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Úvodní slovo prezidenta 
 

 
Vážení členové Agrární komory České republiky, vážení 
delegáti, vážené dámy, vážení pánové, jsme ve válce. Ještě 
před 24. únorem 2022, tedy před vypuknutím skutečné 
války na Ukrajině, zbytečné války, při které umírají nevinní 
lidé, jsme se z ničeho nic my zemědělci ocitli ve válce 
„symbolické“, ve válce politické a ve válce mediální. Více 
než rok a půl jsme bili na poplach a varovali jsme před tím, 
že nemůžeme po zemědělcích chtít více muziky, tedy více 
ochrany životního prostředí, více jim svazovat ruce, házet 
jim klacky pod nohy, dát jim za to méně peněz a zároveň 
očekávat, že nedojde k poklesu produkce, a tedy i k růstu 
cen. Zemědělci po celé Evropě několik let vyjadřovali svoji 
nespokojenost a požadovali, aby o nich nerozhodovali lidé, 
kteří si nedokáží představit, jak náročné a nevyzpytatelné je 
zemědělství, a aby si kritici evropského zemědělství 
uvědomili, co se stane, pokud tu zemědělci nebudou. I my 
jsme politiky a společnost varovali před tím, co může přijít, 
pokud převládne ideologie nad zdravým rozumem, a pokud 
bude politikům více záležet na tom, „jak věci vypadají, než 
jak věci dopadají“. Média i politici našemu varování říkali (a 
stále ještě říkají) „strašení“. Celou dobu jsme však 
upozorňovali na to, že současný domnělý blahobyt tu nemusí být na věčné časy. Soběstačnost  
a konkurenceschopnost není podle mnohých (včetně programového prohlášení vlády) důležitá. Zásadní je 
podle nich potravinová bezpečnost, která je definována schopností si cokoliv kdykoliv levně dovést. Jenže 
to se nesmí nic zásadního přihodit.  První varování přišlo s pandemií covid-19. Ačkoliv zásobování až na 
výjimky na začátku prvních „uzávěr“ běželo bez problému, došlo přeci jen na globální úrovni k narušení 
dodavatelských řetězců a k vytváření strategických rezerv, což mělo vliv také na cenu zemědělských 
komodit.    
 
Situace se dramaticky změnila 24. února tohoto roku. Evropa je ve válce. Ta samá Evropa, která ještě 
nedávno jednohlasně opakovala a z části ještě opakuje mantry o uhlíkové neutralitě a udržitelnosti. 
Evropa prozatím vnímala jen environmentální (ekologický) rozměr udržitelnosti. Ekologie totiž patří mezi 
tzv. postmateriální hodnoty. Tedy hodnoty, které společnost sleduje v okamžiku, kdy jsou naplněny její 
hodnoty materiální. Kdy člověk má co jíst, co na sebe, kde spát a čím si zatopit, když je mu zima. Základem 
pro naplnění materiálních hodnot jsou levné energie, ideálně levné peníze, levné a dostupné stavební 
materiály a hlavně levné potraviny. S tím je nyní konec. Energeticky je Evropa závislá a dělala a dělá 
všechno pro to, aby se tato závislost prohlubovala. Místo v dozorčí radě společnosti, která dodává 
energeticky nesoběstačné Evropě plyn nebo ropu, bylo v minulosti pro mnohé politiky důležitější než 
potřeby jejich občanů. Systém volně obchodovatelných a ke spekulacím náchylných emisních povolenek 
v kombinaci s unáhleným odklonem od uhlí a jádra zdražil elektrickou energii a ta skokově vyletěla. Stejně 
jako v souvislosti s konfliktem na Ukrajině cena ropy, a tedy i PHM. Pokud kdokoliv z hlavních producentů 
ropy omezí z politických, ideologických nebo třeba jen logistických důvodů (technologie, náhradní díly, 
byrokracie při povolování těžby) svoji produkci, všichni to zaplatíme v cenách pohonných hmot a energií. 
Bez levné energie, levných pohonných hmot a levného zemního plynu nemohou být levné ani potraviny. 
Proč? Moderní zemědělství, a hlavně dostatečná produkce cenově dostupných potravin je závislá  
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na dostatku hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a samozřejmě i na převozu potravin do míst, kde se ani 
s použitím těchto pilířů produkce nic vypěstovat nedá.  
 
Evropa zapomíná, že udržitelnost, není jen o ekologii, ale že neméně důležitá je udržitelnosti 
ekonomická a udržitelnost sociální. Zemědělství není jen krajinotvůrce, i když i to hraje svou roli, 
zemědělství musí uživit samotného zemědělce, a především pak samotnou společnost. Jako povinnou 
četbu by si kdokoliv, kdo chce hovořit o udržitelnosti zemědělství, měl nastudovat spisy držitele Nobelovy 
ceny za mír, amerického agronoma a otce „zelené revoluce“ Normana Borlauga. Ve zkratce se zelená 
revoluce dá nazvat jako Marshallův plán pro svět. Rozvojový svět byl totiž extrémně zranitelný vůči 
rozmarům počasí a neúrodě. Neúroda znamenala hlad, nepokoje a potenciální příklon k světové 
socialistické revoluci, a tedy i vůči nepřátelskému táboru USA.  Tehdy se začalo říkat „better fed than red“, 
tedy lepší je lidi nakrmit, než je nechat na pospas rudé ideologii.  
 
Proto Borlaug přišel se zelenou revolucí, po neolitické revoluci (počátek zemědělství a domestikace zvířat), 
britské industriální zemědělské revoluci (šlechtění plodin, zvířat, osevní postupy a mechanizace) přišla 
třetí zemědělská revoluce založená právě na lepší výživě a ochraně rostlin s pomocí chemie, tedy přípravků 
na ochranu rostlin a umělých hnojiv, a ještě lepšího šlechtění plodin vůči abiotickým a biotickým vlivům 
(nedostatek vláhy, teplotní stres, škůdci, choroby).  
 
Nyní před námi stojí Evropská zelená dohoda, která nás v mnohém vrací do minulosti, tedy před rok 1950.  
Ochrana a výživa rostlin pomocí chemie má podle ní ustoupit (50 % redukce přípravků a minerálních 
hnojiv), konvenční zemědělství má nahradit až z 25 % zemědělství ekologické a na 10 % půdy nesmíme 
výhledově nic produkovat. Ekologie je důležitá. Zemědělcům je z podstaty věci vlastní. Je v našem vlastním 
zájmu, abych si ochránili základní výrobní prostředek, tedy půdu před kontaminací, abychom zabránili 
erozi, abychom ochránili opylovače, a abychom byli ohleduplní vůči všemu živému, jež má svou 
nezastupitelnou roli v ekosystému. Na druhou stranu může být někdy ekologie přespříliš a mohou se k ní 
vyjadřovat lidé, kteří znají ekologii jen jako společenskou vědu, případně znají jen několik naučených frází.  
 
Ekologie by přitom neměla vycházet jen z dojmů a krásně vyprávěných pohádek o tom „jak nás příroda 
potrestá“ od ekologických organizací a pseudozemědělců. Podporováni by pak měli být ti, kteří to dělají 
dobře a zároveň nás dokáží nakrmit a nejen ti, kteří nás krmí hezkými řečmi.  
 
Jak to udělat? Potřebujeme čtvrtou zemědělskou, v původním slova smyslu, zelenou revoluci. 
Potřebujeme inovace a jejich využití v praxi. Když využijeme technologie a moderní poznatky, nemusí jít 
ekologie a ekonomie proti sobě. V dnešní době můžeme rychleji šlechtit rostliny odolnější vůči škůdcům, 
ale třeba i vůči suchu. Pomocí agrochemického zkoušení půd nejen sledovat zásoby živin v půdě, ale 
pomocí precizního zemědělství je možné na základě těchto údajů upravit dávky hnojení a hnojit tak méně 
a efektivněji. To samé platí o přípravcích na ochranu rostlin, kde je například možné pomocí dronů 
identifikovat nejvíce zasažené místo a tam pomocí variabilních trysek přesně aplikovat přípravek. Zatím v 
rovině výzkumu jsou biopesticidy a nanopesticidy, kde stačí minimum současné dávky.  Základní filozofie 
je v ušetření nákladů, ale také i ve snížení pojezdů a tím i utužení půdy, což souvisí s dnes tolik 
diskutovanou půdní erozí. Té je zase možné předcházet s pomocí technologie strip-till, tedy páskového 
zpracování půdy pro přesný výsev na erozně ohrožených půdách. To je jen několik příkladů. Všechny mají 
společného jmenovatele. Šetrnost a ekonomickou efektivitu. 
 
V současné chvíli Evropa nemůže na produkci potravin rezignovat. Ukrajina je obilnice Evropy, má téměř 
40 milionů hektarů kvalitní zemědělské půdy, na které minimálně letos těžko proběhne plnohodnotná 
sklizeň. To se zákonitě musí odrazit na ceně zemědělských komodit, což se už nyní děje. Pšenice a řepka 
jsou na historickém maximu. Stejně tak ale i minerální hnojiva, která k produkci potřebují zemní plyn. 
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Mnohá minerální hnojiva se k nám navíc z Ukrajiny nebo Ruské federace dovážela. Už dnes řada 
zemědělců hledá alternativy, ty jsou alespoň částečně v organické hmotě z živočišné výroby. Tu je ale 
nutné i přes růst cen krmiv a energií udržet. Jen kvůli produkci statkových hnojiv se ji rozhodně dělat 
nevyplatí.  
 
V takovém případě je ale třeba zásadně přehodnotit nastavení budoucí Společné zemědělské politiky jak 
na evropské, tak národní úrovni. Požádal jsem proto kolegy z agrárních komor střední a východní Evropy, 
abychom společně apelovali na unijní instituce s posunutím reformy Společné zemědělské politiky alespoň 
o jeden rok (samo ministerstvo přiznává, že implementaci pravidel nestíhá) a aby v mezičase došlo  
ke změně pravidel, zejména s ohledem na uvedení půdy do klidu (až 3 % orné půdy v základní 
podmíněnosti v roce 2023 a více později), přechod na ekologické zemědělství (až 25 % zemědělské půdy 
v roce 2030) a omezování hnojiv a pesticidů.  
 
Politici rádi říkají, že Green deal není jen ohrožení, že je to příležitost. To ale neplatí o současném Green 
dealu, který diktuje a nemotivuje. Důsledky ekologické ideologie, která se musí stát ekologickou exaktní 
vědou, pokud ji někdo má ještě brát vážně, totiž už dnes pociťují především občané zemí střední  
a východní Evropy, kteří mají západoevropské náklady, ale jen zlomek zápodeovropských příjmů.  
 
Jestli chce Evropská unie jako projekt přežít, musí se umět ubránit, uživit svoje obyvatele a nehloubit 
přitom příkopy mezi původními členy a těmi, kteří vstoupili do EU později. Rezignovat bychom neměli ani 
na energetický potenciál zemědělství. Jestliže se cena pohonných hmot šplhá k 50 korunám za litr, není 
možné ignorovat, že bioetanol je možné produkovat za cca polovinu. Auta na něj přitom mohou jezdit  
bez výraznějšího zásahu, a hlavně s využitím stávající infrastruktury a logistiky. Z hektaru cukrové řepy lze 
přitom vyprodukovat cca 8 000 litrů bioetanolu. Nyní se u nás pěstuje asi 60 tisíc hektarů cukrové řepy. 
Ještě před vstupem do EU to bylo téměř 80 tisíc hektarů. Pokud bychom se vrátili na původní plochy, je to 
jen tímto navýšením dalších 160 milionů litrů bioetanolu, který by mohl nahradit alespoň část  
z cca 2 miliard litrů automobilového benzinu, který se v ČR ročně spotřebuje. Navíc, když už si budeme 
hrát na uhlíkovou bilanci, je dokázáno, že hektar cukrové řepy dokáže navázat až 21 tun CO2 a vyrobit 14 
tun kyslíku. Z řepy se přitom dá vyrobit jak cukr pro lidskou spotřebu, tak právě bioetanol. Bioetanol se dá 
samozřejmě vyprodukovat i z dalších polních plodin, které obsahují cukry nebo škroby. Nemůžu se 
nezmínit o významu řepky, nejen co se týká biopaliv, ale i náhrady produkce slunečnice, která nám letos 
z Ukrajiny pravděpodobně bude chybět. Velký potenciál je také v bioplynových stanicích, energetickém 
využití polní i lesní biomasy obecně nebo třeba v agrivoltaice, pokud ji správně uchopíme.   
 
Základem je ale zemědělsky hospodařit a zemědělce k tomu motivovat. V tuto chvíli nemůžeme mít jen 
žadatele o dotace a dovolit, aby docházelo k jejich „těžbě“, tedy čerpání bez plnění produkčních  
a mimoprodukčních cílů zemědělství. Nelze jen v duchu zelené filozofie pole povinně zatravňovat nebo 
zalesňovat. Musíme mít zemědělství, které je šetrné a zároveň produkční.  Jedině takový „Green Deal“ 
a taková Společná zemědělská politika nám skutečně dává příležitost. Proto se teď musíme zastavit, 
přehodnotit tyto základní dokumenty, ukončit naši zranitelnost, závislost a možná také ukončit válku 
mezi společností a zemědělci, mezi zemědělci a politiky a mezi zemědělci samotnými. Bude na to mít 
současná národní, ale i unijní politická reprezentace odvahu? 

 
 

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 

 
Stav členské základny k 3. 4. 2022 
 

Sněmovna všeobecná  

počet OAK 56 

počet RAK/KAK 14 

Sněmovna společenstev  

počet společenstev 34 

z toho vyjmenovaná 3 

z toho ostatní 8 

z toho živočišná výroba 9 

z toho rostlinná výroba 14 

ha zemědělské půdy obhospodařované členy 1 564 890 

počet členů OAK 2 078 

z toho právnických osob 1 222 

z toho fyzických osob 856 

členské příspěvky celkem (Kč) rok 2021 15 378 526 

z toho sněmovna všeobecná 11 983 526 

z toho sněmovna společenstev 3 395 000 
 

Členské příspěvky za rok 2021 byly o 345 316 Kč nižší než v roce 2020. Z toho příspěvky sněmovny 
všeobecné byly nižší o 285 316 Kč a příspěvky sněmovny společenstev byly nižší o 60 000 Kč. 
 
Do sněmovny společenstev od 1. 1. 2022 byla přijata dvě nová společenstva a to Český svaz včelařů, 
z. s. a Společenstvo mlynářů a pekařů ČR, z. s. 
 

Všeobecná sněmovna má k 31. 12. 2021 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. 
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Sněmovna společenstev má k 31. 12. 2021 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. 
 

A) Svazy a společenstva zájmová  
 
 

Vyjmenovaná: 
 

Agrární unie 
 
  

 

Potravinářská komora ČR 
  

 
 

Zemědělský svaz ČR 
 

 
 
Ostatní: 
 

  

AGROFERT, a. s. 
 
 
CropLife Česká republika 

 
 
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 Podnikatelské prostředí a hospodářský výsledek českého 
zemědělství 
 

2.1.1 Stručný vývoj národního hospodářství 
 
Hrubý domácí produkt byl podle předběžného odhadu za rok 2021 o 3,3 % vyšší než v roce 2020. 
Hlavním faktorem celoročního růstu byly výdaje na konečnou spotřebu domácností a změna stavu 
zásob. Konečná spotřeba domácností přispěla +1,1 procentního bodu (p. b.), výdaje vládních institucí 
+0,3 p. b., tvorba kapitálu +3,9 p. b. Zahraniční poptávka měla negativní vliv -2,0 p. b. 
 
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen činila 
v roce 2021 3,8 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020, šlo o nejvyšší průměrnou 
roční míru inflace od roku 2008. 
 
Míra nezaměstnanosti (dle metodiky Výběrového šetření pracovních sil) v roce 2021 činila 2,8 %, 
nejnižší byla ve čtvrtém čtvrtletí, a to 2,2 %. Průměrná mzda dosáhla ve sledovaném roce 37 839 Kč, 
v meziročním srovnání činil přírůstek 2 177 Kč (6,1 %). 
 
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020 vyšší o 6,9 %, 
ceny průmyslových výrobců o 7,1 %, ceny stavebních prací o 5,1 % a ceny tržních služeb pro 
podniky o 1,3 %. 
 

 
2.2 Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky roku 2021 
 
2.2.1 Produkce zemědělského odvětví 
 
Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 
2021 hodnoty 159,9 mld. Kč, z toho rostlinná produkce činila 96, 8 mld. Kč, živočišná produkce 
53,7 mld. Kč, produkce zemědělských služeb 4,1 mld. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší 
činnosti 5,2 mld. Kč. 
 
Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 10,8 %. U obilovin došlo k nárůstu sklizní 
u pšenice (+1,2 %), ovsa (+6,2 %) a kukuřice na zrno (+19,7 %). Sklidilo se více luskovin (+21,8 %), 
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cukrové řepy (+12,9 %), chmele (+40,2 %) a zeleniny (+9,0 %). Nižší byla úroda žita (-26,6 %), řepky (-
17,7 %) a kukuřice na zeleno a siláž (-4,5 %).  
 
Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení cen většiny rostlinných komodit: pšenice (+18,2 %), žita 
(+11,7 %), ječmene (+10,8 %), kukuřice na zrno (+30,2 %), řepky (+22,3 %), slunečnice (+26,8 %), 
cukrové řepy (+13,6 %) a vína (+13,6 %). Naopak ke snížení ceny došlo u brambor (-13,7 %), ostatních 
krmných plodin (-8,8 %) a chmele (-5,3 %).  
 
Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2020 zvýšení o 2,0 %. Nižší meziroční index 
produkce o 5,0 % byl vykázán u produkce zvířat. Produkce poklesla u prasat (-13,6 %), což bylo 
způsobeno meziročním snížením ceny (-15,2 %) a mírným nárůstem výroby prasat (+2,0 %). Naopak 
produkce živočišných výrobků vzrostla o 7,1 %. Zvýšila se produkce vajec (+10,2 %) a mléka (+6,9 %).  
 
V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2021 převažoval podíl rostlinné 
produkce (60,6 %) nad produkcí živočišnou (33,6 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, 
tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 2,6 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně 
neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci 
podílely 3,3 %. 
 
Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (42,6 %), technické plodiny 
(23,4 %) a pícniny (17,6 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (54,8 %), chov prasat 
(14,1 %), chov skotu (12,6 %) a chov drůbeže (11,9 %). 
 
 
Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách mld. Kč 

        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 2021* 

Rostlinná 
produkce 

70,3 71,7 75,9 79,5 74,8 79,8 74,2 75,8 79,9 87,4 96,8 

Živočišná 
produkce 

43,4 45,0 46,9 51,5 46,4 45,5 51,4 51,7 52,8 52,6 53,7 

Produkce 
zemědělského 
odvětví 

118,9 122,2 128,2 137,0 128,5 133,0 133,9 135,7 141,1 149,0 159,9 

 
Zdroj: ČSÚ, 2022                                            *předběžné údaje 
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Produkce zemědělského odvětví v letech 2000 – 2021* 
 

 
Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
 

Historický pohled nabízí zemědělská produkce ve stálých cenách roku 1989, tj. bez cenových vlivů. 
Mezi roky 2021 a 2020 došlo k poklesu zemědělské produkce o 0,6 %, a to výhradně vlivem nižší 
živočišné produkce o 3,5 %. Naopak rostlinná produkce vzrostla o 1,9 %. Zdaleka však zemědělská 
produkce nedosahuje úrovně roku 1990, především z důvodu propadu živočišné produkce o 42,5 %. 
 
Produkce ve stálých cenách roku 1989 (v mld. Kč) 

Rok 1936 1950 1990 2000 2018 2019 2020 2021* 

Zemědělská produkce 80,9 65,3 106,1 74,3 73,5 75,1 78,6 78,1 

Živočišná produkce 38,4 31,5 61,7 40,6 36,1 36,6 36,8 35,5 

Rostlinná produkce 42,5 33,7 44,4 33,7 37,4 38,5 41,8 42,6 

 
Zdroj: ČSÚ, 2022         *předběžné údaje 
    
 

Struktura živočišné a rostlinné produkce  
 
Největší podíl na rostlinné a živočišné produkci v běžných cenách mají tradičně obiloviny (27 %) a 
mléko (20 %). Od roku 2000 vzrostl podíl obilovin (+ 8 p.b.), technických plodin (+ 4 p.b.) a pícnin (+2 
p.b.), naopak propad nastal u prasat o 13 procentních bodů. 
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Zdroj: ČSÚ, 2022                                             *předběžné údaje 
 

 
2.2.2 Mezispotřeba 
 

Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb, které jsou použity v rámci výrobního procesu, 
meziročně vzrostla o 9,1 %. K meziročnímu zvýšení došlo u všech položek mezispotřeby s výjimkou 
prostředků na ochranu rostlin (-0,6 %). Nejvyššího nárůstu dosáhla kategorie Energie a maziva, a to o 
19,8 %, nárůst hnojiv byl 10,5%, ostatního zboží a služeb 8,9%, krmiv 8,7%, veterinárních nákladů 
7,7%. Podíl mezispotřeby na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 
67,8 %. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (36,4 %) a spotřeba energií a maziv (15,9 %).  
 

             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 2021* 

Mezispotřeba 
celkem 

78,2 83,4 88,2 91,2 96,1 89,7 87,3 89,8 92,4 96,1 97,8 106,7 

 
Zdroj: ČSÚ, 2022                 *předběžné údaje 
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2.2.3 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 3,9 % na 53,2 mld. Kč, 
což je nejvyšší hodnota od počátku sledování SZÚ. Čistá přidaná hodnota je ukazatel očištěný od 
spotřeby fixního kapitálu. Její meziroční zvýšení činilo 4,1 %. 
 

