
Staňte se také členem 

Agrární komory ČR

Agrární komora ČR nabízí
podnikatelům v zemědělství všech velikostí a zaměření 
možnost podílet se na tvorbě národní agrární politiky, 
přinášet do diskuze svoje zájmy a požadavky na státní 
správu a veřejné samosprávy.  Dále zajišťujeme zastou-
pení při vytváření pravidel pro Společnou zemědělskou 
politiku Evropské unie, která zásadním způsobem urču-
je dotační podmínky a pravidla našeho podnikání. Vždy 
usilujeme o to, aby zemědělci v České republice měli 
srovnatelné podmínky s kolegy z okolních zemí.

V úzké komunikaci s regiony zprostředkováváme 
přenos informací a aktualit vyplývajících z požadavků 
zemědělské politiky, nabízíme trvalé vzdělávání 
prostřednictvím školení, seminářů a konferencí, 
věnujeme se poradenství a problematice odborného 
zemědělského školství.

Agrární komora ČR je jediná
zákonem zřízená profesní stavovská organizace hájící 
zájmy zemědělské veřejnosti. Její členové obhospodařují 
téměř 1,7 milionů hektarů zemědělské půdy. Počet členů 
v 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komorách 
je 2 761, zemědělských organizací pak je 2 367. Z toho je 
1 211 soukromě hospodařících rolníků.
 
Do struktur Agrární komory jsou začleněny další vý-
znamné nevládní organizace jako Zemědělský svaz ČR, 
Potravinářská komora ČR, Agrární unie, Horský spolek, 
Lesnicko-dřevařská komora ČR a většina odborných cho-
vatelských a pěstitelských svazů. V diskuzi tak dostávají 
prostor zemědělci všech velikostí a výrobního zaměření 
stejně jako zpracovatelé. Cílem je usilovat o vytvoření 
a udržení vhodného podnikatelského prostředí, které bude 
všechny aktéry agrárního sektoru motivovat k rozvoji, 
posílení stability, konkurenceschopnosti a prestiže odvětví 
a přinese prospěch naší společnosti, venkovu a krajině.

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST 
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ



•  Společně s partnery z dalších 
členských zemí jednáme na 
unijní úrovni o zajištění rovných 
podmínek pro naše zeměděl-
ství.

•  Zajistit nastavení rovného 
principu poskytování podpor 
mířících k zemědělcům 
z rozpočtů členských zemí, pro 
jejichž objem a strukturu není 
jednotný systém.

•  Zasadit se o takovou reformu 
Společné zemědělské politiky, 
která nasměruje dotační pod-
poru a investice na rozvoj aktiv-
ně hospodařících zemědělců.

•  Prosadit do programu příští 
vlády výslovnou podporu rezor-
tu zemědělství, s cílem zajistit 
dlouhodobou potravinovou 
soběstačnost České republiky 
v komoditách, které jsou u nás 
tradiční a umíme je vyrobit.

•  Nastavit cílenou podporu 
komodit náročných na práci, 
investice a zaměstnanost.

•  Prosadit podporu investic na 
konkurenceschopnost a udr-
žitelnost podnikání s řešením 
témat generační obměny či 
ochrany půdní úrodnosti.

•  Koncepčně a racionálním 
hospodařením řešit pro další 
generace nejenom zajištění 

potravinové soběstačnosti, 
ale také klimatické výzvy se 
zaměřením na ochranu půdy, 
vodních zdrojů a krajiny.

•  Zajistit důslednou legislativní 
ochranu půdního fondu před 
dalším zabetonováním krajiny 
a devastace orné půdy. Prosa-
dit zákon na ochranu půdy před 
spekulativními nákupy.

•  Zajistit důstojné podnikání 
v méně příznivých oblastech.

•  Pracovat na další ochraně 
domácího trhu před dumpin-
govými dovozy a na ochraně 
dodavatelů před nekalými 
praktikami obchodních ře-
tězců.

•  Zásadně zjednodušit a snížit 
bruselskou a národní admini-
strativu a byrokratický systém 
kontrol.

•  Komunikovat s mladou gene-
rací o významu a přínosech 
zemědělství a potravinářství 
s cílem představit atraktivnost 
oborů a získat tak zájemce 
o studium a práci.

•  Obhájit naše postavení u české 
veřejnosti a popularizovat ven-
kov a zemědělství v celé jeho 
šíři u nastupující generace.

