamžiku, kdy se prodejní cena odchyluje od ceny běžné 
(podle monitoringu za předchozí rok), může být kupní smlouva zneplatněna. Nový zájemce pak musí 
prokázat, že je zemědělským podnikatelem. Podobný princip pak funguje ve Francii u nájmů. V obou 
zemích se zastavil růst cen zemědělské půdy, která do té doby fungovala jako investiční prostředek či 
spekulativní nástroj pro nezemědělské subjekty. 
 
 

Regulace obchodních řetězců 
 
Budeme se snažit o dokončení novely zákona o významné tržní síle, která by měla narovnat vztahy 
v potravinové vertikále. Novela vychází z transpozice evropské směrnice o nekalých obchodních 
praktikách a měla by zajistit omezení nekalých obchodních praktik obchodních řetězců, mezi které 
patří např. pozdní platby, nucená účast na propagaci nebo slevových akcích nebo účtování skrytých 
poplatků dodavateli. Do novely navrhujeme zahrnout zákaz nákupu zboží za podnákladové ceny  
a také zákaz prodeje za ceny podnákupní (stát tak přichází o DPH). Dále by měla být u některých druhů 
zboží jasně oddělena tuzemská a zahraniční produkce, aby měl zákazník usnadněnou orientaci při 
nákupu, pokud preferuje zboží české produkce. S obchodními řetězci chceme také jednat, aby 
dobrovolně jednaly tak, jak samy hlásají, a aby se skutečně chovaly zodpovědně vůči tuzemským 
dodavatelům. 

 
 

16.3 Vnitřní opatření 
 
Opatření pro rok 2021 - úřad AK: 
 

 zlepšení zpětné vazby pro členskou základnu, 

 častější kontakt s členskou základnou OAK, členskými společenstvy, 

 posílení propagace a obrany zemědělství, 

 zlepšení poradenství pro členy AK ČR. 
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17 Úřad Agrární komory ČR - kontakty 
 

ke dni 1. června 2021 
 

prezident 

 
Ing. Jan Doležal Tel: 296 411 180 
 

tajemnice 
Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. 

Mobil: 737 569 480 
dlouha@akcr.cz 

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

Mobil:  602 433 375 

externí právní  
poradce 

JUDr. Nikola Kubálková 
kubalkova@akcr.cz 

  

PR manažerka, 
tisková mluvčí 

Bc. Barbora Pánková 
Mobil: 721 306 431  

pankova@akcr.cz 

sekretariát 
p. Valérie Ivašková 
sekretariat@akcr.cz 

Tel.: 
Mobil: 

296 411 180 
731 652 466 

informatika, FADN 

 
Ing. Soňa Chánová 
chanova@akcr.cz 
 

Mobil: 724 969 361 

odborná referentka 
p. Jana Nováková 
novakova@akcr.cz  

Mobil:  734 155 128 

odborný referent 
p. Vladislav Selivanenko 
selivanenko@akcr.cz  

Mobil:  739 599 336 
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Pořadatelé Odborní partneři




	Titulka_1
	Titulka_2
	ZpravaOd29snemu
	Titulka_3
	Titulka_4