           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 2021* 

Hrubá 
přidaná 
hodnota 

24,4 35,4 34,0 37,1 40,9 38,8 45,7 44,1 43,3 45,0 51,2 53,2 

Čistá 
přidaná 
hodnota 

10,2 20,6 19,0 21,5 24,5 21,9 28,0 25,4 23,4 24,3 30,4 31,7 

Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
 

Přidaná hodnota v běžných cenách 

 
Zdroj: ČSÚ, 2022                            *předběžné údaje 
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2.2.4 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 3,9 %. Od 
roku 1998 dosáhly nejvyšší hodnoty 34,7 mld. Kč. Předepsané pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí 
meziročně vzrostly o 3,2 %.  
 

 
 
Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
 
 
 

2.2.5 Podnikatelský důchod 
 

Podnikatelský důchod českého zemědělství, který měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy a 
výnos z užití kapitálu, dosáhl 22,0 mld. Kč. Blíží se koncepci zisku před rozdělením a zdaněním. Oproti 
předchozímu roku se zvýšil o 15,6 %, tj. o 3 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 2021* 

Podnikatelský 
důchod 

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

 
Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
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Podnikatelský důchod – časová řada 1998 – 2021* 
 

 
Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
 

 
2.2.6 Dotace pro zemědělské prvovýrobce 
 
Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2021 výše 36,0 mld. Kč, 
meziroční nárůst činil 9,8 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 
11,6 mld. Kč a dotační titul Greening v částce 6,9 mld. Kč. 
 

 
2.2.7 Porovnání průměrné měsíční mzdy 
 
Tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v meziročním 
srovnání oproti tempu růstu průměrných hrubých mezd v České republice zpomalilo. V roce 2021 
dosáhla výše mezd v rezortu zemědělství 29 851 Kč, celostátní průměr byl 37 839 Kč. Diference činila 
diference 7 988 Kč.  
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Průměrná hrubá měsíční mzda od roku 2000 do 2021* (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  

průměrná 
hrubá 

měsíční 
mzda  v 

zemědělství, 
lesnictví a 
rybářství 

2000 13 219 10 456 2 763 x x 

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 34 578 28 044 6 534 107,9 110,0 

2020* 35 662 28 734 6 928 103,1 102,5 

2021* 37 839 29 851 7 988 106,1 103,9 
  
 Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
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Vývoj průměrné hrubé mzdy od roku 2000 do 2021* 
 

 
 
Zdroj: ČSÚ, 2022                                               *předběžné údaje 
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3 Produkce českého zemědělství a zahraniční 
obchod 

 
3.1 Rostlinná výroba 

 
Sklizeň základních polních plodin byla v roce 2021 vesměs příznivá. Sklidilo se více obilovin, luskovin 
okopanin nebo chmele, naopak sklizeň řepky byla nízká. Dařilo se plodové a listové zelenině, sklizeň 
petržele byla slabší.  
 
V roce 2020 zemědělci kvůli deštivému podzimu založili méně porostů ozimých obilovin. Celkově se 
rozloha ozimů zmenšila o 76 tisíc hektarů. Tento úbytek plochy z velké míry nahradili rozšířením 
porostů jařin, především pšenice jarní a ovsa. I přes neobvykle pomalý průběh žní se zemědělcům 
podařilo do poloviny září sklidit všechny plochy obilovin. 
 
Celková sklizeň obilovin dosáhla v roce 2021 úrovně 8,227 milionů tun a byla ve srovnání s rokem 
2020 o 100 tisíc tun vyšší (+1,2 %). Toto navýšení šlo zcela na vrub vyššímu hektarovému výnosu  
6,11 t/ha (1,2 %). Plocha osetá obilovinami se nepatrně zvýšila na 1,346 milionů hektarů (+0,1 %). 
Úroda obilovin byla o 6,0 % vyšší než průměr sklizní za předcházejících pět let (plocha −0,4 %; 
hektarový výnos +6,5 %). 
 
Pšenice se sklidilo 4,961 milionů tun, meziročně o 59 tis. 
tun více (+ 1,2 %) a to i přes pokles osevních ploch  
(-14 tis. ha) díky příznivým hektarovým výnosům. 
Sklidilo se 4,590 milionů tun pšenice ozimé (- 4,4 %)  
a 371 tis. tun pšenice jarní (+259,7 %). Hektarové 
výnosy pšenice ozimé dosáhly úrovně 6,47 t/ha (+4,4 %) 
a pšenice jarní 4,93 t/ha (+14,5 %). 
 
V porovnání s rokem 2020 byla sklizeň ječmene 1,749 milionů tun o 67 tis. tun nižší (-3,7 %). Ječmene 
jarního se sklidilo 1,098 milionů tun (-1,9 %) s hektarovým výnosem 5,09 t/ha (-1,2 %) a ječmene 
ozimého 652 tis. tun (-6,6 %) s výnosem 5,87 t/ha (-3,6 %).  
 
Žita se sklidilo 127 tis. tun (-26,6 %) s hektarovým výnosem 5,03 t/ha (-8,2 %), ovsa 195 tis. tun 
(+6,2 %) s hektarovým výnosem 3,37 t/ha (-14,0 %), triticale 193 tis. tun (-9,3 %) s hektarovým 
výnosem 4,73 t/ha (-6,5 %) a kukuřice na zrno 988 tis. tun (+19,7 %), s hektarovým výnosem 9,65 t/ha 
(+1,9 %). 
 
Kukuřice na zeleno a siláž se sklidilo 8,432 milionů tun, o 4,5 % méně ve srovnání s předchozím rokem, 
a to díky snížení hektarového výnosu na 38,86 t/ha (- 0,5 %) i snížení sklizňové plochy (-4,1 %). Loňská 
sklizeň kukuřice na zeleno a siláž o 2,6 % převyšuje pětiletý průměr. Meziroční nárůst sklizně byl 
zaznamenán u víceletých pícnin, vojtěšky se sklidilo o 7,9 % více a jetele lučního o 4,2 % méně než 
v roce 2020. 
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Řepky, naší nejvýznamnější olejniny, se v loni sklidilo 1,025 milionů tun, 
o 220 tis. tun méně než v předcházejícím roce (-17,7 %) díky nižšímu 
hektarovému výnosu 2,99 t/ha (-11,5 %). Plocha osetá řepkou se snížila o 
7,0 % na 342 tis. ha. Při porovnání s pětiletým průměrem byla loňská 
sklizeň řepky o 18,9 % nižší. 
 
Sklizeň slunečnice byla v porovnání s rokem 2020 vyšší, sklidilo se 52 
tis. tun (+12,3 %). V porovnání s pětiletým průměrem byla sklizeň slunečnice také vyšší o 28,2 % a to 
díky zvýšení ploch o 11,6 % i zvýšení hektarového výnosu o 14,8 %. 
 
Máku se sklidilo 30 tis. tun, tj. o 3,4 % více než v roce 2020. Na nárůstu produkce se podílelo 
především zvýšení ploch na 44 tis. ha (+9,0 %), hektarový výnos 0,68 t/ha byl proti loňskému roku 
nižší (-5,1 %).  
 
Loňská sklizeň brambor 672 tis. tun byla meziročně o 3,5 % nižší díky snížení osázené plochy  
na 23 tis. hektarů (-4,4 %). Naopak vyšší byl hektarový výnos 29,44 t/ha (+1,0 %). Také ve srovnání 
s průměrem sklizní za předcházejících pět let byla úroda brambor o 2,1 % vyšší. 
 
Cukrovky se sklidilo 4,145 milionů tun, což je o 12,9 % více než v roce 2020. Osevní plocha cukrovky 
se ve srovnání s rokem 2017, kdy skončil systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 5 tisíc hektarů 
(−7,4 %). Sklizeň cukrovky byla o 5,9 % vyšší ve srovnání s průměrem sklizní za předcházejících pět let. 
Celková produkce zeleniny v roce 2021 dosáhla úrovně 275 tis. tun a byla meziročně o 9,0 % vyšší. 
Dařilo se plodové a listové zelenině. Sklizeň okurek nakládaček (+39,5 %), okurek salátových  
(+99,7 %) a rajčat (+47,4 %).  
 
Ovocnáři v loňském roce sklidili 115 tis. tun jablek. Ve srovnání s úrodou 
v roce 2020 byla sklizeň o 0,5 % nižší. Také úroda hrušní byla na stejné úrovni 
jako v loňském roce (+0,4 %). Vyšší byla sklizeň broskví, meruněk, slív, 
renklód a mirabelek, třešní a angreštu. Sklizeň hroznů révy vinné byla 
meziročně o 0,4 % nižší a dosáhla úrovně 90 tis. tun.  
 
Chmele se sklidilo 8 tisíc tun, o 40,2 % více než v roce 2020 v důsledku zvýšení hektarového výnosu  
o 40,0 % na 1,67 t/ha. 
 
 
  

3.2 Živočišná výroba 
 

Celkově v roce 2021 dosáhla výroba masa v České republice 466 856 tun (+2,6 %), z toho bylo 
72 552 tun (0,0 %) hovězího, 217 008 tun (+2,6 %) vepřového a 177 157 tun (+3,8 %) drůbežího. Ceny 
zemědělských výrobců jatečných zvířat se mírně zvedly u jatečného skotu (+4,3 %) a jatečných kuřat 
(+1,8 %), zatímco ceny jatečných prasat byly výrazně pod úrovní roku 2020 (−16,3 %). Přímý nákup 
mléka se meziročně snížil (−2,0 %), nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací byl vyšší 
o 1,2 %. 
 
„Výroba masa nepřetržitě roste již čtvrtým rokem. V roce 2021 se zvýšila o 2,6 %, z toho nejvíce 
vzrostla výroba drůbežího masa následovaná masem vepřovým. Hovězího se vyrobilo stejně jako  
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v roce 2020. Jatečná zvířata ze zemědělských podniků byla v minulém roce také ve větší míře vyvezena 
do zahraničí, zejména hovězí dobytek,“ sdělil Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství  
a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky. 
 

 
Stavy zvířat 
 
K 31. prosinci 2021 se stavy skotu meziročně zvýšily o 19,4 tis. kusů (o 1,4 %), z toho počet krav se 
zvýšil o 14,3 tis. ks (o 2,6 %). Počet prasat k témuž datu se meziročně snížil o 52,6 tis. kusů (o 3,4 %), 
z toho počty prasnic klesly o 5,6 tis. kusů (o 6,1 %). Stavy drůbeže k 31. prosinci 2021 se meziročně 
zvýšily o 2 796,0 tis. kusů (tj. o 12,2 %), z toho stavy nosnic byly nižší o 493,2 tis. kusů (o 8,7 %).  
 

 
Skot a hovězí maso 
 
V roce 2021 bylo na jatkách poraženo 235,3 tis. ks skotu 
(+0,3 %) a bylo vyrobeno 72 552 tun hovězího masa (0,0 %). 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se vzhledem k 
roku 2020 mírně zvýšily (+4,3 %), a to ve všech významných 
kategoriích: ceny jatečných býků o 3,2 %, jatečných jalovic  
o 5,4 % a jatečných krav o 6,5 %. Průměrná cena, za kterou 
prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 46,84 Kč za kg v živém 
nebo 85,25 Kč za kg jatečné hmotnosti. 
 
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice se v roce 2021 s živým skotem 
obchodovalo více než v předcházejícím roce. Dovoz živého skotu byl vzhledem k vývozu nevýznamný. 
Vyvezeno bylo 228,6 tis. ks (+3,1 %), z toho 71,0 tis. ks (+7,9 %) bylo určeno k porážce a 144,8 tis. ks 
(+2,7 %) k dalšímu chovu. V živých jatečných zvířatech se vyvezlo 24 448 tun masa, což je třetina roční 
produkce masa v České republice. Vývoz živého skotu posílil především do již zavedených zemí určení: 
do Španělska (telata), Turecka (mladý skot) a Německa (skot k porážce). 
 
Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity hovězí maso se ve sledovaném období meziročně 
prohloubil na 28 181 tun vlivem zvýšeného dovozu (40 483 tun; +9,8 %) a sníženého vývozu (12 302 
tun; −7,2 %). Nárůst dovozu byl zaznamenán u hovězího masa především z Polska. 
 

 
Prasata a vepřové maso 
 
V roce 2021 bylo v ČR poraženo 2 348,6 tis. prasat (+3,0 %) a vyrobeno 217 008 tun vepřového masa 
(+2,6 %). 
 
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly v roce 2021 hluboko pod úrovní roku 
předcházejícího (−16,3 %) a dosáhly průměrné hodnoty 26,47 Kč/kg v živém nebo 34,41 Kč v mase. 
 
Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata se meziročně snížil na straně dovozu (98,3 tis. ks; 
−3,5 %) a zvýšil na straně vývozu (432,2 tis. ks; +4,6 %). Mladých prasat o průměrné hmotnosti  
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27,6 kg se vyvezlo 180,9 tis. ks. Vývoz těchto prasat tak dosáhl dvojnásobku jejich dovozu. Vývoz 
jatečných prasat stoupl na 247,8 tis. ks (+3,7 %). Jejich jatečná hmotnost odpovídala desetině roční 
produkce vepřového masa v ČR. Mladá prasata se ve zvýšené míře vyvážela do Rakouska, jatečná 
našla větší uplatnění v Polsku. 
 
Schodek pohybu zboží přes hranice u komodity vepřové maso se mírně prohloubil tím, že se dovoz 
zvýšil na 281 790 t (+4,2 %), přestože vývoz se také navýšil (34 903 t; +6,1 %). Největší zvýšení dovozu 
vepřového masa bylo zaznamenáno u Německa a Belgie, poklesl dovoz ze Španělska a Nizozemska. 
 
 

Drůbež a drůbeží maso 
 
V roce 2021 bylo na jatka dodáno 272 614 tun drůbeže, což představuje výrobu 177 157 tun 
drůbežího masa s mírným meziročním navýšením o 3,8 %. 
 
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2021 mírně vyšší než 
v předcházejícím roce (+1,8 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,11 Kč/kg 

živé hmotnosti. 
 
Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se s komoditou živá drůbež 
meziročně obchodovalo méně, zvláště s jednodenními mláďaty. Obrat obchodu 
vyjádřený počtem zvířat se snížil u drůbežích mláďat o 7,3 %, přičemž jejich 
vývoz klesl na 90,4 mil (−6,0 %). Tím zůstal v ČR k dispozici větší počet zvířat 
určených pro výkrm. Vývoz vykrmených kuřat a slepic k porážce se také mírně 
zvýšil (na 20 427 tun; +4,4 %), a to zhruba na množství, které odpovídá měsíční 
produkci drůbežího masa v ČR. 
 

Ve sledovaném období se snížil schodek obchodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes hranice 
zaznamenal snížení na 103 205 tun (−8,9 %) na straně dovozu a zvýšení na 19 342 tun (+23,5 %) na 
straně vývozu. Omezení dovozu drůbežího masa se týkalo především Polska a Německa, naopak vyšší 
vývozy směřovaly např. do Bulharska, ale také Polska. 
 

 
Mléko a mléčné výrobky 
 
V roce 2021 bylo nakoupeno přímo od tuzemských producentů 3 046,5 mil. litrů mléka (−2,0 %), 
z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 645,0 mil. litrů (+1,2 %). 
 
Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly v roce 2021 průměrné hodnoty 8,96 Kč za litr mléka v třídě 
jakosti Q (+4,7 %). Nejvíce stoupaly v závěru roku a v prosinci dosáhly maxima 9,62 Kč/litr. 
 
Pohyb zboží přes hranice pro komoditu mléko a mléčné výrobky vykázal přebytek meziročně nižší než 
v roce 2020. Dovezeno bylo 295,1 tis. tun (+4,5 %) mléka a mléčných výrobků, vývoz klesl  
na 1 119,7 tis. tun (−1,4 %). Obchod se zakysanými mléčnými výrobky byl v přebytku 21 609 tun, 
podobně jako v předcházejícím roce, zatímco schodek obchodu se sýry a tvarohem se snížil na 35 445 
tun. Zvýšený dovoz mléka se uskutečnil ze Slovenska, naopak meziročně méně mléka se vyvezlo  
do Polska, ale také na Slovensko.        Zdroj: www.czso.cz  

http://www.czso.cz/
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3.3. Agrární zahraniční obchod (AZO) ČR v roce 2021 
 
 
 
 
 
V roce 2021 se meziročně zhoršila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR  
o 15,0 %, kdy se schodek AZO navýšil z 36,4 mld. Kč na 41,9 mld. Kč.  
 
V porovnání s rokem 2020 se v roce 2021 prohloubila s různou mírou intenzity záporná bilance  
AZO ČR jak se zeměmi EU, tak i třetími zeměmi. Záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU se zhoršila 
ze 17,9 mld. Kč na 21,6 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se zhoršila mírněji, 
a to z 18,0 mld. Kč na 19,8 mld. Kč. Největší podíl na zhoršení schodku má obchod s cigaretami. 
Srovnáním statistik AZO u čistě zemědělsko-potravinářských položek lze konstatovat výši schodku 
AZO v r. 2021 ve výši 43,7 mld. Kč a jeho meziroční zlepšení o 7,4 %. 
 
V roce 2021 se v porovnání s rokem 2020 zvýšil vývoz agrárního zboží1 z ČR o 6,1 % (tj. o 13,0 mld. Kč) 
na 227,5 mld. Kč; hodnota dovozu meziročně vzrostla významněji, a to o 7,3 % (tj. o 18,4 mld. Kč)  
na 269,3 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 1,0 p. b. na 84,5 %. 
 
Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2021 na straně vývozu 4,6 %  
a  
na straně dovozu 5,9 %, což jsou v obou případech vzhledem k předchozímu roku mírně nižší hodnoty, 
viz tab. 5. Znatelnější pokles přitom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období spíše 
podíl agrárního zboží na dovozu než vývozu (0,4 p. b. vs. 0,2 p. b.). 
 
V porovnání s rokem 2020 vzrostl v roce 2021 celkový agrární export ČR o 6,1 % s tím, že k nárůstu 
došlo zejména v exportu do EU, kdy vzrostl za uvedené období také o 6,1 % a do třetích zemí o 5,5 %. 
Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v roce 2021 vepřové maso, přípravky 
používané k výživě zvířat, ječmen a kukuřice, meziroční zhoršení naopak nastalo u cigaret, tabákových 
náhražek, pokrutin, nedenaturovaného ethylalkoholu pod 80 % a čokolády a ostatních kakaových 
přípravků.  

 
 

Teritoriální pohled 
 
Agrární zboží směřovalo v roce 2021 do Německa (24,0 %) a na Slovensko (21,1 %). V roce 2021 vzrostl 
podíl Německa o 0,8 p. b. a podíl Slovenska o 0,4 p. b. Třetí nejvýznamnější vývozní destinací zůstalo 
Polsko (9,8 %). Dále následovaly Rakousko (6,1 %), Itálie (6,0 %) a Maďarsko (4,4 %). Hlavními 
odběrateli byly v rámci třetích zemí Spojené království (2,1 %), Rusko (1,6 %), Ukrajina (0,6 %), 
Japonsko (0,5 %), Čína a USA (shodně 0,4 %), Turecko, Jižní Afrika, Norsko, Srbsko a Švýcarsko (shodně 
0,3 %). 
 
Český agrární dovoz pocházel v roce 2021 zejména z Německa a Polska, jejich podíly činily 22,5 % 
a 15,4 %. V meziročním porovnání v roce 2021 poklesl jak podíl Německa (o 0,4 p. b.), tak podíl Polska 

                                                           
1  Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku. 
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(o 0,2 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko, Slovensko (shodně 6,7 %), Itálie (6,1 %)  
a Španělsko (5,6 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Ukrajina (1,5 %), Čína (1,4 %), Spojené 
království, Norsko (shodně 1,2 %), Turecko a Spojené státy (shodně 0,9 %). 
 
K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo 
v obchodě se Slovenskem (o 2,2 mld. Kč, zejména výrazným nárůstem vývozu tabákových náhražek  
a výrobků), Rakouskem (o 2,0 mld. Kč), Německem (o 1,7 mld. Kč) a Litvou (o 1,5 mld. Kč). Zhoršení 
bilance zaznamenal obchod zejména s Itálií (o 7,2 mld. Kč, především snížením vývozu cigaret téměř 
o polovinu), Rumunskem (o 3,3 mld. Kč) a Polskem (o 1,2 mld. Kč). 
 
 

Komoditní pohled 
 
Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami2 byly v roce 2021 přípravky používané k výživě 
zvířat, cigarety, potravinové přípravky jiné3, pšenice, pekařské zboží a nezahuštěné mléko a smetana. 
Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, potravinové přípravky jiné, 
přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, sýry a tvaroh a čokoláda a ostatní kakaové 
přípravky. Detailnější údaje o nejvíce vyvážených a dovážených agrárních položkách ve sledovaném 
období uvádí tabulka 1. 
 

Tabulka 1 – Přehled 10 nejvíce z ČR vyvážených a do ČR dovážených položek v roce 2021 

Položka 
Hodnota 
vývozu 

(mld. Kč) 

Podíl na 
agrár. 
vývozu 

(%) 

Změna 
proti roku 
2020 (%) 

Položka 
Hodnota 
dovozu 

(mld. Kč) 

Podíl na 
agrár. 

dovozu 
(%) 

Změna 
proti roku 
2020 (%) 

Přípravky k výživě zvířat 17,3 8,0 12,0 Vepřové maso 14,6 5,7 -10,4 

Cigarety 13,6 6,4 -36,9 Potravinové přípravky 11,2 4,4 7,6 

Potravinové přípravky 12,6 5,9 14,6 Přípravky k výživě zvířat 11,0 4,3 3,4 

Pšenice 12,1 5,6 3,9 
Pekařské zboží, pečivo, oplatky 
apod. 