Vaše Agrární komora ČR

Proč se stát naším členem?

   Agrární komora ČR sdružuje zemědělské podnikate-
le všech velikostí a výrobního zaměření. Respektuje 
zájmy všech sektorů a usiluje o jejich rozvoj.

   Agrární komora ČR je nadstranickou, neziskovou 
organizací, která jedná se všemi aktéry, kteří se 
podílejí na formování a implementaci zemědělské 
politiky bez ohledu na aktuální obsazení rezortu.

   Jedině společně mohou zemědělci aktivně vytvářet 
zemědělskou politiku a úspěšně posilovat prestiž 
oboru u široké veřejnosti.

Co bychom chtěli dále dokázat?

v posledních letech prosadit řadu 
požadavků našich členů, mezi 
které mimo jiné patří:
•  zabránění zastropování plateb 

v rámci poslední reformy Spo-
lečné zemědělské politiky 
a vyjednání přijatelných podmí-
nek pro naše zemědělství;

•  nastavení rozumné degresi-
vity plateb pro méně příznivé 
oblasti, aby nebyla ohrožena 
konkurenceschopnost podniků 
zaměřených na živočišnou 
výrobu;

•  posílení kofi nancování Progra-
mu rozvoje venkova z 15 na 
35 %, což umožnilo nasměrovat 
více prostředků na investice, 
inovace, nákup techniky a pod-
poru méně příznivých oblastí;

•  zajištění historicky nejvyšší 
úrovně rozpočtu kapitoly MZe 
s 52 mld. Kč, v čemž bylo téměř 
5 mld. Kč národních podpor, 
například pro chovy dojnic, pra-
sat a nosnic, ozdravení chovů 
a nákup plemenných zvířat, 
pro včelařství, restrukturalizaci 
sadů atd;

•  zvýšení vratky spotřební daně 
pro minerální oleje spotřebova-
né v prvovýrobě a její rozšíření 
na živočišnou výrobu v objemu 
1,8 mld. Kč;

•  prosazení podpory citlivých 
rostlinných komodit a živočišné 
výroby v rámci přímých plateb 
a Programu rozvoje venkova;

•  nové dotační podpory pro 
pěstitele konzumních brambor, 
chmele, ovoce a zeleniny;

•  zkrácení informační povinnosti 
hlášení dovozů u zboží živočiš-

ného původu, spolupráce 
s dozorčími a kontrolními orgá-
ny pro zamezení nekvalitních 
a dumpingových dovozů;

•  prosazení novely zákona 
o významné tržní síle, který řeší 
dodavatelsko-odběratelské 
vztahy;

•  schválení nových dotačních 
podpor pro chovatele dojeného 
skotu, prasat a drůbeže;

•  prosazení norem pro tzv. 
„Českou potravinu“ a cílená 
podpora kvalitních a regionál-
ních potravin;

•  podpora pro režim jakosti pro 
zpracovatele a prvovýrobce 
mléka;

•  prosazení záchranných balíčků 
pro chovatele prasat a dojeného 
skotu a jejich národní kofi nan-
cování v plné výši s celkovým 
objemem téměř 1,2 mld. Kč;

•  prosazení odškodnění pro pěs-
titele a chovatele za sucho 
v roce 2015 s celkovým obje-
mem 1,2 mld. Kč;

•  prosazení odškodnění pro 
pěstitele ovoce za jarní mrazy 
v roce 2016 v celkové výši 
350 mil. Kč;

•  narovnání podnikatelského 
prostředí pro výrobce vína 
schválením novely zákona;

•  podpora novely veterinárního 
zákona, která umožní chovate-
li provádění některých úkonů 
a podávání léčiv;

•  nalezení kompromisu ve sta-
novení zranitelných oblastí 
a zmírnění požadavků nitráto-
vé směrnice podle požadavků 
zemědělské praxe.

Agrární komoře ČR se podařilo

Jak se stát naším členem?

Všechny podrobnosti naleznete zde:

www.agrocr.cz/chcisestatclenem
Kontaktuje naše pracoviště v Olomouci 
Blanická 3, Olomouc 779 00, tel: 585 222 517

Kontaktujte naše pracoviště v Praze
Počernická 272/96, Praha 10, 108 00, tel: 296 411 180

Nebo navštivte Vám nejbližší okresní agrární komoru.
Seznam naleznete na portále Agrární komory 
www.agrocr.cz/okresni-ak/
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