11,0 4,3 2,3 

Pekařské zboží, pečivo, oplatky 
apod. 

11,4 5,3 8,9 Sýry a tvaroh 10,4 4,1 6,5 

Mléko, smetana nezahuštěná, 
neslazená 

9,0 4,2 1,0 
Čokoláda a ostatní kakaové 
přípravky 

9,6 3,7 8,0 

Pivo  7,3 3,4 5,8 Tabákové náhražky 7,2 2,8 124,3 

Čokoláda a ostatní kakaové 
přípravky 

7,1 3,3 2,0 Cigarety 6,4 2,5 -21,9 

Řepkový olej 6,6 3,1 12,1 Káva  5,7 2,2 -2,5 

Sýry a tvaroh 6,5 3,0 12,7 Drůbeží maso 5,6 2,2 6,2 

Pozn.: Agrární zboží je vymezené kapitolami 01 až 24 celního sazebníku; hodnoty řazeny na základě HS 4. Výpočty jsou provedeny 
z nezaokrouhlených dat.  

Zdroj: Databáze Pohybu zboží přes hranice ČSÚ, únor 2022 

 

                                                           
2 Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní 

nomenklatury. 

3  Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106. 
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Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v letech 2016 až 2021 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 2022 

 

 
Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-
obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-27.html 

 
 
  

https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-27.html
https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-27.html
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4 Společná zemědělská politika 
Ing. Eliška Plachá, Společná zemědělská politika a evropská spolupráce 

 
Stav vyjednávání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evropské instituce vyjednávaly o Společné zemědělské politice od června 2018, kdy Evropská komise 
předložila vlastní návrh nových evropských zemědělských pravidel. Po více než třech letech 
intenzivního vyjednávání dospěly evropské instituce (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise) 
k dohodě, nová pravidla byla na politické úrovni odsouhlasena v červnu 2021, na konci listopadu 2021 
politickou dohodu formálně přijal Evropský parlament a na začátku prosince 2021 i Rada EU. Nová 
pravidla, která budou implementována od ledna 2023 po dvouletém přechodném období, byla  
na začátku prosince minulého roku zveřejněna i v Úředním věstníku Evropské Unie. Dostupná jsou  
ve všech úředních jazycích EU. Do konce roku 2021 mělo dojít i ke schválení sekundární legislativy 
(delegované a implementované akty) Evropským parlamentem, Výbor EP pro zemědělství a rozvoj 
venkova ale rozhodl o odkladu schválení sekundární legislativy, a to až do 10. 01. 2022. Členské státy 
EU měly Evropské komisi předložit návrhy národních strategických plánů do 31. 12. 2021, na jejich 
posouzení pak Evropská komise bude mít tři měsíce. Nová pravidla SZP vstoupí v platnost 1. 1. 2023, 
platit budou do konce roku 2027. 
 
Termín se nepodařilo dodržet celkem devíti členským státům EU – Bulharsku, Česku, Německu, 
Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Rumunsku, Slovensku a Belgii. Zbývajících 18 členských států předložilo 
návrhy v termínu. Česká republika předložila návrh strategického plánu až koncem ledna roku 2022. 
V odeslané verzi Strategického plánu ze strany české vlády je, vzhledem k uznávané nutnosti 
prosazovat vyváženější rozdělování podpory malým a středně velkým zemědělcům, alokováno 23 %  
z přímých plateb na redistribuci. Česká republika plánuje vyčlenit na obálku pro klima a životní 
prostředí ve výši 30 % z obálky přímých plateb. Ministerstvo zemědělství spolu s Ústavem zemědělské 
ekonomiky a informací na konci ledna roku 2022 zveřejnilo takzvanou dotační kalkulačku, která má 
sloužit zemědělcům jako nástroj pro výpočet předběžných podpor na provoz vyplývající z odeslané 
verze strategického plánu pro roky 2023 +. V prvním pilíři je do dotační kalkulačky zařazeno 26 titulů 
a 89 titulů na pilíř druhý.  
 
Agrární komora ČR se v uplynulém roce aktivně podílela na tvorbě Strategického plánu Společné 
zemědělské politiky pro roky 2023+. Současně byl v srpnu roku 2021 vydán almanach Agrární komory 
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České republiky s názvem „Evropská zelená dohoda a její význam pro zemědělsko-potravinářský 
sektor“. Almanach Agrární komory České republiky vznikl v reakci na zvyšující se četnost nových 
strategií, stanovisek, akčních plánů a legislativních návrhů, které Evropská komise v uplynulých 
necelých dvou letech zveřejnila, a které pod Evropskou zelenou dohodu spadají. Celé téma 
plánovaného přesunu k udržitelným postupům a praktikám se tak stává velmi komplexním, mnohdy 
poněkud těžkopádným a nepřehledným. Ke dni vydání Almanachu neexistoval žádný ucelený 
souhrnný dokument, který by přehledně shrnoval, jaké strategie a jaké akční plány již byly předloženy, 
jaké byly definovány cíle, a jaký je předpokládaný plán dalšího postupu. Agrární komora ČR se proto 
rozhodla pro pěstitele, zpracovatele, chovatele a celou odbornou veřejnost zpracovat alespoň stručné 
představení Evropské zelené dohody a jejích jednotlivých částí, a to se zaměřením na zemědělský  
a potravinářský sektor. Hlavním cílem Almanachu bylo českým zemědělcům přiblížit a sjednotit 
doposud velmi fragmentovanou Dohodu a její jednotlivé části, poskytnout ucelený přehled doposud 
vydaných dokumentů (k červenci 2021) a plánovaných iniciativ, a pomoci jim připravit se na 
nadcházející, velmi ambiciózní, etapu zaměřenou na posilování udržitelnosti napříč všemi sektory 
evropské ekonomiky. 
 

Mladý zemědělec 

Absolvování vhodného učňovského, středoškolského nebo 
vysokoškolského oboru, nebo absolvování odborného kurzu  
pro výkon obecných zemědělských činností, nebo absolvování 
zkoušek profesní způsobilosti. Pokud to daná intervence umožňuje, 
má mladý zemědělec možnost potřebnou kvalifikaci doplnit  
za stanovených podmínek i po podání žádosti o dotaci. 

Aktivní zemědělec  

Aktivní zemědělec je fyzická nebo právnická osoba, která je 
zemědělským podnikatelem dle §2e zákona o zemědělství, 
evidovaným v Evidenci zemědělského podnikatele dle § 2f zákona  
o zemědělství, a na kterou je současně k datu podání žádosti 
evidován minimálně 1 hektar zemědělské půdy v Evidenci využití 
půdy podle uživatelských vztahů dle § 3a zákona o zemědělství anebo 
evidována minimálně 1 velká dobytčí jednotka zvířat (dále jen „VDJ“) 
v ústřední evidenci dle plemenářského zákona (dle přepočítávacího 
koeficientu VDJ stanoveného ve Strategickém plánu). 

BISS Sazba: 72,48 EUR/ha 

Redistributivní platba na max. 150 ha; sazba: 153,90 EUR/ha 

Režim pro malé zemědělce 
(I. pilíř) 

max. plocha 4 ha; intervence nahrazuje všechny ostatní přímé platby; 
sazba: 312,50 EUR/ha  

Platba pro mladé zemědělce 
(I. pilíř) 

70 EUR / 90 ha pro mladé zemědělce, kteří obdrželi podporu i  
v předchozím období; 
140 EUR / 90 ha pro nové mladé zemědělce  
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Ekoschémata 

Očekávaný podíl p. p. zapojeného do ekosystému celého 
zemědělského podniku: 100 %. 
(a) Přístup k celému podniku 10 polních plodin + neprodukční plochy 
 Sazba: 67,83 EUR/ha (rozmezí 64,44-74,61) 
b) Přesné zemědělství 15,09 EUR/ha (pro max. 20 % plochy) 

Vázané platby 

Krávy bez tržní produkce mléka: 136,65 EUR/ks 
ovce/kozy: 20,83 EUR/kus 
výkrm HD: 128,52 EUR/jednotku bílkovinné plodiny: 61,68 EUR/ha 
chmel: 589,25 EUR/ha 
cukrová řepa: 259,12 EUR/ha 
ovoce I: 403,98 EUR/ha, ovoce II: 627,95 EUR/ha 
zelenina I - 187,09 EUR/ha, zelenina II - 551,79 EUR/ha 
brambory na výrobu škrobu: 538,33 EUR/ha 

AEKO 

Ekologické zemědělství: 452 416 749 EUR:  
Přechod na EP: 
Základní ošetřování travních porostů 106 EUR/ha 
Pěstování trav a víceletých pícnin na orné půdě 137 EUR/ha 
Pěstování zeleniny, speciálních bylin, brambor a jahodníku 660 
EUR/ha 
Pěstování ostatních plodin 323 EUR/ha 
Intenzivní sady 896 EUR/ha 
Ostatní sady 536 EUR/ha 
Vinice 900 EUR/ha 
Chmelnice 900 EUR/ha 
V případě pěstování zeleniny na celkové ploše do 6 ha činí sazba 
dotace 680 EUR/ha (převod na EP) a 660 EUR/ha (zachování EP). 

ANC 

Celková alokace: 874 376 285 € 
Průměrná sazba: 83,30€; maximální snížení platby 30 % 
Zatížení: 0,3 
Degresivita sazeb: sazba bude s ohledem na výměru oprávněné 
plochy krácena: • výměra z. p. do 300 ha – plná výše platby • 
výměra z. p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 % • výměra 
z. p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 % • výměra z. p. 
nad 900 ha do 1 800 ha – platba snížená o 22 % • výměra z. p. nad 1 
800 ha do 2 500 ha – platba snížená o 27 % • výměra z. p. nad 2 500 
ha – platba snížená o 30 %. 

Investice do zemědělských 
podniků 

Celkové přidělené prostředky. 427 milionů EUR; pouze granty  
Česká republika má stanoven strop pro investice: 1 200 000 EUR. 
40 % způsobilých výdajů 
+ 10 % pro mladé začínající zemědělce  
+ 10 % pro ekologické zemědělce 
Maximální výše podpory tedy činí 60 % způsobilých výdajů. 
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Investice do zpracování 
zemědělských produktů 

200 mil. € 
30 % způsobilých výdajů 
+ 10 % pro mladé začínající zemědělce  
+ 10 % pro malé podniky 
Maximální míra podpory je tak 50 % způsobilých výdajů. 

Mladí zemědělci – II. pilíř 
106,9 mil. € 
58 000 EUR / 78 000 EUR  

Spolupráce 

Inovace v zemědělské prvovýrobě 5 mil.  
Inovace při zpracování zemědělských produktů: 8 mil. 
LEADER: 201,4 mil.  
EIP: 10 mil.  

Vzdělávání a poradenství 

Poradenství: 10 mil.  
- dotace na poradenskou službu (1400 €),  
- dotace na poradenskou službu – firemní plány (2800€),  
- dotace na specializované poradenství (2800 €),  
- dotace na zřízení poradenské služby (120 000 €),  
- dotace na zvyšování kompetence poradců (5000€);  
- dotace na e-learning (10 000 €) 
Vzdělávaní: 5 mil 

 
 

 
Agrární komora ČR je rovněž členem Konsorcia nevládních organizací, 
potravinářských a zemědělských podniků (dále Konsorcium). Konsorcium 
hájí naše národní zájmy v přípravě Společné zemědělské politiky. Jakožto 
sdružení nevládních organizací zemědělských a potravinářských podniků 
České a Slovenské republiky, sleduje vývoj v 
přípravě SZP včetně legislativního procesu, 

přijímá pozice k ní, prosazuje svá stanoviska a prezentuje požadavky na 
setkáních se zástupci evropských institucí, včetně poslanců Evropského 
parlamentu, zástupců Evropské komise a ostatních institucí. Konsorcium 
poskytuje aktuální informace svým členům.  
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5 Činnost komoditních rad a komisí 
představenstva AK ČR 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., MPA tajemnice AK ČR 
 
Komoditní rady (KR) a Komise při Agrární komoře České republiky slouží jako poradní orgán a zdroj 
nejnovějších informací pro představenstvo a Prezídium AK ČR. Na jednání představenstva předsedové 
jednotlivých komoditních rad v rámci bodu programu „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 prezídium 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 v sekci „Zápisy z jednání AK ČR“). Do komisí a KR jsou pravidelně přizváni 
zaměstnanci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu 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, 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 2021 a v prvním čtvrtletí letošního roku 
pokračovala činnost Komoditních rad při AK ČR většinou online 
formou přes platformu MS Teams. Nejaktivnější byla Komoditní 
rada pro mák pod vedením předsedy a člena představenstva Ing. 
Jaroslava Mikoláše. 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. 
Stejně 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 ČR. Vznik této komise 
inicializoval Svaz květinářů a floristů České republiky (SKF ČR) z důvodu zrušení poradního sboru 
Ministerstva zemědělství. Předsedou KR byl zvolen pan Ing. Jiří Valtera, člen představenstva SKF ČR. 

  

http://www.akcr.cz/
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Z činnosti a témat od 30. sněmu 
 
Komoditní rada pro mák  
 

 Aktuální situace na trhu, aktuální stav porostů, předpoklad  

pro sklizeň, 

 zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a obchodování, 

 Český modrý mák a jeho propagace formou projektů NNO, 

 úpravy České cechovní normy pro Český modrý mák a makové 

náplně, 

 Chráněné zeměpisné označení Český modrý mák a stav žádostí  

a kontrol, 

 kontroly dovozového máku a komunikace s SZPI, 

 mák z pohledu národní a evropské legislativy,  

 přípravky na ochranu rostlin a výjimky.  

 
 

Komoditní rada pro okrasné zahradnictví a školkařství při AK ČR 
Ing. Jiří Horák, Svaz květinářů a floristů ČR 

 

 Vznikla po rozhodnutí MZe, kdy došlo ke zrušení poradního sboru 

pro okrasné rostliny,  

 předsedou je Ing. Jiří Valtera - AGRO CS, člen předsednictva SKF ČR,  

 členy jsou zástupci SKF ČR, Svazu školkařů ČR, Svaz lesních školkařů 

a Školkařský svaz OU ČR,  

 předmětem jednání byla hlavně situace v jednotlivých sektorech 

okrasného zahradnictví a školkařství. Jedním z hlavních bodů byla i 

snaha o začlenění okrasného zahradnictví do Strategického plánu na roky 2023-2027 a to 

začleněním do Organizací producentů,  

 jednání proběhla celkem 3x: 1x v Děčíně při 50. ročníku Děčínské kotvy - Mistrovství floristů 

ČR a 2x online. 

 
 

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 Prezídium AK ČR. V KR mají své zastoupení státní správa, výzkumné ústavy  
i akademická sféra v závislosti na projednávaném tématu. Zasedání KR se v r. 2021 konalo 3x, 
termínově korespondovalo s vývojem trhu a bylo ovlivněno průběhem vegetační sezóny.  
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Stěžejní body z jednotlivých zasedání 
 
 
Zasedání komoditní rady dne 29. 4. 2021 v Hodkovicích: 
 

- zásoby ze sklizně r. 2020 jsou u zemědělců minimální, cca 1 mil. t obilovin; cena potravinářské 
pšenice byla koncem března až 6 000 Kč/t a cena řepky až 14 000 Kč/t, 

- vyhodnocování soupisu osevních ploch ozimů pro sklizeň v r. 2021, citelný propad u ploch 
ozimých obilovin oproti r. 2020 (téměř o 73 000 ha), přičemž u ozimé pšenice to bylo až o 
65 000 ha; výpadek v ozimých obilovinách částečně kompenzoval mírný nárůst u ozimého 
ječmene (o 1 863 ha); méně bylo v r. 2020 zaseto také řepky (téměř o 18 000 ha), 

- stav porostů po zimě je v jednotlivých krajích rozdílný, porosty jsou ovlivněny hlavně 
průběhem počasí při setí, lokálním suchem nebo naopak nadměrnými srážkami a následně 
pak i mrazy a škůdci; předpokládá se, že se zaorá až 10 000 ha řepky; jarní setí je ovlivněno též 
počasím - regionální skluz o 14 až 21 dnů,  

- očekávání průměrné sklizně obilovin, vč. kukuřice mezi 7,4 - 7,8 mil. t; při domácí spotřebě 4,9 
mil. t to představuje export 2,5 - 2,9 mil. t obilí; klesly světové zásoby a stoupla poptávka 
z Číny; u sladovnického ječmene je sklizeň z větší části nasmlouvaná v dlouhodobějších 
smlouvách,  

- u řepky je předpoklad sklizně do 1,1 mil. t; domácí zpracovatelská kapacita je 1,1 mil. t  
a ještě se exportuje 100–300 tis. t; je možné uzavřít termínované obchody za 12,5-13 tis. Kč/t 
i vyšší. 

 
 
Zasedání komoditní rady dne 30. 6. 2021 v Hodkovicích: 
 

- vyhodnocení zásob obilí a řepky ze sklizně 2020, kdy bylo konstatováno, že většina zásob je 
vyprodána, 

- detailní informace o stavu porostů v jednotlivých krajích; počasí ovlivnilo méně zasetých 
ozimých obilovin (o 76 000 ha); tento úbytek byl převážně nahrazen jarní pšenicí a ovsem; 
velké škody napáchaly regionálně bouřky a kroupy, kdy došlo k poškození nebo polehnutí 
porostů; očekávání průměrné nebo mírně nižší sklizně obilovin i řepky.  

 
 
Zasedání komoditní rady dne 25. 8. 2021 v Hodkovicích: 
 

- začátek žní byl opožděn o 2-3 týdny, dešťové počasí ve druhé polovině 
žní sklizeň ještě prodloužilo; předpoklad celkové sklizně obilovin bez 
kukuřice je cca 7,5 mil. t, což je mírně nad desetiletým průměrem; 
výnos 6,1-6,2 t/ha je druhý až třetí nejvyšší v historii, což odpovídá 
předním státům západní Evropy, 

- většina krajů má průměrný výnos obilovin nad 6 t, přičemž největšího 
výnosu dosahují nejúrodnější kraje Královehradecký a Olomoucký, 
letos se k nim přiblížil i kraj Středočeský; pod 6 t mají kraje 
Moravskoslezský, Plzeňský a Karlovarský, 

- největší plochu, necelé dvě třetiny z plochy základních obilovin, zaujímá pšenice s výnosem  
6,6 t/ha a celková sklizeň pšenice přesáhne 5 mil. t; druhá nejrozšířenější obilovina je jarní 
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ječmen, který se pěstuje na ploše 215 tis. ha, což je necelých 20 % ploch; ječmene je sklizeno 
1 150 tis. t s výnosem necelých 5,5 t/ha; včas sklizené porosty mají většinou kvalitu dobrou,  
u obilí sklizeného po deštích je nebezpečí prorůstání a zaplísnění, jedná se o čtvrtinu ploch,  

- jak klesá živočišná výroba, tak klesá i domácí spotřeba obilí; ze spotřeby 6,5 mil. t před 30 roky 
klesla na 5,2 mil. t; celková sklizeň včetně kukuřice je cca 8 mil. tun, což znamená exportovat 
více jak 2,5 mil. t obilí; ceny kvalitní pšenice se vyšplhaly k 6 000,- Kč/t,  

- sklizeň řepky ve výši 1,050 mil. t je nejnižší za posledních deset let (pokles plochy i výnosu); 
porosty byly na podzim špatně založené, pozdní setí, špatné vzcházení vlivem sucha a špatná 
ochrana vlivem zákazu používání pesticidů způsobila silný výskyt škůdců a chorob; cena řepky 
se zvýšila až nad 15 000,- Kč/t. 

 
 
Komoditní rada pro cukr a cukrovou řepu  

Ing. Jan Křováček, Ph.D., tajemník Svazu pěstitelů cukrovky Čech 
 
KR cukr – cukrovka je jediný reprezentativní orgán 5 cukrovarnických 
společností v ČR, sdružených v Českomoravském cukrovarnickém spolku 
(Tereos TTD, Agrana, Litovel, Prosenice, Vrbátky) a pěstitelů cukrovky  
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zastoupených pěstitelskými Svazy Čech, 
Moravy a Slezska. 
 
Zasedání se konala v roce 2021 za účasti odborných pracovníků MZe, SZIF, VÚMOP a ÚZEI, případně 
přizvaných hostů (ÚKZÚZ, VÚRV Ruzyně), v sídle ZS ČR nebo AK ČR. V roce 2021 bylo a nadále je 
jednání KR pro cukr a cukrovku intenzívní, situace na trhu s cukrem se výrazně zhoršila  
od doby ukončení kvót a udržitelnost pěstování cukrovky se tak dostala do ohrožení díky zhoršující  
se rentabilitě pěstování. K tomu se přidala ke konci roku 2021 energetická krize a nakonec i problémy 
s válkou na Ukrajině, což negativně dopadá na celý sektor cukr – cukrovka. Jednání proběhla  
s ohledem na platná opatření proti covid-19, celkem třikrát, buď formou prezenční nebo přes  
MS Teams, případně hybridní formou, v únoru, květnu a poslední v listopadu. V předchozím roce 2020 
byla dvě setkání (červen a prosinec), v roce 2019 taktéž dvě a v roce 2018 pak čtyři jednání. 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, podpory formou národních dotací, DT 3.k. a 3.i., 

- 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, 

dopadla dobře i výjimka pro rok 2022 a pro rok 2023 se o ní bude dále jednat). Jednalo  
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se i o výjimce na fungicidní moření Vibrance a pro rok 2022 byla ze strany ÚKZÚZ udělena. 

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 pravidlech  

k dotačnímu titulu (DT) 3.i. do cukrovky „Podpora nákupu certifikovaného osiva cukrovky“ v 

režimu de minimis jako alternativní náhrada za složitý DT 3.k. (podpora likvidace plevelné 

řepy), který je stále aktivní a je ve svém 3. roce z pětileté závazkovosti. 

 

 

 
5.2 Komoditní rady, živočišná výroba  

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

V období po 30. sněmu byly aktivní také KR s primárním zaměřením na živočišnou výrobu.  
Nejaktivnější KR byla Komoditní rada pro mléko a hovězí maso pod vedením předsedy Ing. Leoše Říhy. 
KR se věnuje mj. statistickému servisu. Aktivní tato rada byla i při vystupování na pracovních 
skupinách k SZP 2023-2027. Komoditní rada pro drůbež a vejce Ing. Zdeňka Štěpánka aktivně 
informovala o tržních informacích a nákazové situaci. Komoditní rady pro vepřové maso se především 
týkala kritické ekonomické situaci v odvětví chovu prasat. 
 

 
Z činnosti a témat od 30. sněmu 
 
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. 

 nový dotační titul 20. E. 

 aktivní diskuze k nastavení SZP. 

 aktivní diskuze u pravidel 12. kola PRV. 

 propagace mléka a mléčných výrobků. 
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Komoditní rada pro prasata a vepřové maso  
Ing. Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat 

 
KR se v průběhu roku 2021 sešla dvakrát. Hlavním bodem jednání byla 
kritická situace v chovu prasat v České republice i v celé Evropě.  
V průběhu celého roku byla cena hluboko pod výrobními náklady. Situace 
se ještě dramatizuje kvůli rychlému nárůstu ceny obilovin od podzimu 
loňského roku.  
 
Na základě toho se KR snažila o zavedení mimořádných podpor ze strany Evropské komise  
i Ministerstva zemědělství a snažila se o úpravu podmínek nastavených v rámci opatření Agricovid. 
Bohužel i přes to byly nakonec podmínky téměř nesplnitelné, proto na podporu z tohoto titulu 
dosáhlo jen velmi málo podniků. Další z aktivit KR byl převod dotačního titulu 8.F.d na sazbu.  
Po notifikaci dotačního titulu 8.F.a. (repopulace) v sazbové formě se KR zasazovala o co nejrychlejší 
zveřejnění v zásadách pro dotace. 
 
KR se věnovala také otázce Českých cechovních norem a fungování vertikály vepřového masa. Spolu 
s SCHP a PK byl vytvořen systém Českých cechovních norem pro chovatele prasat, který bude 
promítnut až do Českých cechovních norem na výrobky. 
 
Situace z pohledu afrického moru prasat se dál komplikuje. Nejbližší nálezy jsou pouhých 8 km 
vzdáleny od hranic České republiky. Vedle jednání s SVS o pravidlech v ochranných zónách se podařilo 
připravit dotačního programu 8.G., který by měl v případě proniknutí afrického moru prasat (dále 
AMP) na území České republiky zajistit pomoc chovatelům spadajícím do některé z vyhlášených zón. 
 

 Situace na trhu (pokles stavů v EU, snižování exportu do Číny), 

 udržení národních dotací, 

 jednání o podpoře chovu prasat v rámci SZP 2021+, 

 AMP a opatření k ochraně území ČR, 

 značení potravin (Cechovní normy x Česká potravina), 

 snaha o změnu emisních faktorů v IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění), 

 investiční dotace PRV, podpora ŽV a rozdělení obálek. 

 
 

Komoditní rada pro drůbež a vejce 
Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., MPA, tajemnice AK ČR 

 

 Spuštění národního dotačního titulu režim kvality Q CZ – dotační program 19.B, 

 řešení nákazové situace ptačí chřipky v ČR a sousedních zemích, 

 problematika salmonel v chovech nosné drůbeže produkující konzumní vejce a kuřata 

chovaná na maso, 

 zpřísnění kontroly dovozů, jednání se Státní veterinární správou, 
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 posílení nová notifikace obálky dotačního titulu 8.F.c., 

 propagace tuzemských produktů, 

 aktuální situace na trhu, 

 nekalé obchodní praktiky maloobchodu, 

 chování obchodních řetězců, cechovní normy, 

 přechody národních dotačních titulů na sazby, 

 odbytové organizace u producentů konzumních vajec. 

 
 
Komoditní rada pro včely a med 
 
Počátkem letošního roku byl Představenstvem AK ČR schválen vznik této KR a v aktuální chvíli  
se nominují členové z řad krajských agrárních komor, nevládních organizací a resortních organizací 
MZe. 

 

 
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 a 
bioplynovými stanicemi ve vazbě 
na situaci v lesnictví. Intenzivním 
dialogem se zástupci MZe, MPO, s 
vlastníky lesů, se sdružením 
kompostáren, se SVOL či ALDP, s 
vedením Lesů ČR, s. p. předkládá 
tato KR 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.  
 
Experti této skupiny byli zapojeni do diskuzí spojených s přípravou a finalizací Strategického plánu 
SZP, kde je oblast podpory využití biomasy taktéž řešena. V r. 2021 proběhlo připomínkování  
a společné diskuze nad několika klíčovými návrhy, zveřejněnými EK - Strategie EU pro lesnictví, balíček 
Fit For 55, Směrnice o obnovitelných zdrojích energie, Nařízení o využívání půdy, změnách  
ve využívání půdy a lesnictví. Touto expertní skupinou bylo také podpořeno zachování platnosti 
snížené sazby DPH na palivové dřevo (čl. 122 směrnice o DPH). Expertní skupina se účastí taktéž 
diskuzí ohledně řešení kalů a činnosti bioplynových stanic. 
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KR pro biomasu dlouhodobě podporuje a prosazuje důsledné kontroly a dodržování správného 
nastavení účinnosti kotlů na dřevní biomasu, kterými se sníží emise CO2 , neboť pouze důsledným 
dodržováním daných parametrů spalování lze přispět k čistotě ovzduší podle vzoru z alpských zemí. 
Členové KR se jednoznačně vyjádřili proti spoluspalování a podpořili čisté spalování. 
 
 

 
 

5.4. Komoditní rada pro dřevo 
 

Ing. Andrea Skřivánková, tajemnice Lesnicko-dřevařské komory ČR 

 
 

 KR pro dřevo v roce 2021 průběžně vyhodnocovala 
aktuální situaci v lesním hospodářství, průběh 
kůrovcové kalamity a dostupnost dřevní suroviny v 
jednotlivých regionech. Vyjadřovala se k předkládaným 
návrhům finančních kompenzací a podpor ze strany 
státu. Aktivně sledovala a poskytovala expertní 
vyjádření k přípravám priorit jednotlivých politických 
stran a okomentovala přijaté programové prohlášení 
vlády v oblasti své působnosti.  

 

 KR pro dřevo průběžně monitorovala vývoj cen 
jednotlivých dřevařských komodit na trhu, který v r. 
2021 procházel velmi nestabilním vývojem. Tato 
expertní skupina se vyjadřovala a poskytovala 
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., MPA, tajemnice AK ČR 

 
Počátkem roku 2021 se obnovila činnost Komise pro školství a vzdělávání při Agrární komoře České 
republice. Předsedou komise je Ing. Jiří Horák. Nově se účastnili dvou letošních jednání zástupci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zástupce Asociace krajů České republiky. 
 
 
Řešila se aktuální témata ze školství:  

- spojená s online výukou, závěrečnými zkouškami,  

- otázky autoškol,  

- témata týkající se teoretické a praktické výuky a center odborné přípravy,  

- 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.  

 

- Vznik a vyhodnocení dotazníku ohledně Průzkumu 

zaměřeného na proměnu zemědělského vzdělávání 

probíhal ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 

ve dnech 9. až 23. prosince 2021. Obsahoval 23 

otázek, z nichž 7 bylo dobrovolných. Dotazy byly 

rozdělené do čtyř samostatných bloků, a to Základní 

údaje, Obecná potřeba pracovních sil, Obměna 

pracovních sil a Motivace pro nové zaměstnance. Do 

průzkumu se zapojilo 176 podniků z členské základny 

Agrární komory ČR. Většina podniků zapojených do 

průzkumu neplánuje zvyšovat stavy zaměstnanců, ale 

přiznává potřebu nových pracovníků. Nutí je k tomu 

především generační obměna. Největší poptávka 

bude po absolventech oboru opravář zemědělských strojů s výučním listem. Absolventy 

tohoto oboru využívají podniky na kombinaci různých činností, kterými jsou především 

obsluha traktoru a opravářské práce. U tohoto oboru by podle průzkumu uvítala většina 

podniků posílit výuku odborných předmětů týkajících se rostlinné a živočišné výroby. Řada 

zemědělských podniků mluvila v průzkumu o potřebě zaměřit zemědělské vzdělání více na 

moderní trendy, včetně precizního zemědělství a posílit výuku praktických dovedností. 

Pouhých 8 % respondentů plánuje posilovat ekologické zemědělství, kterému vyjádřila 

podporu vláda. Mnoho oslovených podniků mluví o potřebě pracovníků se znalostí ohledně 

zpracování komodit zemědělské prvovýroby, což by mohlo souviset s dlouhodobě nízkými 

výkupními cenami v České republice a potenciálně vnímanou potřebou nabízet na trh výrobky 

s vyšší přidanou hodnotou. Respondenti vnímají obraz zemědělců u široké veřejnosti jako 

velmi negativní a spojují jej s nízkým zájmem nových pracovníků o tento obor. Připravuje se 

vznik nové sekce v rámci komise týkající se vědy, výzkumu a inovací.  
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5.6 Ekonomická komise 
Jana Nováková, odborný referent AK ČR 

 

Ekonomická komise si na r. 2021 naplánovala celkem čtyři 
zasedání, po jednom v každém čtvrtletí. Objektivní důvody 
spojené s koronavirovou pandemií byly příčinou redukce  
na tři zasedání, která však měla bohatý program spojený s širokou 
diskusí. Mimo to komise projednala řadu aktuálních témat ze 
Společné zemědělské politiky EU na plánovací 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 ČR i zástupci 
MZe, SZIF, ÚZEI a akademické sféry. Ing. Zbyněk Kobliha průběžně 
informoval členy komise o jednáních představenstva a Prezídia AK 
ČR a zároveň informoval členy Představenstva AK ČR se závěry a doporučeními komise.  
 

Stěžejní body z jednotlivých zasedání 
 

Zasedání komise dne 18. 3. 2021, které se uskutečnilo on-line přes MS Teams: 

 

 Ing. Jan Doležal - prezident AK ČR: informace o vyjednávání SZP - aktivní zemědělec, 

zastropování; vstupní náklady na výrobu; ceny komodit; chování obchodních řetězců; zákon  

o potravinách - podíl českých výrobků. 

 

 Ing. Renata Vodičková - ČSÚ ČR: Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky za úspěšný 

rok 2020 - rostlinná produkce vzrostla o 6,8 %, živočišná produkce klesla o 0,4 %. 

 

 Ing. Štěpán Kala, Ph.D., MBA a Ing. Iveta Bošková, Ph.D. - ÚZEI: Rozbor chování obchodních 

řetězců - cenové relace u dovozových a českých výrobků; diskriminační chování; výroba mléka 

a másla, vejce, vepřové a kuřecí maso, brambory - rozbor soběstačnosti ve světě, nabídka  

a poptávka, ekonomika výroby. Celkové shrnutí - za poslední 3-4 roky se situace zhoršuje 

téměř u všech komodit. 

 

Zasedání komise dne 18. 8. 2021 v Praze: 

 

 Ing. Zbyněk Kobliha - předseda ekonomické komise AK ČR: Orientační informace o rozpočtu 

MZe; konflikty mezi zemědělci a obchodními řetězci; zintenzivnění komunikační kampaně vůči 

veřejnosti - koordinace s potravináři; 12. kolo PRV - celková alokace; nerovné podmínky 

v chovu prasat v rámci Evropy; organizace pomoci obcím na Jižní Moravě postiženým 

tornádem. Výkupní ceny zemědělských komodit jsou příliš nízké a neodrážejí rychlý nárůst cen 

vstupů a inflaci; zemědělci se nepodílí na růstu cen potravin. 
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 Ing. Miluše Abrahámová - ÚZEI: Dopady a hlavní překážky příp. obchodní dohody FTA mezi EU 

a MERCOSOUR z pohledu agrárního sektoru; dohoda nebyla dosud evropským parlamentem 

ratifikována; rozbor obchodu a celní politiky u jednotlivých komodit (sója, hovězí a vepřové 

maso, drůbež, cukr, etanol, med, cukrová kukuřice, rýže); riziko velkého odlesňování - Brazílie, 

Čína; diskuze - výhodnost či nevýhodnost pro české zemědělce; rovnováha nabídky  

a poptávky. 

 

Zasedání komise dne 24. 11. 2021 - kombinace prezenční a on-line formy přes MS Teams: 

 

 Ing. Zbyněk Kobliha - předseda ekonomické komise AK ČR: Informace ze semináře k Zelené 
dohodě - zhodnocení situace, studie proveditelnosti, ceny energií. Příprava témat pro jednání 
komise v r. 2022. 
 

 Ing. Renata Vodičková a Ing. Radek Matějka - ČSÚ ČR: Modernizace zemědělské statistiky, 
zjednodušení systému; ověření funkčnosti v r. 2022 - výzva zemědělcům, aby se co nejvíce 
zapojili. 
 

 Ing. Jana Macháčková - ÚZEI: Předběžné výsledky výběrového šetření zemědělských podniků 
FADN za účetní rok 2020 - 57 podniků, členů AK ČR, dodalo data - článek v AGRObase. 
 

 doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. - ČZU v Praze, Ing. Aleš Trinkl - energetický specialista  
a poradce: Globální trendy v energetice, dopady na českou energetiku, podíl paliv  
a technologií na výrobě elektřiny, výhled do budoucnosti. 

 
 
Ze všech zasedání komise vzešla doporučení pro členy představenstva a Prezídia AK ČR, aby využili 
prezentovaných dat pro argumentaci při jednáních o SZP a propagaci českého zemědělství. 

 
Důležité závěry i projednávané materiály z ekonomické komise jsou pro členy AK ČR zveřejňovány  
na stránkách http://www.akcr.cz/info/zapisy/ekonomika/. 
 
 
 
 

 

 

 
  

http://www.akcr.cz/info/zapisy/ekonomika/
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5.7 Myslivecká komise 
Jana Nováková, odborný referent AK ČR 

 
Objektivní důvody spojené s koronavirovou pandemií byly příčinou redukce na dvě zasedání, která 
však měla bohatý program spojený s širokou diskusí. 
Komise v průběhu roku 2021 projednávala na svých zasedáních postup vyjednávání Společné 
zemědělské politiky EU na aktuální plánovací období. Členy Myslivecké komise jsou zástupci AK ČR  
z jednotlivých krajů, MZe a akademické sféry tak, aby bylo zajištěno aktuální komunikační propojení 
mezi AK ČR a státní správou. 
 
Komise se zabývala: 

 stavem projednávání novely Zákona o myslivosti a vypořádáním připomínek, 

 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, 

 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, 

 predátoři v krajině a vliv na stavy drobné zvěře a ostatní živočichy v krajině, 

o Prezentace reintrodukčního programu tetřívka obecného na masivu Kralického 

Sněžníku,  

o Prezentace pokusu praktické prožitelnosti snůšek a vyhodnocení ze záznamů 

z fotopastí v Jeseníkách a v Krušných horách, 

 Africkým morem prasat a jeho aktuální situací na území ČR a v okolních státech, kde se 

aktuálně šířila (Německo, Polsko, Slovensko), 

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Odborem bezpečnosti 

potravin Ministerstva zemědělství připravil v roce 2021 informační kampaň „Zastavme 

africký mor prasat“ V České republice byla kampaň realizována za odborného přispění 

Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a Svazu chovatelů prasat, 

 škodami působené na zvěři z pohledu zemědělské prvovýroby – sečení pícnin – hledání 

účinných opatření pro snížení škod při zachování produktivity práce, 

 činností ČMMJ ve vztahu myslivost - zemědělství a jejich vnímání veřejností, 

 proběhla diskuse o realizovaných a připravovaných změnách legislativy upravující 

podmínky,  

 prodeje zvěřiny; prezentace projektu Lesnicko-dřevařské komory – „Zvěřina - koordinační  

centrum“. 

 
Závěry z jednání komise a projednávané materiály jsou zveřejňovány 

http://www.akcr.cz/info/zapisy/ v interních informacích. 

http://www.akcr.cz/info/zapisy/
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6 Propagace zemědělských a potravinářských 
výrobků  

Úřad AK ČR 
 

6.1 Regionální potravina 
 
Projekt má trvale 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 očekáváme v roce 2022 vyhlášení a zorganizování již třináctého 
ročníku 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 ani po několika snahách nalezena shoda a zájem v jejich propojení. Značka 
Regionální potravina garantuje místní původ, 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. K roku 2021 je značka propůjčena 407 produktům od 312 výrobců. 
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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 okolo tisíce produktů od 220 výrobců. 
 
KLASA je na našem trhu téměř dvacet let a trvale je 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 opakovaně prováděných průzkumů v maloobchodních prodejích roste segment 
kvalitních potravin trvale 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.  

 
 
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 

http://www.regionalnipotravina.cz/
http://www.eklasa.cz/
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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. Nové výrobky podléhají schválení 
Hodnotící komise. 
 
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 
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.  
 
 
 

  

http://www.cechovninormy.cz/
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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. Aktuálně provozuje cca 240 
prodejen a zaměstnává 6 000 zaměstnanců. 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, které plošně modernizovala a nabízí pokrytí po celé České republice. Stále silněji  
se věnuje spolupráci 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. 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. 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 
pokračoval i v roce 2021. Konkrétní přehled aktivit a výstupů lze shlédnout na www.vseobramborach.cz. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nas.modrymak.cz/
http://www.vseobramborach.cz/
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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 k 30. březnu 
2022, byla ukončena jeho realizace. Aktivity projektu vycházely především 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 byl primárně zaměřen na zdůraznění specifických rysů zemědělských a potravinových 
produktů z EU, zejména jejich kvality a chuti, ale i tradic a rozmanitosti jejich produkce. Komunikací 
těchto témat jsme výrazně a statisticky prokazatelně zvýšili osvětu evropských zemědělských 
produktů v České a Slovenské republice, tj. jak národní zemědělské produkce, tak u zemědělských 
produktů dovážených z jiných členských zemí EU.  
 
Hlavním cílem projektu tedy bylo 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.  
 
Stanovené cíle byly naplněny 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), sdělováním 
klíčových zpráv cílovým skupinám v České republice a na Slovensku.  
 
Cílovými skupinami byly 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 stále 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 průběhu 
projektu narušena celosvětovou pandemií covid-19. O to více v dlouhodobém horizontu je potřeba 
se zaměřit na uhájení evropské produkce před konkurencí zemědělské produkce z jiných zemí světa, 
ale i na problematiku změn klimatu, cen vstupů a ve střednědobém nebo dlouhodobém výhledu, také 
na 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. (více na www.zrozeno.eu; 
www.zrodene.eu; https://www.facebook.com/zrozeno.v.eu; Zrozeno v EU - YouTube) 
 

  

http://www.zrozeno.eu/
http://www.zrodene.eu/
https://www.facebook.com/zrozeno.v.eu
https://www.youtube.com/channel/UCUO0UDkBBmov5QlJHQDUnbw
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6.8.5 Půda, jídlo, život  
 
V projektu je žadatelem o dotaci je Potravinářská komora ČR a AK ČR je partnerem projektu. PK ČR a 
AK ČR - každá jednou polovinou zajišťují kofinancování projektu ve výši 30 % z celkových nákladů 
projektu. Projekt podporuje využívání místní a lokální zemědělské produkce s důrazem na zvyšování 
ochrany půdy v době klimatické změny, udržitelnost hospodaření a komplexní rozvoj a tvorbu krajiny. 
V rámci projektu byl produkován a na Televizi Seznam (resp. Stream) vysílán cyklus s celkem osmi díly: 
 

1.díl TV cyklu – „Jablka“ – Bohemia Apple – odkaz na online archiv:  
Jablko je tradiční české ovoce. Máme důvod, proč být na něj hrdí? | Stream 
 
2. díl TV cyklu – „Hovězí maso“ – Uzeniny Příbram – odkaz na online archiv:  
České mleté hovězí? Aneb co musí udělat řezník, než se dostane maso na váš stůl | 
Stream 
 
3. díl TV cyklu – „Cibule“ – ZD Všestary – odkaz na online archiv:  
Jaké je tajemství Všestarské cibule? Seznamte se s plodinou, která je základem receptů | 
Stream 
 
4. díl TV cyklu – „Mléčné výrobky“ – Polabské mlékárny Poděbrady – odkaz na online 
archiv: Chilli z MasterChef Česko připraví lahodné lívance s tvarohem | Stream 
 
5. díl TV cyklu – „Pečivo“ – Penam (Pekárna Zelená louka) Herink – odkaz na online 
archiv: Odhalte tajemství lokálního chleba, který překvapivě nepečou jen v malé rodinné 
pekárně | Stream 
 
6. díl TV cyklu – „Brambory“ – Hanka Mochov – odkaz na online archiv:  
V 16. století připlula z Jižní Ameriky, dnes je u nás jako doma. Seznamte se s bramborou! 
| Stream 
 
7. díl TV cyklu – „Vejce“ – Česká drůbež Horšovský Týn – odkaz na online archiv:  
Bez slepice není vejce a bez nich by nebyl kompletní ani náš seriál! | Stream 
 
8. díl TV cyklu – „Vepřové“ – Farma Choťovice – odkaz na online archiv:  
Co je Švýcarská metoda chovu? V Choťovicích si dávají záležet, aby se vepříci měli dobře 
| Stream 

 
Celý cyklus zaznamenal do konce roku 2021 více jak 1,1 milionu přehrání (na různých platformách 
Televize Seznam) s kumulovaným počtem zhlédnutí přes 2,2 mil. osob z cílových skupin projektu.  
 

  

https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/jablko-je-tradicni-ceske-ovoce-mame-duvod-proc-byt-na-nej-hrdi-64239613
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/ceske-mlete-hovezi-aneb-co-musi-udelat-reznik-nez-se-dostane-maso-na-vas-stul-64239638
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/ceske-mlete-hovezi-aneb-co-musi-udelat-reznik-nez-se-dostane-maso-na-vas-stul-64239638
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/jake-je-tajemstvi-vsestarske-cibule-seznamte-se-s-plodinou-ktera-je-zakladem-receptu-64245307
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/jake-je-tajemstvi-vsestarske-cibule-seznamte-se-s-plodinou-ktera-je-zakladem-receptu-64245307
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/podebrady-to-nejsou-jenom-lazenske-oplatky-chili-v-tomto-krasnem-meste-na-labi-ochutna-i-tvaroh-64253606
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/odhalte-tajemstvi-lokalniho-chleba-ktery-prekvapive-nepecou-jen-v-male-rodinne-pekarne-64248687
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/odhalte-tajemstvi-lokalniho-chleba-ktery-prekvapive-nepecou-jen-v-male-rodinne-pekarne-64248687
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/v-16-stoleti-priplula-z-jizni-ameriky-dnes-je-u-nas-jako-doma-seznamte-se-s-bramborou-64252316
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/v-16-stoleti-priplula-z-jizni-ameriky-dnes-je-u-nas-jako-doma-seznamte-se-s-bramborou-64252316
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/bez-slepice-neni-vejce-a-bez-nich-by-nebyl-kompletni-ani-nas-serial-64248702
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/co-je-svycarska-metoda-chovu-v-chotovicich-si-davaji-zalezet-aby-se-veprici-meli-dobre-64252341
https://www.stream.cz/zijeme-jidlem/co-je-svycarska-metoda-chovu-v-chotovicich-si-davaji-zalezet-aby-se-veprici-meli-dobre-64252341
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7 Mediální aktivity 
 

Úřad AK ČR 
 

Prioritou Agrární komory ČR v oblasti mediálních aktivit bylo v uplynulém roce učinit z této organizace 
hlavního komunikačního partnera s médii pro zemědělská témata a témata celostátního významu. 
Tento cíl se postupně daří naplňovat. V meziročním srovnání se počet zmínek v médiích  
o Agrární komoře ČR zvýšil o 49 % na 5 123, přičemž přibylo výstupů v kategoriích televize, rozhlas, 
tisk i online. 
 
 
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 25. 2. 2021 - 25. 2. 2022 
 

Heslo Televize Rozhlas Tisk Online Podcasty Celkem 

Agrární 
komora 137 84 1 092 3 810 0 5 123 

Jan Doležal 42 52 388 1 672 19 2 173 

 
 
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 25. 2. 2020 - 25. 2. 2021 
 

Heslo Televize Rozhlas Tisk Online Podcasty Celkem 

Agrární 
komora 90 36 1 017 2 302 0 3 445 

Jan Doležal 13 23 281 585 2 904 

 
 
Mezi nejúspěšnější mediální témata patřily dotazníkové šetření AK ČR ohledně nedostatku pracovníků 
v zemědělské prvovýrobě v srpnu 2021 a průzkum AK ČR mezi chovateli prasat k jejich plánům  
na omezování chovů z prosince 2021, o který se novináři zajímali více než dva měsíce po zveřejnění. 
Dotazníky v rámci členské základny AK ČR poskytují množství obsáhlých dat, která se daří komunikovat 
přes média směrem k široké veřejnosti s poměrně vysokou úspěšností.  
 
Vyjadřovali jsme se dále k celosvětové pandemii covidu-19 a protinákazovým opatřením, která 
ovlivňovala také zemědělský sektor. Dalšími mediálními tématy byly zvyšující se ceny potravin  
v obchodech a naopak stagnující či klesající ceny zemědělských výrobků u řady komodit, zvyšování 
vstupních nákladů jako energie, pohonné hmoty, minerální hnojiva, krmiva pro zvířata či růst 
mzdových nákladů. Komentovali jsme šíření ptačí chřipky a afrického moru prasat. Poskytovali jsme 
vyjádření k vznikající české legislativě, především k novele zákona o potravinách a novele zákona  
o významné tržní síle. 
 
Zásadními tématy byla Evropská zelená dohoda a Národní strategický plán Společné zemědělské 
politiky po roce 2022. K oběma tématům jsme uspořádali několik tiskových konferenci, vydali jsme 
tiskové zprávy, poskytovali rozhovory médiím a aktivně jsme je komunikovali na sociálních sítích. 
Začátkem roku 2022 jsme navázali spolupráci s PR agenturou ke krizové komunikaci.  
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Standardně spolupracujeme s redakcemi ČTK, s redakcemi tištěných, rozhlasových i audiovizuálních 
médií působících po celé České republice. Zprávy o činnosti a akcích Agrární komory ČR jsou 
pravidelně publikovány v Týdeníku Zemědělec, Plněníích prezidenta AK ČR v Mladé frontě DNES  
a podle potřeby v deníku Právo. Dále jsme aktivní na Facebooku, Twitteru a Instagramu, kde profilům 
AK ČR roste počet sledujících. Založili jsme nový web na propagaci českého zemědělství Z naší země 
(https://znasizeme.cz/). Souběžně s tím využíváme prostor na internetových stránkách AK ČR 
(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. Komunikujeme také prostřednictvím časopisu AGRObase. 
 

 
 

Z naší země je neziskový a nedotovaný projekt AK ČR. Cílem je propagace práce českých zemědělců  
a představení jejich aktivit široké veřejnosti (www.znasizeme.cz). Web obsahuje také mapu výrobců 
a prodejců zemědělských komodit a potravin. 
 
 
V popsaných aktivitách a posilování externí komunikace AK ČR budeme pokračovat také  
v nadcházejícím období. 
 

 

  

https://znasizeme.cz/
http://www.akcr.cz/
http://www.znasizeme.cz/


51 
 

7.1 FACEBOOK  
 
Agrární komora ČR publikuje již několik let svá stanoviska na FACEBOOKu. Věnuje se nejaktuálnějším 
tématům a problémům českého zemědělství. Návštěvnost facebookové stránky AK ČR se za poslední 
dva roky zdvojnásobila. 
 
Od 15. března 2021 do 15. března 2022 vidělo každý měsíc příspěvky přes 1,5 milionu lidí. V některých 
měsících dokonce padaly „rekordy“. 

 Mezi nejúspěšnější příspěvek naší stránky se řadí video z 21. července 2021, které zhlédlo  

2,1 milionu lidí a dostalo 110 tisíc „lajků“. 

 

Nejúspěšnější příspěvek  
 

 

  

2 100 000  
lidí vidělo 

příspěvek 
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Další nejúspěšnější příspěvky  
 

 
 

 

  
1 797 711  
lidí vidělo 

příspěvek 
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224 409 
lidí vidělo 

příspěvek 

Pro srovnání: denní čtenost Lidových novin 163 000 (Unie vydavatelů 2021) 
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680 737 
lidí vidělo 

příspěvek 

Pro srovnání: denní čtenost Blesk 703 000 (Unie vydavatelů 2021) 
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531 750 
lidí vidělo 

příspěvek 

Pro srovnání: denní čtenost MF DNES 461 000 (Unie vydavatelů 2021) 
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  117 115 
lidí vidělo 

příspěvek 

Pro srovnání: denní čtenost Hospodářských novin 162 000 (Unie vydavatelů 2021) 
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7.2 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 v tištěném a elektronickém nákladu, 
přesahujícím 10 tisíc kusů přímých odběratelů (vyšší počet mají výstavní speciály). V každém vydání 
jsou pravidelné Plněníe 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 Plněníů, 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, prezentace 
problémů a cílů a 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. 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
Odběr elektronické verze, nebo odhlásit/přihlásit papírovou verzi AGRObase je možné zde: 

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

http://www.akcr.cz/info/aktuality/bulletiny-casopisy-letaky/
http://www.akcr.cz/agrobase/prihlasit
http://www.akcr.cz/
http://www.akcr.cz/agrobase/prihlasit
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8 Zahraniční činnost 
Úřad 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.  

 
 
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. 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.  
 

 
8.5 Podpora evropské integrace nevládních organizací (10. D.) 
 
Z tohoto titulu AK ČR hradí členské příspěvky do COPA/COGECA, Farm Europe a ELO (European 
Landowners Organization) a náklady na jednání v bruselských organizacích, kde je AK ČR zastoupena 
na základě smlouvy společností AKP Consulting, s.r.o..  
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9 Právní poradenství  
JUDr. Nikola Kubálková, externí právní poradce 

 
Právní poradenství se od 30. sněmu týkalo také těchto oblastí: 
 

 veřejně-prospěšné sbírky na pomoc oblastí postižených tornádem a na pomoc 

Ukrajině, 

 právní zaštítění pomoci obcím postižených tornádem v létě 2021. Pomoc byla cílena  

na zemědělce postižené živelnou katastrofou a probíhala prostřednictvím veřejné 

finanční sbírky, 

 zajištění právní dokumentace pro organizaci sbírek na pomoc Ukrajině. Sbírky byly jak 

finanční, tak potravinové.  

 

 
9.1 Czechpoint 
 
Na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy byla Agrární komora ČR 
od roku 2022 zařazena bez jejího vědomí pod kontaktní místa veřejné správy (dále jen “zákon”) a tato 
skutečnost není v zájmu AK ČR. Kontaktní místa veřejné správy musí plnit povinnosti Czechpointu, tj. 
úředně ověřovat podpisy, vydávat úřední výpisy z katastru nemovitostí, aj. Jedná se o značnou 
byrokratickou a finanční přítěž, kterou má zájem Agrární komora ČR minimalizovat a nejlépe 
eliminovat. 
 
V současné době Agrární komora ČR vede s Ministerstvem vnitra diskuzi, do jaké míry musí AK ČR 
plnit povinnosti kontaktního místa. Zatím je vyjasněno, že Czechpoint bude muset být zřízen na úřadě 
Agrární komory ČR, ale nemusí být na okresní a regionální úrovni. 
 

 
9.2 Pravidla hospodářské soutěže 
 
Právní služby spočívaly rovněž v konzultacích v souvislosti s postavením Agrární komory při jednáních  
s obchodními řetězci. Bylo nutné vymezit právní prostor pro prezentaci a zajišťování zájmů členů 
Agrární komory při vyjednávání s obchodními řetězci ohledně cenové politiky. V této souvislosti začala 
Agrární komora spolupracovat i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže se mj. zavázal, že bude nápomocný při vymezování mantinelů, v rámci kterých 
může Agrární komora ČR pro své členy působit na poli hospodářské soutěže.  
 

 
  

§ 
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9.3 Demonstrace a petice 
 
Právní podpora v souvislosti s přípravou demonstrace a podpůrných akcí v souvislosti se Strategickým 
plánem SZP pro roky 2023 – 2027. Agrární komora ČR se musela k demonstracím a podpůrným akcím 
uchýlit v důsledku nepříznivého vývoje vyjednávání ke Strategickému plánu, které probíhalo “o nás 
bez nás” a chtěla využít všechny právní prostředky. 
 

 
9.4 Fake news - ASZ a SOCR 
 
Rovněž byly řešeny otázky související s tzv. fake news a poškozováním dobré pověsti Agrární komory 
ČR. Ze strany Asociace soukromého zemědělství ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR byly 
veřejně šířeny nepravdivé a zavádějící informace. AK ČR se proti tomuto protiprávnímu jednání 
bránila prozatím prostřednictvím předžalobních výzev. Pokud jednání ASZ a SOCR bude nadále 
vykazovat znaky protiprávního jednání, AK ČR je připravena se bránit v rámci případného soudního 
řízení. 
 
 

9.5 Novela zákona o veřejných zakázkách - nákup potravin, spis 
metodiky 

 
K 1. 1. 2022 vstoupila v platnost novela zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy nově mohou veřejní zadavatelé v rámci veřejné zakázky  
na dodávku potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení (§ 37a ZZVZ): 
 

a. místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce, 

b. potraviny splňující certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nebo  

c. potraviny produkované v systému ekologického zemědělství. 

Novela tedy otevírá českým dodavatelům možnost úspěšně se účastnit výběrových řízení k veřejným 
zakázkám na potraviny, kdy nejnižší cena nabídky nebude muset být hlavní/jedinou podmínkou  
pro hodnocení nabídek. Veřejní zadavatelé nyní budou moci upřednostnit kvalitu před podkladovou 
cenou.  
 

 
Veškeré právní informace z AK ČR lze nalézt zde:  

http://www.akcr.cz/info/legislativa/pravni-poradenstvi-ak-cr/ 

 

  

http://www.akcr.cz/info/legislativa/pravni-poradenstvi-ak-cr/
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10 Schůzová činnost  
Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., MPA, tajemnice AK ČR 

 
Představenstvo Agrární komory ČR se od 30. sněmu sešlo dle stanoveného harmonogramu celkem 
osmkrát, z toho dvakrát na společném jednání s dozorčí radou v srpnu u příležitosti výstavy Země 
živitelka a v dubnu před jednáním sněmu. První dvě jednání proběhla prezenčně a další jednání 
vzhledem k epidemiologické situaci hybridní formou. Šlo o následující termíny a místa: 27. srpna 2021, 
na Výstavišti v Českých Budějovicích; 20. října 2021, ČMSCH Hradišťko; 15. prosince 2021, hybridní 
formou v zasedací místnosti AK ČR a přes MS Teams; mimořádné jednání 5. ledna 2022 společně se 
Zemědělským svazem ČR hybridní formou přes platformu MS Teams v zasedací místnosti AK ČR; 19. 
ledna 2022, mimořádné jednání společně se ZS ČR hybridní formou přes platformu MS Teams  
a v zasedací místnosti AK ČR; 27. ledna 2022 společně se ZS ČR hybridní formou přes platformu MS 
Teams v zasedací místnosti Družstevní asociace České republiky za účasti ministra Nekuly; 17. února 
2022 hybridní formou přes platformu MS Teams v zasedací místnosti AK ČR a prezenčně 2. dubna 
2022 na brněnském Výstavišti. 
 
K jednáním byl většinou přizván ministr zemědělství, jeho náměstci, představitelé SZIF, SZPI, PGRLF  
a dalších resortních organizací a hosté. Dále také předseda Ekonomické komise při AK ČR, předseda 
Komoditní rady pro vejce a drůbeží maso při AK ČR a v Českých Budějovicích, také komerční partneři 
komory. K hlavním projednávaným tématům pravidelně patří vyhodnocení aktuální problematiky 
vývoje trhů komodit a jejich cen, opatření a podpory MZe, zajištění řádných a mimořádných národních 
podpor, a to především ve směru živočišných odvětví a vybraných citlivých odvětví rostlinné výroby 
se snahou obnovy jejich významu, růstu a opětovnému zvýšení zajištění tuzemské soběstačnosti  
ve výrobě základních potravin. Často zmiňovaným tématem byla kritická situace v chovech prasat. 
Mezi nejdůležitější projednávaná témata patřilo nastavení Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky 2023-2027, nastavení pravidel pro 12. kolo PRV, informace o nákazové situaci, především 
monogastrů, činnost dozorových orgánů zaměřená na ochranu tuzemského trhu a dodržování 
legislativních podmínek k uvádění potravin do obchodní sítě, legislativní činnost, interní záležitosti, 
činnost komory a její zpětná kontrola, apod.  
 
Přijaté závěry jsou posléze projednávány a obhajovány na národní i 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 bylo 
prosazení takové podoby, která by byla nediskriminační, zachovala podporu soukromým, malým, 
středním i velkým podnikům, podporovala evropskou i světovou konkurenceschopnost a zasadila se 
o dlouhodobé racionální a šetrné hospodaření s přírodními zdroji v krajině společně s výrobou 
bezpečných a kvalitních potravin. Řadu věcí se nepodařilo prosadit, například výše redistributivní 
platby, či vyšší podpory v sektoru vepřového masa. 
 
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 
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a konkurenceschopné postavení v rámci středoevropského regionu i posílit exportní možnosti  
do třetích zemí tak, aby zemědělství a zpracovatelský průmysl rozvíjely své možnosti. 
 
Jednáním představenstva 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 konají pravidelné porady KAK, RAK, OAK a členských společenstev. 
Vzhledem k vládním nařízení se všechna jednání konala online formou. Tyto porady se týkaly zejména 
shrnutí činnosti, aktivit a výstupů vedení AK ČR k aktuální problematice a mediálních aktivit komory. 
V první polovině března se prezident a viceprezidenti účastnili presenční formou předsněmovních 
diskuzí v termínech: 2. 3. kraj Karlovarský a Plzeňský kraj; 3. 3. v Ústeckém kraji a Libereckém kraji; 8. 
3. v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; 9. 3. v Jihočeském a kraji Vysočina; 15. 3. Středočeský 
kraj a hlavní město Praha; 16. 3. v Královehradeckém a Pardubickém kraji a 17. 3.  
v Jihomoravském a Zlínském kraji. Jednání sněmovny společenstev se uskutečnilo 18. března.  
 
Jedním z hlavních témat jednání bylo plnění 30. sněmu AK ČR a příspěvky viceprezidentů, které jsou 
rozděleny příslušně, dle jejich odborného a regionálního zaměření. Na všech jednáních se diskutovalo 
o nastavení Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 a o mediálních aktivitách 
komory. 
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11 Informatika, webové stránky AK ČR, šetření  
FADN 

Ing. Soňa Chánová, odbor informatiky AK ČR  
 

11.1 Informatika 
 
Z důvodu nutnosti konání 30. sněmu AK ČR distanční formou v prostorách Potravinářské komory ČR 
a častých online jednání v období pandemie, proběhla koncem roku 2021, hlavně po technické 
stránce, modernizace zasedací místnosti Úřadu AK ČR v Praze. Zahrnovala posílení internetu  
pro připojení více jak 100 účastníků, pořízení nového dataprojektoru, protože servis stávajícího byl 
neekonomický, externí kamery a konferenčního systému pro lepší audiovizuální přenos. 
 
Co se týče online jednání, je patrná, i po dvouletém používání, jistá neochota jednat tímto způsobem, 
i když jde o značnou úsporu času minimálně z hlediska dopravy. Protože členové komory se nacházejí 
v různých místech České republiky, vždy to pro někoho znamená větší časovou náročnost než  
pro ostatní. Do budoucna bude jistým kompromisem hybridní způsob jednání, abychom docílili  
co nejvyšší účasti, a přitom dali možnost těm, kteří mají více jednání a povinností v daném dni, nebo 
kladou důraz na ekonomickou a praktickou stránku, kterou je doprava a její časová náročnost. 

 
11.2 www.akcr.cz  
 

 
V roce 2021 byla na 
webu www.akcr.cz 
spuštěna pilotní verze 
AGROregistru, která 
dala možnost 
okresním/krajským 
komorám vyplnit 
údaje o členech 
komory a slouží pro ředitele, pokud o to mají zájem, i jako seznam, který lze exportovat a dále s ním 
pracovat. Tato pilotní verze měla za úkol zjistit a následně odstranit nedostatky při zadávání údajů  
a sbírat náměty pro doplnění dalších funkcí. Ředitelé pak mohli vygenerovat „Dohodu o výši členských 
příspěvků“ (dále jen dohoda), kterou nechali podepsat předsedovi a zaslali do Prahy, aniž by se stalo, 
že údaje uvedené ve smlouvě a zaslané z úřadu v Praze byly do doby realizace neplatné. Dohody bylo 
možné vyřídit i elektronicky, pokud uživatel disponoval elektronickým podpisem. Tím se snížil 
problém se ztracenými nebo nedoručenými dokumenty, jak tomu bylo nejvíce v prvním roce 
pandemie. 
 
Data za své okresy stihly doplnit obě krajské a většina okresních komor. Pouze pět komor nevyplnilo 
ani základní data za své členy. Přitom 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.  

http://www.akcr.cz/
http://www.akcr.cz/
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Právě pro tento účel byl zmiňovaný AGROREGISTR naprogramován, aby bylo možné přidávat 
informace o členské základně pro snadnější orientaci, přehled, aktualizaci a případné doplňování dat, 
která by mohla být v budoucnu potřebná. 
 
 

11.3 FADN – výběrové šetření ekonomiky zemědělských podniků 
 

 

 
Nabídnuté 

podniky 
celkem 

 
 

Šetření dokončilo 

Z toho 

 
 

FO 

 
 

PO 

2021 (šetření za účetní rok 2020) 64 89 %  7 50 

2022 (šetření za účetní rok 2021) 68 šetření teprve začne 6 62 
 
FO – fyzická osoba   PO – právnická osoba 

 

Požadavkem je neustále navyšovat a udržovat zapojení zemědělských podniků 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 přihlásí v lednu do šetření a nezváží své personální  
a časové možnosti (netýká se to jenom nevyzpytatelných let 2020-2022) a v průběhu se rozhodnou 
ze šetření vystoupit. Nebo se zařadí do pozdějšího režimu šetření, který končí až v měsíci červenci, 
kdy probíhají dovolené a práce venku a data, i přes delší dobu možnosti zpracování, nedodají.  
 
V roce 2022 se přihlásil rekordní počet nových podniků, ale také někteří dlouholetí účastníci ze šetření 
vystoupili. Uvedeným důvodem byla ptačí chřipka, likvidace chovu prasat, situace v zemědělství, která 
nastala po nástupu nové vlády, odstupujícím podnikům vadilo, že data, která uvádějí do systému 
FADN, jsou interpretovány zkresleně a poškozují tak jejich zemědělskou činnost. Pro některé podniky, 
je šetření příliš pracné. Naopak vyloučenými podniky jsou ty s provázaným účetnictvím (typu holding). 
Počet podniků se každým rokem pomalu zvyšuje. Účelem je, aby soubor minimálně zůstal zachován 
pro lepší vyhodnocování dat v šetření, a měl spíš rostoucí tendenci s důrazem na stabilní vzorek 
nahlášených podniků.  
 
Spolupráce s Ústavem zemědělských a ekonomických informací (ÚZEI), který šetření provozuje, je 
velmi dobrá. Pracovníci jsou nápomocni při zadávání údajů i v průběhu kontrol, při kterých podnikům 
vznikají problémy kvůli rozdílnému systému zpracování dat v ČR a EU. Jsou účastnící, kteří v šetření 
zůstávají dlouhodobě, není výjimkou 15 let a více.  
 
Pro každý zúčastněný podnik v šetření je připravené finanční ohodnocení – lze se přihlásit přes OAK, 
svaz, společenstvo, nebo samostatně každý rok v měsíci lednu na výzvu. 

  

http://www.zemedelecroku.cz/
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12 Poradenství a vzdělávání AK ČR 
Úřad AK ČR 

 

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 lesní a vodní 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 roce 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 a 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 roce 2021 byly 
zfinalizovány učební texty pro společnou část mistrovské zkoušky spolu s osnovami vzdělávacích 
programů a učební texty pro mistrovské kvalifikace vybrané k pilotážím.  

http://www.nsk2.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.sektoroverady.cz/
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V posledním kvartále roku 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. 
Zákon již Poslanecká sněmovna PČR nestihla projednat a schválit. 
 

 
12.1.3 Program rozvoje venkova (PRV) 

Bc. Vladislav Selivanenko, odborný referent 
 

V rámci 9. kola příjmu žádostí PRV operace 1.2.1 
Informační akce, realizovala Agrární komora ČR  
ve spolupráci s Bramborářským svazem semináře  
na téma „Stabilita produkce brambor metodami 
šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření  
s vodou v půdě“.  
 

Celkem se jednalo o 8 seminářů v 7 krajích: 

 Choustník, Tábor, Jihočeský kraj, 

 Čelákovice, Praha-východ, Středočeský kraj, 

 Seč, Chrudim, Pardubický kraj, 

 Březová, Opava, Moravskoslezský kraj, 

 Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, 

 Lukavec, Pelhřimov, Kraj Vysočina, 

 Horažďovice, Klatovy, Plzeňský kraj 

 Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. 

 
Kvůli zpřísnění pandemických opatření spojené s nákazou covid-19 nebyl realizován první seminář 
v Choustníku. Při výběru tematického zaměření seminářů se vždy bere v potaz aktuálně nejvíce 
poptávaná problematika ze strany členské základny AK ČR. Z důvodu změny zásad pro realizaci 
operace 1.2.1, která komplikuje realizaci seminářů, již v příštím roce nebude projekt realizován. 
 
 

12.1.4 Školení středoškolských a vysokoškolských pedagogů zemědělských oborů 
zvyšující jejich kvalifikaci  
 
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. 
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Konkrétně bude cílem zvýšení kvalifikace středoškolských pedagogů a akademických pracovníků VŠ, 
potažmo jejich žáků a studentů v oblasti chovatelství skotu a drůbeže, v rámci oborů kategorie E, H, 
M, L, č. 41 – Zemědělství a lesnictví. 
 
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).  
 
SKF ČR pořádal dva semináře na MENDELU v Brně a Zahradnické fakultě v Lednici, na téma: Barvy  
a jejich použití ve floristice pro středoškolské učitele odborných předmětů. O semináře byl velký 
zájem a byly pro svoji kvalitu velmi kladně hodnoceny. 
 
 

12.1.5 FOX – Food processing in a box 
 
Aplikace FOXLINK slouží jako komunikační nástroj mezi výrobci, 
potravinářskými technology a spotřebiteli. Bude sloužit 
spotřebitelům k lepšímu pochopení jejich místních 
potravinářských systémů, dopadu výroby potravin  
a udržitelných technologií. Účelem je zvýšit zájem spotřebitelů 
o nákup místních produktů. 
 
Nyní je do aplikace zapojeno 12 potravinářských výrobců, 
pokud by se chtěl zapojit také někdo další, je potřeba pár 
základních informací o farmě:  

 kontaktní informace, krátké představení (otevírací doba, doba farmářských trhů, poloha 

farmy),  

 druh farmy (produkty a jejich cena),  

 fotografii (pracovního týmu, produktů a farmy), 

 prohlášení a přímé rady od farmářů (mohou obsahovat rozhovory, videa). 

Vytvoříme databázi farmou nabízených produktů, kterou budeme aktualizovat podle dostupnosti  

a ceny. 

 

Informace zašlete na email: selivanenko@akcr.cz nebo placha@akcr.cz 
 
 
 

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 AGRObase, týdeníku Zemědělec apod. V kalendáři akcí 

mailto:selivanenko@akcr.cz
mailto:placha@akcr.cz
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zemědělských škol na www.akcr.cz mají možnost si školy umístit avízo k připravované akci. 
Ve stejném duchu se pokračovalo 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  
s frekvencí jednání 3 x ročně.  
 
 

12.1.8 Národní rada vzdělávání  
 
V pozici člena přípravného výboru pro vznik Národní rady vzdělávání, jako poradního orgánu vlády, 
plní AK ČR již několik let svoji nezastupitelnou roli.  
 

 
12.2 PORADENSTVÍ  

Bc. Vladislav Selivanenko, odborný referent 
 

12.2.1 Regionální přenos informací (9.F.e.) 
 
Agrární komora ČR nadále plní roli koordinátora v rámci dotačního titulu 9.F.e. pro 12 krajských 
organizací v České republice:  
 

 Okresní agrární komora Most – Ústecký kraj, 

 Agentura Venkova, o.p.s. – Plzeňský kraj,  

 Agrovenkov Vysočina, o.p.s.,  

 AGROVENKOV, o.p.s. – Pardubický kraj,  

 Regionální agrární komora Ostravsko – Moravskoslezský kraj,  

 Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.,  

 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,  

 Informační středisko pro hl. m. Prahu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akcr.cz/
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V roce 2021 AK ČR zajistila vydání následujících publikací:  
 
Evropská zelená dohoda a její význam pro zemědělsko-
potravinářský sektor 
Mgr. Adéla Paďourková,  
spolupracovala: Ing. Eliška Plachá 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému. 
IBSN - 978-80-88351-21-4 
Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. 
 
 
 
 

Pro rok 2022 zatím není finální počet publikací stanoven.  
 
 
V roce 2021 AK ČR předložila vyúčtování nákladů z dotačního titulu 9.F.e. Regionální přenos informací 
ve výši 8 951 160,2,- Kč. AK ČR se podařilo dohodnout 0 % kofinancování, z původně navrženého  
31,5 %, pro všechny partnery dotace. 

 
 

12.3 AK ČR – připomínkové místo legislativy pro školství  
a poradenství  

 
 
Ve sledovaném období zůstává AK ČR připomínkovým místem počínaje aktualizací 
pravidel Programu rozvoje venkova až po novely zákonů, předkládaných ze strany 
MZe, MŠMT a MPO, zaměřených na dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací 
soustavy České republiky (2019–2023).  
 
 

V reflexi na uplynulé období bude Agrární komora České republiky 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 zemědělském sektoru.  

  

§ 
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13 Činnost úřadu a financování AK ČR 
 

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

 
13.1 Personální změny  
 
Potřeba zajistit PR aktivity v roce 2021 vedla k vypsání výběrového 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 Bc. Vladislav Selivanenko. 
Bylo třeba posílit úsek zahraniční agendy, proto byla do pracovního poměru od 1. 7. 2021 přijata Ing. 
Eliška Plachá. Byl nadále zajištěn právní servis smlouvou s advokátkou JUDr. Nikolou Kubálkovou. 
Celkový stav zaměstnanců AK ČR se nezvýšil a činil v roce 2021 devět přepočtených pracovníků. 
 

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

 
13.3 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky  

a Agrární komoře České republiky (dále RS) 
 
V průběhu roku 2021 pokračovala jednání s předsednictvem RS, který v roce 2021 uzavřel s AK ČR 
smlouvu o spolupráci týkající se propagace RS.  
 

 
13.4 Sbírka na pomoc podnikatelům v zemědělství postižených 

tornádem (mimo režim zákona č. 117/2001 Sb.) 
 
Sbírka se uskutečnila na území ČR od 1. 6. do 31. 7. 2021 pro Moravu a od 15. 7. do 15. 8. 2021  
pro Čechy shromažďováním finančních příspěvků na bankovním účtu AK ČR číslo 238930849/0300, 
vedeném u společnosti ČSOB a to na základě předem uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku mezi AK ČR a poskytovatelem příspěvku. Bylo shromážděno celkem 4 873 000 Kč. Z této 
celkové částky bylo 4 723 000 Kč poskytnuto pro Moravu a 150 000 Kč pro Čechy. 
 
AK ČR uzavřela smlouvy o poskytnutí části výtěžku z veřejné sbírky pořádané Agrární komorou ČR 
s příjemci v postižených obcích, kteří tam utrpěli škodu v důsledku živelné události – tornáda, 
podnikají v zemědělství a jsou vedeni v dokumentech místních komisí šetřících škodní události.  
Na seznamu příjemců a dojednání smluv spolupracovaly RAK Jihomoravského kraje, OAK Břeclav, OAK 
Hodonín a KAK Ústeckého kraje. 
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Příjemci podpisem smlouvy o poskytnutí části výtěžku z veřejné sbírky udělili AK ČR souhlas  
se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, popř. název společnosti s uvedením, 
že příjemci obdrželi od AK ČR blíže nespecifikovanou finanční částku, za účelem pomoci v souvislosti 
s živelnou katastrofou - tornádem. 
 
AK ČR převedla k 13. 12. 2021 na účty příjemců dle uzavřených smluv finanční prostředky v celkové 
výši 4 873 000 Kč. Jednalo se o 41 příjemců na Moravě a 3 příjemce v Čechách. 
 

 
13.5 Zastupování Agrární komory ČR v bruselských organizacích 
 
AK ČR v roce 2021 nadále využívala dotační titul 10.D k podpoře nevládních organizací zastupujících 
zájmy AK ČR v bruselských organizacích. Za tímto účelem spolupracovala na základě smlouvy  
od 1. 1. 2021 se společností AKP Consulting, s.r.o., která vykonává pro AK ČR činnosti směřující k plné 
integraci AK ČR do mezinárodních nevládních organizací COGECA (Všeobecný výbor pro zemědělské 
družstevnictví) COPA (Konfederace zemědělských producentů), Think tank FARME EUROPE a nově 
také ELO (European Landowners Organization). 
 
AK ČR nadále zastřešuje činnost tzv. Konsorcia. Jeho činnost je financována smluvními partnery  
AK ČR, a to Iniciativou zemědělských a potravinářských podniků, Zemědělských svazem ČR, 
Potravinářskou komorou ČR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Zájmy 
konsorcia zastupuje v bruselských strukturách smluvní partner AK ČR, kterým je od 1. 1. 2021  
do 20. 4. 2022 společnost CrossEurope Consulting, s.r.o.  
 

 

13.6 Ekonomická migrace (zahraniční pracovníci) 
 
AK ČR nadále plní 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), který bude vyhodnocen koncem roku 2022 a vláda 
rozhodne o jeho pokračování nebo ukončení.  
 
V roce 2021 byl zájem podnikatelů výrazně vyšší než v předchozím roce 2020 a to zejména v prvním 
pololetí. 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. AK ČR neprosadila 
návrhy na zjednodušení a zkrácené lhůty jejich vyřizování a to zejména v programu Mimořádné 
pracovní vízum. V tomto programu se trvale nedaří vyčerpat roční kvótu 1 500 osob zařazených  
do programu a to ohrožuje jeho pokračování po roce 2022. 
 
V roce 2021 AK zařadila do Programu kvalifikovaný zaměstnanec 75 žádostí na 203 pracovníků  
a v roce 2022 (do 9. 3.) 19 žádostí na 31 pracovníků. Za stejné období v programu Mimořádné 
pracovní vízum to bylo 129 žádostí pro 447 pracovníků, resp. 18 žádostí pro 60 pracovníků. Většinu 
tvoří občané Ukrajiny a Moldávie, směřující do zahradnických a zelinářských podniků, provozů 
živočišné výroby a potravinářských podniků. 
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13.7 Kontrola NKÚ 

 
16. 8. 2021 byla zahájena na AK ČR kontrola v rámci kontrolní akce č. 21/15 „Peněžní prostředky státu 
a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin“. Předmětem kontroly 
byly projekty podporované z prostředků EU „Bílé plus“ (2010-2016), „Zrozeno v EU“ (2019, 2020)  
a podporované ze státního rozpočtu „Naskoč na mléčnou vlnu“ (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), 
„Brambory zdravá zelenina (2019)“ a „Náš modrý mák“ (2018, 2019, 2020). 
 
Projekty pro nevládní organizace podporované z národních zdrojů MZe v celkovém objemu čerpaných 
dotací za kontrolované období 17 073 907,96 Kč a Propagační programy EU v celkovém objemu 
podpory EU 19 777 069,50 Kč, tedy v celkovém kontrolovaném objemu 36 850 977,46 Kč, byly 
kontrolovány z hlediska požadavků oprávněnosti v rámci programu, zadávacího řízení, uzavření  
a plnění smlouvy, způsobilosti nákladů, účtování a vyúčtování dotace, průběžných a závěrečných 
zpráv a vyhodnocení projektů. 
 
Kontrola projektů pro nevládní organizace (Naskoč na mléčnou vlnu, Náš modrý mák, Brambory 
zdravá zelenina) nezjistila žádné nedostatky, cíle projektů byly splněny a projekty hodnoceny jako 
účelné.  
 
Propagační program Zrozeno v EU byl k datu ukončení kontrola NKÚ (26. 11. 2021) v plné realizaci 
fyzické i finanční. Proto nebyla hodnocena jeho účelnost. U ostatních hodnocených kritérií nebyly 
zjištěny žádné nedostatky. 
 
U propagačního programu Bílé plus bylo zjištěno, že AK ČR v roli zadavatele veřejné zakázky 
nepostupovala jako dotovaný zadavatel v zadávacím řízení v roce 2013. AK ČR tak činila na základě 
dvojího právního stanoviska, které konstatovalo, že AK ČR není dotovaným zadavatelem. S ohledem 
na čl. 3, odst. 1 Nařízení rady (ES, Euratom) č. 2988/95, o ochraně finančních zájmů Evropského 
společenství, nelze uvedené jednání AK ČR kvalifikovat jako jednání vedoucí k nesrovnalosti s finanční 
ztrátou (dopadem) v rozpočtu EU a ČR. U ostatních hodnocených hledisek nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Kontrola byla fakticky ukončena předáním kontrolního protokolu Sp. Zn.: 21/15-NKU860/257/21  
dne 26. 11. 2021.  
 
 

13.8 Agrární ples  
 
Agrární ples plánovaný na únor 2022 se v důsledku pandemie nekonal.  
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13.9 Hospodaření AK ČR v roce 2020 
 
(dle stavu účtů k 24. 2. 2022) 
 

AK ČR zakončila rok 2021 s hospodářským výsledkem po zdanění 
2 129 tis. Kč, v celkových nákladech 46 433 tis. Kč a celkových 
výnosech 48 562 tis. Kč. Plán 2021 předpokládal zisk 411 tis. Kč, 
celkové náklady 52 302 tis. Kč a celkové výnosy 52 713 tis. Kč. 
 
Stejně jako v předcházejícím roce, tak i v roce 2021  
se hospodaření muselo vyrovnat s řadou změn v činnosti AK ČR. 
Pandemie omezila plánované aktivity v propagačních projektech 
zejména v Zrozeno v EU. Tím se oproti plánu snížily náklady  

na jejich předfinancování, což výrazně přispělo k příznivému vývoji cash flow. Na straně druhé rychlé 
změny kolem zemědělské politiky ve volebním roce se promítly do vyšších nákladů na propagaci a PR. 
AK ČR udržela finanční stabilitu a platební schopnost během celého roku bez využití kontokorentního 
úvěru a hospodařila se ziskem. 
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14 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:  
 

 Techagro, Silva Regina, Biomasa, 

 Animal Tech, 

 Země živitelka. 

 
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 zde 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 tématické konference a soutěže vystavovatelů. 

  

 
14.1 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 2021  
se nekonaly a v roce 2022 se měly 

konat v termínu 3. – 7. 4., avšak kvůli situaci způsobené pandemií a absenci některých významných 
vystavovatelů došlo k přesunu veletrhu Techagro do roku 2024.  
 
V původním, ale zkráceném termínu se uskuteční od 3. do 6. 4. 2022 veletrhy Silva Regina a Biomasa 
rozšířené o včelařství a kynologii. Vzhledem k tomu, že letošní rok se bude konat bez Techagra, což je 
nejvýznamnější část uvedených veletrhů, tak se Agrární komora ČR svým stánkem veletrhů 
nezúčastní. Svoji aktivní účast opět předpokládá v r. 2024. V rámci zahájení veletrhů se bude  
3. 4. 2022 konat 31. sněm AK ČR v rotundě BVV. 
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14.2 Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech 

 
Jedná se o mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu pořádaný společně 
s Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti 
v areálu brněnských veletrhů vždy v lichém roce. Tento veletrh se v roce 2021 
výjimečně nekonal na jaře, ale v termínu 5. – 8. 9., což bylo v bezprostřední 
návaznosti na agrosalon Země živitelka. Z objektivních důvodů se proto 
Agrární komora ČR se svým stánkem veletrhu nezúčastnila a byla zastoupena 
pouze individuálně jednotlivými vystavovateli. 

 
 
14.3 Mezinárodní agrosalon Země živitelka v Českých 

Budějovicích 
 

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se uskutečnil v Českých 
Budějovicích v termínu 26. – 31. 8. 2021. Jedná se o nejvíce 
navštěvovanou zemědělskou výstavu v České republice určenou pro 
odbornou i laickou veřejnost. Je to jediná výstava u nás, která zahrnuje 
celý zemědělsko-potravinářský sektor. Agrární komora ČR se tohoto 
agrosalonu zúčastňuje svým stánkem každoročně od založení komory. 
Součástí agrosalonu jsou i Národní dožínky, tradiční slavnost pořádaná 

ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s. Jednalo se již o 47. ročník této výstavy  
a návštěvnost, prezentace i navázané kontakty na stánku AK ČR byly členy komory i veřejností velice 
dobře hodnoceny.  
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15 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 kontrolním a 
zkušebním ústavem zemědělským 
(ÚKZÚZ), výzkumnými ústavy, majiteli práv k odrůdám a zkušebními stanicemi. 
 
V roce 2020-2021 jsme zkoušeli 37 odrůd pšenice ozimé, 16 odrůd pšenice jarní, 21 jarního ječmene, 
19 ozimého ječmene, 10 ovsa, 8 tritikale ozimého, celkem 111 odrůd obilovin. Zkoušky probíhaly  
na 16 zkušebních stanicích a 4 432 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, zdravotní stav, odolnost proti poléhání, u ozimů odolnost proti 
vyzimování i mrazuvzdornost a výsledky specifických měření, nebo laboratorních testů jsou 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.  
 
Akce v roce 2021, stejně jako 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://www.akcr.cz/
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16 Zastoupení AK ČR v institucích 
 

Úřad 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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17 Přehled o plnění usnesení z 30. sněmu AK ČR 

konaného online formou 

 

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR  
 

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 
301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném 
znění.  
Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví 
a způsobů podnikání.  
Členové Agrární komory České republiky produkují více než 80 % veškerých komodit a obhospodařují 
více než 1,6 mil. ha zemědělské půdy a 1,3 mil. ha lesní půdy.  
Počet členů organizovaných prostřednictvím 56 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2 
748, zemědělských organizací je 2 354. Z toho je 1 206 soukromě hospodařících rolníků.   
V počtu členů se neuvádí členstvo 32 členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých 
podnikatelů někdy vzájemně překrývá.  
Sněmu se zúčastnilo 105 delegátů všeobecné sněmovny, to je 66 % a 37 delegátů sněmovny 
společenstev, to je 79 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a s ohledem na mimořádná zdravotní 
opatření se kromě ministra zemědělství žádní hosté nezvali.  
30. sněm Agrární komory České republiky: 
 
1. konstatuje, že v období mezi 29. a 30. sněmem AK ČR  
 
se podařilo zejména:  

 prosadit historicky nejvyšší alokaci rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR na národní dotační 
tituly (4,4 mld. Kč v roce 2020 s předpokladem 5 mld. Kč v roce 2021) s pokračující podporou 
živočišné výroby a speciálních rostlinných komodit, 

 navýšit v roce 2020 rozpočet rezortu MZe až o 5 mld. Kč a stejnou alokaci zachovat i pro rok 
2021, 

 o 1 mld. Kč navýšit v roce 2020 rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 
fondu (PGRLF) s alokací na provozní úvěry, podporu pojištění a dotaci úroků,   

 snížit zápornou bilanci agrárního zahraničního obchodu meziročně o 22,7 % (z 47,5 mld. Kč na 
36,7 mld. Kč).  Více se v roce 2020 vyvezlo do zemí EU, mírně se zhoršil export do zemí mimo 
Unii. V zemích, kde působí agrární diplomaté, se v porovnání s rokem 2019 loni zvýšil 
zemědělský export, a to v USA o 13 %, Srbsku o 11,2 % a v Ruské federaci o 6,2 %, 

 s předstihem přizpůsobit tuzemské zemědělství požadavkům veřejnosti a Evropské zelené 
dohodě. Z hlediska potravinové bezpečnosti se ČR v celosvětovém žebříčku FAO v roce 2020 
umístila na 5. místě. V ČR se od roku 2008 snížila spotřeba antibiotik v chovech hospodářských 
zvířat o více než 50 %, od roku 2013 se přitom spotřeba přípravků na ochranu rostlin snížila o 
13 %,  

 spustit 10. a 12. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova pro operace 4.1.1 investice do 
zemědělských podniků s celkovou alokací 7,125 mld. Kč se zaměřením na živočišnou výrobu a 
speciální rostlinné komodity, 
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 spustit 19. výzvu Operačního programu Rybářství 2014-2020 na podporu rybářství s alokací 20 
milionů Kč. Peníze jsou určeny například na inovace, recirkulační zařízení, zpracování ryb nebo 
modernizaci podniků. Připravuje se také nové programové období na roky 2021-2027, 

 spuštění dvou kol příjmu žádostí na podporu subjektům dodávajícím potraviny do 
stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 % Agricovid I a Agricovid II s 
původní zamýšlenou alokací až 3 mld. Kč, 

 s ohledem na neutěšenou situaci na trhu s vepřovým masem se podařilo připravit a vyplatit 
zálohy na DP 8.F.d. (Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením 
biologické bezpečnosti) s alokací více než 600 milionů Kč, 

 vzhledem k stále narůstajícím nákladům na krmné směsi se podařilo prosadit také výplatu 
záloh na DP 8.F.c. (Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže 
zvýšením biologické bezpečnosti), 

 dokončení přípravy dotačního titulu 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných 
býků, 

 dokončení přípravy dotačních titulů DP 19.C. - Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ a 19.B. Podpora na účast producentů a 
zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ, 

 dokončení přípravy dotačního titulu Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 3.i 
podpora na nákup uznaného osiva luskovin, 

 schválit Národní plán obnovy s alokací 15 miliard Kč pro zemědělství a lesnictví. Až 8,5 miliardy 
Kč je určeno na budování lesů odolných klimatické změně, zadržování vody v lesích (300 
milionů Kč).  Až 1,85 miliardy Kč půjde na opatření podporující malé vodní nádrže, 2,5 miliardy 
Kč půjde na protipovodňová opatření, 780 milionů Kč půjde také na budování závlah. Až 1 
miliarda Kč z Plánu obnovy směřuje do pozemkových úprav, jejichž součástí jsou travnaté pásy, 
stromořadí, meze, mokřady a jiné krajinné prvky, které rozčleňují krajinu a poskytují úkryt 
ptákům, hmyzu a dalším drobným živočichům, 

 schválit studii ekologického dopadu (EIA) k navýšení hladiny vodní nádrže Nové mlýny, která 
pomůže realizovat závlahové soustavy pro pět tisíc hektarů vinic a sadů a zajistí více vody pro 
okolní lužní lesy, 

 dokončit legislativní proces novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která 
umožňuje snazší preferenci lokálních dodavatelů při zadávání výběrových řízení pro dodávky 
potravin do zařízení zřízených státem a krajem. Dále novela obsahuje zákaz prodeje tzv. 
potravin dvojí kvality a přináší přísnější podmínky pro označení masa logem „Česká potravina“. 
Maso s logem „Česká potravina“ musí být nově ze zvířat již nejen poražených, ale také 
narozených a chovaných v ČR, 

 spustit mezirezortní pracovní skupinu MZe a MŽP k úpravě zákona 114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny a vyhlášky 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování 
finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření s cílem najít 
efektivní, spravedlivý a rychlý způsob kompenzace zemědělcům za škody způsobené 
hrabošem polním tam, kde není možná aplikace rodenticidu, 

 dokončit proces získání tzv. Chráněného zeměpisného označení pro český modrý mák s cílem 
posílit prestiž této pro Českou republiku unikátní plodiny a ochránit tuzemský trh před dovozy 
máku farmaceutického, 

 posílit a systematizovat propagaci českého zemědělství včetně lepší koordinace a výměny 
informací s dalšími nevládními organizacemi, 
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se nedařilo zejména: 
 dokončit vyjednávání reformy Společné zemědělské politiky včas a v souladu s původním 

záměrem zjednodušení administrativy na straně státní správy a žadatelů o podpory,  
 vyrovnat podmínky na tzv. jednotném trhu srovnáním zemědělských podpor, nastavení 

jednotné míry kofinancování PRV a zákazem dovozu za tzv. podnákladové ceny, 
 prosadit novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která by obsahovala povinné 

podíly základních potravin z krátkých dodavatelských řetězců,  
 nastavit podmínky pro čerpání programu Agricovid I, II tak, aby mohly být kompenzovány 

zvýšené náklady na produkci, které v zemědělské prvovýrobě přinesla protinákazová opatření, 
 dokončit přípravu zákona na ochranu zemědělského půdního fondu, který by zabránil 

devastování kvalitní zemědělské půdy a ochránil ji před spekulativními nákupy, 
 výrazněji snížit nevyváženost hospodářské soustavy zemědělství, přes všechna dosud přijatá 

opatření, 
 účinněji čelit rostoucím neodůvodněným environmentálním a spekulativním tlakům na 

zemědělské hospodaření, včetně spekulativních nákupů půdy, 
 pokročit v rovnoměrnější a spravedlivější dělbě marží v potravinové vertikále, 
 snížit závislost odvětví zemědělství na dotacích, 
 prosadit legislativní podobu Marketingový fond, Lesnicko-dřevařský fond a Fond těžko 

pojistitelných rizik, 
 vytvořit kompenzačný nástroj ke zmírnění důsledků sucha pro všechny vlastníky lesů, který by 

odpovídal skutečným škodám, 
 odstranit nedostatek odborných pracovníků v zemědělském provozu a přetrvávající 

zdlouhavost povolování zaměstnání zahraničních pracovníků, 
 razantně snížit administrativní zátěž v agrárních odvětvích včetně koordinace kontrol 

resortních orgánů. 
 
2. žádá: 
 

  

2.1. žádá:  
 
Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, aby:  

 vzhledem ke stejné finanční alokaci v rámci prvního pilíře SZP (Přímé platby), narůstající inflaci 
a zvyšujícím se nárokům na zemědělské podnikatele v souvislosti s naplňováním cílů tzv. 
Zelené dohody upustily od zdaňování zemědělských dotací a podpor formou odpočitatelné 
položky od základu daně z příjmů. 

 
Plnění: Tento požadavek zůstává nadále aktuální, vzhledem k faktickému poklesu 
dotačních podpor v reálné hodnotě. Vlivem inflace je tento požadavek nyní víc aktuální 
než v loňském roce. Současný ministr zemědělství Zdeněk Nekula se nedávno vyjádřil, 
že je pro něj nezdaňování podpor prioritou k prosazení vůči ministerstvu financí.  

 
 se zasadily o navýšení kofinancování druhého pilíře SZP (Program rozvoje venkova) s cílem 

naplnit požadavky tzv. Zelené dohody, plnění společenské objednávky ze strany zemědělských 
podnikatelů a podpory konkurenceschopnosti tuzemského zemědělského sektoru ve srovnání 
s ostatními členskými státy EU a především se zeměmi, ze kterých se do České republiky dováží 
zemědělské komodity, 
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Plnění: 25. 10. 2021 byl schválen Strategický plán s kofinancováním na úrovni 65 %, 
požadavkem AK ČR bylo, aby i po změně vlády zůstalo kofinancování v této výši 
zachováno, což se v konečném důsledku podařilo. Vzhledem k vývoji inflace a ohrožení 
potravinové bezpečnosti ČR bychom měli usilovat o případné další navýšení 
kofinancování.  

 
 aby s ohledem na stagnaci podpor v prvním a druhém pilíři a v souladu se zachováním rozměru 

živočišné a speciální rostlinné výroby byla v maximální možné míře zachována alokace  
na národní dotace i v rozpočtu na rok 2022 a dále, 

 
Plnění: Pro rok 2022 se prozatím počítá s alokací rozpočtu pro národní dotace na úrovni 
5,1 miliardy korun. To lze v situaci, kdy se hovořilo ve velkých škrtech v rozpočtu, a kdy 
v některých jiných rezortech k velkým škrtům docházelo, považovat za výborný 
výsledek.  

 
 transponovaly směrnici o nekalých obchodních praktikách do novely zákona o významné tržní 

síle s využitím poznatků z ostatních členských zemí EU a s ohledem na asymetrii vyjednávací 
pozice mezi dodavateli a odběrateli v rámci potravinové vertikály. K stabilizaci odbytu 
zemědělské a potravinářské produkce v České republice je třeba zakázat nákup pod hranicí 
výrobních nákladů a prodej pod nákupní cenou, 

 
Plnění: V březnu 2022 byl schválen vládní návrh novely zákona o významné tržní síle. 
Vládní návrh hodnotíme jako nedostatečný a chceme, aby i s ohledem na současnou 
situaci, kdy dochází ke skokovému růstu cen potravin, byl zákon mnohem přísnější  
a zajistil potraviny za dostupné ceny na straně jedné a férovou cenu pro dodavatele  
na straně druhé. Tématem tak může být sledování marží, zákaz nákupu  
za podnákladové ceny a zákaz prodeje za ceny podnákupní (slevové akce deformující 
trh).  

 
 podpořily systémové částečné odpuštění sociálního pojištění pro zaměstnavatele s vyšším 

podílem živočišné výroby a speciálních rostlinných komodit a tedy i vyšším počtem pracovníků 
s cílem zvýšit pestrost krajiny a podpořit zaměstnanost na venkově,  

 
Plnění: K odpuštění sociálního pojištění v zemědělství během covidu, ani během 
cenové a nákladové krize některých sektorů (prasata, drůbež, ovoce, zelenina, mléko) 
zatím nedošlo. Co se týče rostoucích nákladů, budeme o to dále po vzoru některých 
jiných států EU (Belgie, Polsko) usilovat. V tuto chvíli bychom měli s ohledem  
na migrační vlnu požadovat navýšení limitu pro nižší zdanění DPČ a DPP ze současných 
10 tisíc na 15 tisíc korun.  

  
 v maximální míře podpořily ponechání původní finanční alokace Státního rozpočtu na tzv. 

Agricovid (kompenzace propadu tržeb v době koronavirové epidemie pro dodavatele  
do stravovacích služeb a restaurací) v rozpočtu rezortu Ministerstva zemědělství ČR tak, aby 
peníze mohly být využity pro stávající programy MZe s primární alokací do PGRLF (Podpora 
pojištění, nákupu půdy, provozních úvěrů), do národních dotací, k uspokojení dalších 
požadavků v rámci 10. kola PRV, případně na kompenzaci zvýšených nákladů zemědělců  
v souvislosti s pandemií covid-19, 
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Plnění: Alokace Agricovidu nakonec nebyla problémem. Problémem byla jeho 
nečerpatelnost kvůli špatně nastaveným podmínkám a vysoké administrativní 
náročnosti. Nyní se připravuje kompenzace extrémně vysokých cen energií  
pro zemědělství a potravinářství, kde ještě nejsou v tuto chvíli (18. 3. 2022) známé 
všechny detaily, nicméně se musíme za každou cenu vyvarovat opakování situace 
s Agricovidem. 

  
 snížily DPH na základní potraviny a na kapitolu 0.6 celního sazebníku – rostliny a sazenice  

v maloobchodě a při přímém prodeji od zemědělce tak, aby se projevila v konečných cenách 
pro spotřebitele, ideálně by měly být zvýhodněny nižší sazbou potraviny, které dodávají  
do obchodů tuzemští dodavatelé tak, aby byl snížením DPH podpořen zájem o českou 
produkci, alternativně je možné podpořit nižší DPH na zdravé a sezonní potraviny, 
 

Plnění: Tento požadavek zůstává a stejně jako u požadavku nezdaňování podpor ho již 
podpořil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Je v zájmu státu, aby se v České republice 
prodávali české potraviny českým občanům, nikoliv, aby polovina republiky jezdila kvůli 
rozdílným daním a cenám nakupovat za hranice. 

 
 podpořily schválení novely rostlinolékařského zákona směřujícího k šetrnějšímu  

a efektivnějšímu využívání přípravků na ochranu rostlin dostupných na evropském trhu, 
 

Plnění: V únoru 2022 vláda schválila návrh novely zákona o rostlinolékařské péči. Cílem 
návrhu zákona jsou změny v ochraně proti škůdcům rostlin a v nakládání s přípravky  
na ochranu rostlin, kde zavádí kroky pro zamezení vstupu nelegálních pesticidů na trh. 
V ochraně proti škodlivým organismům rostlin se v souvislosti s přemnožením hrabošů 
upravují postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) 
v případech vzniku kalamitních stavů způsobených přemnožením škůdců. Revidují se 
proto definice a postupy při stanovení populační hustoty škodlivých organismů, kdy 
dochází nejen k hospodářským škodám na zemědělské produkci, ale může vznikat také 
riziko ohrožení zdraví lidí, zvířat nebo životního prostředí. V nakládání s přípravky  
na ochranu rostlin navrhuje novela změny, které se týkají uvádění přípravků  
na ochranu rostlin na trh a používání přípravků. Komplexní změnou je označování 
přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele prostřednictvím jedinečných 
identifikátorů ve formě tzv. dvourozměrných čárových kódů a zasílání dat o pohybech 
přípravků do úložiště dat. 

 
Vládní návrh také obsahuje snazší registraci „přebírání“ přípravků, které již prošly 
procesem registrace v jiných zemích EU. Dále novela obsahuje také změkčení 
požadavků odborné způsobilosti pro nakládání s POR (poučení z poslední kalamity 
hraboše polního), kdy by bylo možné, aby osoby z třídou 1 mohly proškolovat další 
pracovníky pro nakládání s POR.  
 
Do budoucna je tématem NAP a budoucí novely rostlinolékařského zákona posílit 
pravomoci ÚKZUZ v registraci přípravků, a naopak upozadit roli SZÚ v případě, že jsou 
k dispozici relevantní data k nezávadnosti a bezpečnosti přípravku z jiných zemí EU.  
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 připravily návrh komplexního pojištění těžko pojistitelných rizik, ať už formou zvláštního fondu 
nebo prostřednictvím daňových úlev či vytvářením rezerv,  

 
Plnění: Minulá vláda sice připravila návrh komplexního pojištění těžko pojistitelných 
rizik, nicméně po vyžádání stanoviska od všech nevládních organizací zastupující 
zemědělce v České republice se rozhodla „pro nejednotnost názorů“ dále v přípravě 
Fondu nepokračovat.  

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

dodržování Zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, zejména § 2 tohoto zákona v oblasti sjednávání 
cen potravin. 
 

Plnění: Tento požadavek je stále aktuální. Chceme kontrolu cen (marží) prosadit jako 
součást novely ZVTS, někteří zástupci vlády nicméně oponují, že vhodnějším nástrojem 
je pro tento účel právě zákona o cenách.  

 
2. 2. Ministra zemědělství České republiky, aby:  

 dokončil vyjednávání reformy SZP v souladu se zájmem dosažení udržitelnosti tuzemské 
zemědělské produkce nejen v rovině environmentální, ale také s ohledem na sociální dimenzi 
a konkurenceschopnost tuzemského zemědělství, 

 
Plnění: Návrh Národního strategického plánu SZP pro roky 2023-2027 byl do Bruselu 
odeslán 28. ledna 2022. Nyní bude MZe čekat na odpověď Evropské komise (běží lhůta 
tří měsíců od odeslání). Poté bude MZe muset zapracovat připomínky Evropské komise 
a znovu Strategický plán projednat s dotčenými aktéry (zemědělci, nevládní 
organizace, další rezorty). S ohledem na časovou náročnost tohoto procesu a 
agrotechnické lhůty v zemědělství, a především s ohledem na současnou situaci 
navrhujeme odložení implementace Strategického plánu na rok 2024, případně na rok 
2025. Zemědělci potřebují mít v současné nejisté situaci alespoň nějakou jistotu, 
kterou může být i to, že se pravidla pro příští rok nebudou zásadně měnit.  

 
 při jednáních o dokončení reformy SZP pokračoval v prosazování priorit, tedy aby:  

o podpořil maximální možné kofinancování PRV (alespoň 65 %) a postupné srovnání 
podpor napříč členskými státy EU, 

o zásadně odmítl povinné zastropování s ohledem na zachování konkurenceschopnosti, 
rozsahu živočišné výroby a tím pádem environmentální udržitelnosti,  

o podpořil zachování podílu obálky citlivých komodit včetně současného rozdělení 
obálky na národní úrovni, 

o podpořil nastavení administrativně a nákladově nenáročných eko-schémat motivující 
zemědělce k využívání moderních postupů a technologií a neomezujících již tak značně 
za posledních 30 let redukovaný rozsah našeho zemědělství, 

o zabránil národnímu zpřísňování tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu (DZES), zejména s ohledem na tenčící se obálku přímých plateb, 

o prosadil jednotnou míru kofinancování v Plánu rozvoje venkova ve všech státech EU, 
aby mezi členskými státy nedocházelo k zneužívání síly národních rozpočtů,  

o žádal Evropskou komisi a Evropský parlament o předložení komplexní dopadové studie 
Evropské zelené dohody a žádal o její férovou a realistickou implementaci, 
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o podpořil s ohledem na plnění cílů Evropské zelené dohody využití tzv. nových metod 
šlechtění, 

o podpořil vývoj moderních šetrných prostředků na ochranu rostlin a zachování 
zásadních přípravků tam, kde v současné době není možná náhrada, 

 
Plnění: Nezastropování podpor v prvním pilíři a 65 % kofinancování Programu rozvoje 
venkova se prosadit podařilo a je nutné to vnímat jako úspěch. To lze prohlásit i o 
zachování podílu obálky citlivých komodit, kde se ovšem na unijní úrovni nepodařilo 
zachovat podporu pro konzumní brambory. Detailní nastavení ekoschémat je stále 
ještě předmětem jednání, nicméně v současné době si nesmíme dovolit zemědělcům 
jakkoli komplikovat přístup k dotačním podporám, a tak by ekoschémata měla být 
méně ambiciózní, proveditelná a pro zemědělce dosažitelná. To samé platí o základní 
podmíněnosti, kde je stále nutné dopřesnit některé body (zejména neprodukční plochy 
či zákaz pěstování jedné plodiny na stejném DPB dva roky po sobě s ohledem na 
nemožnost v některých oblastech pěstovat kukuřici). Co se týče zbývajících bodů, 
budeme požadovat, aby se Evropská unie v současné situaci vydala cestou „nové 
zelené revoluce“. Ta nespočívá v rezignaci na zemědělskou produkci, ale v inovacích, 
ve využití poznatků vědy a techniky, které umožní při nižších dávkách hnojiv či pesticidů 
tyto přesně aplikovat. Cestou pro větší šetrnost zemědělství bez rezignace na produkci 
je také vývoj moderních přípravků na ochranu rostlin (biopesticidů a nanopesticidů), 
které mohou sloužit jako alternativa současným přípravkům. Současné přípravky však 
není možné bez náhrady zakazovat a omezovat. Důležité je také prosadit podporu 
nových metod šlechtění a šlechtění všeobecně, a to nejen legislativní, ale také finanční. 
Dopadové studie, které vznikly ještě před energetickou krizí a před konfliktem na 
Ukrajině, ukazují, že cíle nové SZP a Green Dealu budou mít zásadní dopad na cenu 
potravin a měly by tak být dalším argumentem k odložení a přepracování těchto politik 
a celé strategie výživy obyvatelstva na úrovni EU i členských států.  
 

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

 
Plnění: Srovnání plateb mezi východem a západem v prvním pilíři v tomto kole pro 
Českou republiku dopadlo spíše negativně. Platby se zvyšovaly především zemím 
hluboce pod průměrem EU, zatímco zemím, u kterých vycházela hodnota nad 90 % 
průměru, se platby snižovaly. To platilo i pro Českou republiku, která se v okamžiku 
reformy nacházela na 93 % procentech průměru EU. Navýšení kofinancování PRV na 
65 % je vítaným krokem, nicméně v platbě na hektar jsme při započtení obou pilířů za 
mnohými našimi konkurenty nejen na západ, ale i na východ od nás. Dále je třeba 
neustále požadovat úplné a nezkreslené porovnání všech podpor a zvýhodnění, které 
požívají zemědělci v okolních zemích především pro tzv. citlivé sektory (ŽV a speciální 
RV).  

 
 revidoval koncepci zemědělského výzkumu se zaměřením především na potřeby praxe, 

přizpůsobení se klimatickým změnám a s přesahem do ovlivňování veřejného mínění, 
 

Plnění: Strategie zemědělského výzkumu by měla být součástí nové Strategie rozvoje 
rezortu. Ta dosavadní (Strategie rezortu do roku 2030) by měla být revidována 
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v souvislosti s požadavky Evropské zelené dohody, a především v souvislosti se 
současným děním na Ukrajině a zajištěním potravinové a energetické bezpečnosti 
Evropy a ČR s využitím produkčního potenciálu zemědělství.  

 
 přizpůsobil poradenství a vzdělávání potřebám konkrétního výrobního zaměření, 

 
Plnění: Také by mělo být součástí Strategie rezortu s přesahem vládní strategie 
vzdělávání a modernizace ekonomiky České republiky.  

 
 prosadil v rámci aktualizace LPIS zavedení moratoria na změny v období podávání žádostí,  
 prosadil v rámci LPIS možnost započítávání tzv. vnějších krajinných prvků do způsobilé plochy,  
 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: S reformou SZP budou pravděpodobně novelizovány také zákony týkající se 
LPIS. Tím by bylo možné řadu bodů, které jsou uvedeny v usnesení 30. sněmu a týkající 
se správy a pravidel LPIS prosadit. Pro rok 2022 se připravovala účinnost nového 
systému dálkového sledování a kontroly MACH. Jeho účinnost se zatím odkládá, 
nicméně by i tato další digitalizace mohla pomoci při odstranění některých nedostatků 
LPIS s ohledem na přehnanou administrativní zátěž kontrolní činnosti SZIF.  

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

 
Plnění: Novela mysliveckého zákona nakonec minulou sněmovnou neprošla a zatím je 
na mrtvém bodě. Zásadní je, aby se podařilo nejen snížit škody na zemědělských 
pozemcích a určit jasný mechanismus jejich případné kompenzace, ale na straně druhé 
také neomezovat současnou mysliveckou činnost obzvlášť v době, kdy se do České 
republiky může z Německa či Polska velmi snadno rozšířit africký mor prasat a likvidace 
černé zvěře, jako přenašeče této nemoci, je velmi žádoucí.  

 
 ke zvládnutí následků kalamity v lesích:  

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

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

o 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, 

o definoval roli státu v oblasti regulace objemu dříví umisťovaného na trh, 
o zabezpečil vypracování modelů budoucí produkce dříví ve struktuře a čase z pohledu 

oborů zpracování dříví, 
o podpořil aktivní spoluúčast na tvorbě pravidel pro řešení vzniklé kalamitní situace v 

lesích na evropské úrovni, 
o zajistil a podpořil věcné a objektivní informování veřejnosti o situaci v lesích a 

očekávaných dopadech do budoucna, 
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Plnění: K dosavadním krokům vlády a k programovému prohlášení kapitola lesy/dřevo 
říkáme následující. Vítáme snahu nastavit dlouhodobé a jasné cíle státní lesnické 
politiky, které by měly být formulovány s respektem k vlastníkům a tržnímu prostředí. 
Vzhledem k zásadním změnám podmínek v důsledku klimatické změny a následné 
kůrovcové kalamity nedoporučujeme návrat k Národnímu lesnickému programu II, 
který vznikal ve zcela odlišných podmínkách, než ve kterých se sektor nachází dnes. 
Doporučujeme otevření transparentní a korektní diskuse se všemi zájmovými 
skupinami, na jejímž základě vznikne konsenzuální a vyvážený strategický dokument, 
který bude mít maximální podporu odborné i širší zainteresované veřejnosti. 
Upozorňujeme na skutečnost, že živelná kalamita v lesích (sucho a kůrovec) ještě není 
zdaleka za námi a vypořádání se s jejími důsledky bude vyžadovat koordinované úsilí 
všech vlastníků a správců lesů včetně adekvátní podpory ze strany státu. Bude taktéž 
nezbytné vytvořit podmínky legislativní a ekonomické podpory pro zajištění sběru 
dostatečného množství osiva lesních dřevin z uznaných zdrojů určeného k následnému 
pěstování sadebního materiálu pro obnovu kalamitních holin a také k vytvoření zásoby 
osiva pro léta neúrody.  
 
Podporujeme návrh na ponechání budoucích zisků z hospodaření státních lesů těmto 
podnikům na podporu lesních ekosystémů a ochranu vody. Zásadní upřednostnění 
mimoprodukčních funkcí lesů ve vlastnictví státu by však mohlo významně ohrozit 
vyváženost základních pilířů trvale udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, 
ekonomického a sociálního. Důraz pouze na environmentální pojetí hospodaření u 
státních lesů by měl fatální dopady do zaměstnanosti a na navazující zpracovatelské 
vertikály, včetně existujících a historicky státem podpořených investic do 
zhodnocování dříví, jako trvale obnovitelné suroviny. Na lesním hospodářství a všech 
jeho hospodářských produktech v navazujících hospodářských sférách je závislá značná 
část venkovského obyvatelstva. Atraktivita práce v lese se rok od roku snižuje a pokud 
se omezí zdroj příjmů těmto lidem, odejdou z lesního hospodářství úplně, čímž dojde 
ke zhroucení systému péče o les s následným dopadem na další funkce lesa a krajiny. 
Všechny mimoprodukční funkce lesa fungují v plné intenzitě pouze v lesích, ve kterých 
se řádně hospodaří. Pokud chceme udělat něco pro životní prostředí, pak musíme 
především zlepšit kvalitu hospodaření. Pokud naopak hospodaření omezíme, dojde k 
celé řadě nežádoucích efektů. Sníží se schopnost lesů vázat uhlík, sníží se schopnost 
zachytávat vodu, prach a produkovat kyslík. Zvýší se eroze, rozpadne se lesní cestní síť 
a náklady na udržení ostatních funkcí lesa bude třeba platit ze státního rozpočtu. 
Uvažované nastavení systémových podpor (za účelem potřebné přeměny lesů – změnu 
druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a 
zvyšování biodiverzity atd.) by mělo být otevřeno všem vlastníkům lesů bez ohledu na 
formu vlastnictví.  
 
Návrhy na další rozšiřování velkoplošných nejpřísněji chráněných území v kulturní 
krajině dlouhodobě odmítáme. Existující statut lesnických parků považujeme za 
naprosto dostačující. Navrhované změny je třeba projednat v odborné diskuzi, včetně 
zkušeností z jiných území, či jiných států s ohledem na kulturní krajinu a obyvatele, jež 
v lokalitě žijí. Upozorňujeme na vysokou míru finanční zátěže pro státní rozpočet 
vznikající při správě těchto území. Příklady ze zahraničí navíc ukazují, že prosazení 
takovéhoto kroku bez odpovídající diskuse se zájmovými skupinami obyvatelstva 
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vedou k radikalizaci a zásadní změně voličských nálad a preferencí u velké části 
venkovského obyvatelstva. V materiálu naopak chybí větší a komplexněji popsaná 
podpora využití dřeva v národním hospodářství. Vítáme deklaraci podpory dřeva jako 
obnovitelného materiálu ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek. Dřevo je naše 
jediná obnovitelná a trvale udržitelná surovina. Nechceme dále vyvážet dřevo bez 
přidané hodnoty a nastavením zvýhodněných podmínek pro jeho využití v tuzemském 
stavebnictví půjdeme směrem, který úspěšně funguje v řadě evropských zemí (pokud 
se výrazně neomezí hospodaření v lese). 

 
- ve spolupráci s MŽP připravil efektivní systém kompenzací v oblastech ochranných pásem vodních 
zdrojů, kde je omezeno používání POR, 
 

Plnění: Prioritou i s ohledem na tenčící se prostředky SZP pro AK ČR zůstává prosadit 
systém kompenzací z prostředků MŽP za omezení v oblastech OPVZ a OPVN po vzoru 
dosud fungujících systémů (Želivka) na další povodí. 

 
- umožnil vznik Marketingového fondu a Fondu těžko pojistitelných rizik, 
 

Plnění: Fond těžko pojistitelných rizik zůstává nadále prioritou AK ČR, i když bude třeba 
hledat jiné cesty (vytváření rezerv v rámci hospodaření podniku). Co se týče 
Marketingového fondu, zatím není pro jeho vytvoření dostatečná politická vůle.  

 
- zajistil dokončení práce na třetí etapě Generelu vodního hospodářství krajin. 
 

Plnění: S ohledem na opakující se epizody sucha a s ohledem na ohrožení potravinové 
bezpečnosti ČR a Evropy je na místě nejen dokončení Generelu vodního hospodářství 
krajiny, ale především revize závlahového systému a jeho modernizace.  

 
 

*** 
AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem ČR, vládou, Ministerstvem zemědělství ČR a 
dalšími orgány při zajištění těchto požadavků.  
 
3. schvaluje: 
 

3.1. zprávu představenstva AK ČR o činnosti od 29. sněmu  
 

3.2. účetní závěrku za rok 2020 a plán příjmů a výdajů na rok 2021  
 

3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady AK ČR k účetní závěrce za rok 2020  
 
4. ukládá: 
 
4. 1. představenstvu Agrární komory České republiky 

 řídit činnost komory v souladu s usnesením 30. sněmu a zaměřením činnosti v příštím období 
uvedeném v části 15 zprávy představenstva, 
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Plnění: Dlouhodobá strategie představenstva AK ČR vychází z usnesení Sněmu a 
reaguje na aktuální problémy, přičemž vedení AK ČR (Prezídium ve spolupráci 
s Úřadem) plní průběžně usnesení sněmu a představenstva AK ČR.  

 
 aby vstoupilo do aktivního jednání s obchodními řetězci s cílem zajistit férové zacházení s 

dodavateli a srovnatelné podmínky jako v ostatních členských zemích EU, 
 

Plnění: Vedení AK ČR iniciovalo v tomto roce jednání s Hospodářskou komorou ČR na 
téma jednání a spolupráce dodavatelů s obchodními řetězci, načež proběhlo další 
jednání se zástupci SOCR ČR, kde byla dohodnuta platforma pro další komunikaci a 
spolupráci. Cílem je identifikace největších problémů a zajištění férového odbytu pro 
tuzemské dodavatele.  

 
 aby zajistilo zapojení Agrární komory České republiky na všech úrovních do certifikace 

udržitelného zemědělství a zohlednění v systému dotační politiky a následných kontrol, 
 

Plnění: Původní záměr prosazení certifikace jako náhrady ekoschémat nebyl bývalým 
vedením MZe vyslyšen. Místo toho se připravuje certifikace pro poradenství, do které 
je AK ČR (zatím na úrovni Úřadu AK ČR) plně zapojena.  

 
 aby usilovalo o legislativní změnu ve věci pokračujících nájemních vztahů po skončených 

pozemkových úpravách, 
 

Plnění: Vedení AK ČR tento požadavek vzneslo vůči novému vedení Ministerstva 
zemědělství a vůči novému zemědělskému výboru. Legislativní úprava zatím není 
v legislativním plánu práce pro nejbližší období. Budeme požadavek novelizace 
příslušného zákona opakovat.  

  
 aktivně se podílet na přípravě Strategického plánu SZP po roce 2022 v souladu s platnými a 

aktuálními prioritami AK ČR,  
 

Plnění: Vedení AK ČR se aktivně a pravidelně účastnilo pracovních skupin pro přípravu 
budoucí SZP v souladu s prioritami AK ČR, které jsou definované usnesením Sněmu a 
představenstva.  

 
 aby pověřilo vedení AK ČR hledat ve spolupráci s MZe funkční systém výplaty národních dotací, 

včetně převodu na sazbový režim po důkladné analýze a jen u těch titulů, u kterých je to 
možné, 
 

Plnění: Práce na převodu na sazbový režim v současné době probíhají, stejně jako 
komunikace SZIF s jednotlivými členskými společenstvy.  

 
 provést revizi interních předpisů AK ČR a návrhy předložit příštímu sněmu, 

 
Plnění: Revizí interních předpisů se zabývala DR AK ČR ve spolupráci s Úřadem AK ČR a 
je připravena revize a aktualizace interních předpisů.  
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 ve spolupráci s vedením AK ČR dále personálně a ekonomicky stabilizovat Úřad AK ČR, 
 

Plnění: Úřad AK ČR se v minulém roce personálně posílil (tisková mluvčí, specialista na 
evropskou integraci). Co se týče hospodaření, byly uzavřeny nové partnerské smlouvy 
a hlavní důraz byl kladen na efektivitu vynakládaných prostředků.  

 
 pokud systém administrace národních dotací SZIF neumožňuje uplatnění nákladového 

systému, jednat o převodu těchto dotačních titulů zpět do administrace MZe, 
 

Plnění: Administraci národních dotací nebylo podle MZe možné dle unijní legislativy 
navrátit zpět čistě pod MZe (to zůstává tvůrcem pravidel-Zásad) a SZIF, který 
kontrolním orgánem a administrátorem.  

 
 ukládá představenstvu AK ČR připravit materiál, který by podrobně vysvětlil veřejnosti, co jsou 

dotace, proč je zemědělci dostávají. Toto vysvětlení prezentovat v médiích. 
 

Plnění: V osvětě ohledně zemědělských podpor pokračoval Úřad AK ČR průběžně a 
prostřednictvím mnoha komunikačních kanálů (tiskové zprávy, tiskové konference, 
vystupování v médiích, a především sociální sítě). Je důležité se soustředit také na 
efektivitu komunikace. K tomu by mohla dopomoci nově uzavřená spolupráce 
s profesionální PR agenturou. 

 
4. 2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům: 

 rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období a usnesení 30. 
sněmu do vlastních podmínek, 

 napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit 
jeho usnesení, 

 jednat s poslanci a senátory ve svých volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární 
komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR, 

 organizovat seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice EU a v národních 
předpisech,  

 plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR, 
 zintenzivnit činnost v regionálních i celostátních médiích s cílem zlepšit vnímání agrárních 

odvětví veřejností. 
 
4. 3. členské základně: 

 uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým 
řádem. 
 

 
4. 4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 
příspěvkového řádu rozpracovat členské příspěvky jednotlivých sněmoven pro Agrární komoru České 
republiky na jednotlivé členské organizace. 
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18 Rámcové zaměření činnosti komory na příští 
období 

Ing. Jan Doležal, prezident AK ČR 
 

 
V současné době je zásadní rychle reagovat na momentální extrémní nárůst vstupů zemědělské 
prvovýroby a nejistou bezpečnostní situaci v Evropě, což může vyústit v akutní a zásadní ohrožení 
potravinové a energetické bezpečnosti Evropy. Za tímto účelem bylo vypracováno prohlášení 
krizového štábu AK ČR a ZS ČR. Tento dokument bude předán Ústřednímu krizovému štábu ČR, 
Bezpečnostní radě státu a premiérovi České republiky. Dále bude (v době konání Sněmu tedy již byl) 
odeslán všem poslancům parlamentu České republiky, stejně jako všem senátorům parlamentu České 
republiky. Jeho anglická jazyková mutace pak bude rozeslána poslancům Evropského parlamentu.  
 
Prohlášení v celém jeho znění je zde:  
 
Vážení představitelé vlády, vážení zákonodárci,  
 
bezpečnostní situace v Evropě, ale i v celém světě se za posledních několik týdnů zásadně změnila. 
Kromě obranyschopnosti Evropské unie a jednotlivých členských zemí je třeba zaměřit se také  
na potravinovou a energetickou bezpečnost.  
 
Válečný konflikt na Ukrajině se již nyní projevil a bude se dále projevovat extrémním růstem cen 
některých zemědělských komodit, a především enormním růstem cen zemědělských vstupů, jako jsou 
hnojiva, paliva, energie, krmiva aj. To bude nevyhnutelně znamenat výpadek produkce či nárůst její 
ceny, zejména pokud budeme závislí na dovozech. Jako produkční zemědělci, kteří zajišťují většinu 
surovin pro výrobu potravin v této zemi, vidíme jako svoji povinnost zavčas varovat před hrozícím 
výrazným zdražením potravin a ohrožení potravinové bezpečnosti České republiky, potažmo celé 
Evropy. 
 
Vyzýváme proto politiky na území České republiky i Evropské unie, aby se v této zcela mimořádné 
situaci zasadili o odložení reformy Společné zemědělské politiky minimálně o 2 roky. Reforma, která 
se nyní projednává a dokončuje, vznikla za zcela jiných bezpečnostních podmínek a za zcela jiných 
životních nákladů obyvatel.   
 
Ve chvíli, kdy je zcela zásadně ohroženo zásobování Evropy i světa potravinami a energiemi, je nutné 
minimálně: 
 

1. Nevyžadovat po zemědělcích, aby od roku 2023 uváděli ornou půdu do klidu bez produkce. 

 

2. Neznevýhodňovat produkční zemědělce, a zejména střední a větší podniky, které v České 

republice produkují většinu potravin.  

 

3. Zemědělské podpory směřovat ke skutečným aktivním zemědělcům s minimální zemědělskou 

produkcí z obhospodařovaných hektarů. 
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4. Přehodnotit „ekoschémata“ v bodech, kde výrazně omezují zemědělskou produkci. 

 

5. Zvážit nastavení parametrů jednotlivých cílů Zelené dohody pro Evropu s přihlédnutím  

k aktuální situaci. Zmírnit nebo odsunout dosažení především těch cílů, které výrazným 

způsobem sníží produkci potravin a mají potenciál zvýšit závislosti na dovozu ruské ropy  

a plynu. 

 

6. Využít zemědělství pro snížení závislosti na dovozu ruské ropy a plynu. Velký potenciál mají  

v tomto směru bioplynové stanice, které logicky navazují na zemědělské provozy a vyrábí buď 

obnovitelnou elektřinu a teplo, nebo po vyčištění biometan, který nahrazuje zemní plyn. Další 

možnou úsporou elektrické energie je instalace fotovoltaických elektráren na střechách 

zemědělských budov. Významným způsobem lze snížit dovoz ruské ropy navýšením 

přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu. 

 

7. Zařadit zemědělství a potravinářství do kritické infrastruktury státu. 

 

8. Regulovat trh se zemědělskými komoditami na úrovni EU. V současné době hrozí, že  

se zemědělské komodity na potraviny a krmiva velmi rychle prodají do třetích zemí a bude jich 

pro evropské občany nedostatek. Je třeba co nejrychleji zavést evidenci bilance jednotlivých 

komodit v ČR a pokusit se navýšit rezervní zásoby v rámci Správy státních hmotných rezerv 

nebo intervenčního nákupu. Na úrovni EU je třeba zvážit celoevropskou regulaci dříve, než si 

různá omezení nevyhnutelně zavedou jednotlivé členské země.  

 

9. Přistoupit k regulaci nadnárodních obchodních řetězců. Je třeba co nejrychleji zavést 

výraznější omezení nekalých praktik obchodních řetězců s cílem nastavit pro všechny 

obchodní partnery přijatelné obchodní přirážky, které budou spravedlivě rozdělené do celé 

výrobní vertikály potravin. Není možné, aby kvůli nepřiměřeným obchodním přirážkám byli 

zákazníci nuceni platit za potraviny nedostupné ceny a zároveň zemědělci a potravináři neměli 

jistotu udržení výroby potravin s alespoň minimální rentabilitou. 

 

10. Zajistit srovnatelnost národních opatření proti zvyšování cen energií a pohonných hmot  

v rámci Evropské unie. Formy státní pomoci například v Maďarsku či na Slovensku poskytují 

místním zemědělcům na evropském trhu konkurenční výhodu, které čeští zemědělci budou 

nuceni čelit a výrazně to přispěje ke snížení jejich uplatnění nejen na evropském trhu, ale 

vzhledem k jeho provázanosti i na českém trhu.  

 
Dále vyzýváme české i evropské politiky, aby pomohli zavčas, stejně jako v ostatních zemích EU jako 
Polsko, Slovensko, Belgie aj., těm komoditám, které jsou důležité pro obživu obyvatel a kterým hrozí 
vlivem růstu vstupů výrazné ekonomické problémy – skot, prasata, drůbež, ovoce, zelenina a ostatní 
citlivé komodity. 
 

Agrární komora České republiky 
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19 Úřad Agrární komory ČR - kontakty 
 

ke dni 1. března 2022 
 

prezident 

 
Ing. Jan Doležal   
 

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 

tisková mluvčí, PR 
manažer 

Bc. Barbora Pánková 
tiskove@akcr.cz 
pankova@akcr.cz 

Mobil:  721 306 431  

externí právní  
poradce 

JUDr. Nikola Kubálková 
kubalkova@akcr.cz 

  

sekretariát 
p. Valerie Ivašková 
sekretariat@akcr.cz 

Mobil: 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 

 
Společná zemědělská 
politika a evropská 
spolupráce 
 

Ing. Eliška Plachá  
placha@akcr.cz 

Mobil:  732 687 397 

odborný referent 
Bc. Vladislav Selivanenko 
selivanenko@akcr.cz  

Mobil:  739 599 336 
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Pořadatelé Odborní partneři

Generální partner  
mezinárodního
agrosalonu Země živitelka



Zpracovala:
Agrární komora České republiky

Sídlo: Blanická 3, 779 00  Olomouc  
Úřad Praha: Počernická 272/96, 108 00  Praha 10 – Malešice 

e-mail: sekretariat@akcr.cz • ID datové schránky: guzadjj
IČ: 47674768 • DIČ CZ47674768 • č.ú.: ČSOB 153 269 828/0300

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

Text neprošel jazykovou úpravou.
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