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Úvodní slovo prezidenta
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé,
setkáváme se opět po roce, při příležitosti dalšího, tentokrát volebního,
XXV. sněmu Agrární komory ČR. Agrární komora hájí zájmy mnoha stran, a
sněm je pro nás všechny určitě platformou proto, abychom při řešení
problémů v zemědělském sektoru hledali a prodiskutovali kompromisy,
které logicky někdy přidají a jinde uberou, ale je potřeba si uvědomit, že
mají jeden jediný cíl - stabilní a prosperující zemědělství.
Dovolte mi nejprve zhodnotit uplynulé období činnosti Agrární komory ČR.
Máme opakovaně silný agrární rozpočet na úrovni převyšující 50 mld.
korun se zajištěním a rozšířením národních dotačních titulů i potřebného
kofinancování SZP. Dosáhli jsme postupné zvýšení národního kofinancování
PRV z 15 % na 25 a z 25 % na 35 % a zároveň jsme udrželi alokace na
investice do zemědělství a potravinářství. V rámci řešení krize v živočišné
výrobě vznikly úplně nové programy pomoci, jako je welfare pro dojnice,
prasata a drůbež, chovatelé skotu mohou ještě využít dotační programy D19 a D20, tedy Q kvalitu, či platbu
za poskytování informací ústřední evidenci na Hradišťku.
Přes původní hrozbu nedostatku peněz jsme navýšili úroveň financování obálky LFA oblastí, což povede ke
zvýšení sazeb, tyto sazby jsou navrženy a diferencovány s nejvyšší sazbou za H1 a navrženy jsou faremní
systémy. A když už jsme u LFA, rád bych vyjasnil, že naše Komise pro méně příznivé oblasti situaci sleduje a je
připravena k projednání návrhů MZe na redefinici LFA. Dojednány byly rovněž mimořádné platby za sucho a
mrazy, včetně bonifikace oblastí ohrožených suchem v PRV přidělením preferenčních bodů.
Výrazného rozšíření se dočkala vratka zelené nafty a to na živočišnou výrobu, práce v lesnictví a rybářství,
snažíme se doplnit i speciální plodiny. O vratku si mohou chovatelé zažádat zpětně od 1. 1. 2016.
Rozjednána je záležitost dalších daňových úlev pro sektory živočišné výroby přes odpočitatelné položky daně
v předpokládaném objemu 2 mld. Kč, opět se snahou zařadit sem i speciální rostlinné komodity.
Novelizován byl zákon o významné tržní síle, čímž jsme pomohli částečnému narovnání dodavatelskoodběratelských vztahů, k jednání je také návrh zákona AK ČR a dnes už i Zemědělského svazu na ochranu
vlastnictví zemědělské půdy proti spekulativním prodejům.
V neposlední řadě se nám podařilo rozhýbat nejenom diskuzi, ale i konkrétní práce na řešení klimatických
změn ať již přes Generel, výbory vlády, či meziresortní skupiny. Zatím jdou ale veškeré aktivity v tomto směru
za námi, kdy vedeme diskuzi s SPÚ a partnery jako je MENDELU, ČHMÚ, VÚMOP, apod.
Rád bych také uvedl, že dlouhodobě tlumíme vášně nejrůznějších ochranářských lobby – například úvahy o
dalším zpřísňování ochrany půdy proti erozi, která jdou stále více proti zásadám normálního hospodaření,
z poslední doby např. začlenění 60 % orné půdy do SEO a MEO vrstvy (středně a mírně erozně ohrožených)
v LPIS, což s sebou nese další požadavky na plnění pravidel Cross compliance.
Diskuse na sněmu by se ale neměla týkat jen hodnocení uplynulé činnosti, ale především toho, co Agrární
komoru ČR a samotné zemědělce čeká. Tím hlavním tématem je určitě chystaná reforma Společné
zemědělské politiky po roce 2020, která je v současné době připravována představiteli Evropské komise s tím,
že k 1. únoru byla zahájena veřejná konzultace, která by měla ve druhé polovině roku vyústit v poziční
dokument. Z něj vznikne první podoba reformy, ke které budou připravována nařízení definující rámcovou
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podobu SZP 2020. Agrární komora ČR s Potravinářskou komorou ČR, Zemědělským svazem ČR, Iniciativou
zemědělských a potravinářských podniků a dalšími partnery opětovně zahájila činnost tzv. Konsorcia
zemědělských a potravinářských podniků. To vydefinuje společné priority a bude ve spolupráci
s ministerstvem zemědělství připraveno zpracovat společnou pozici s cílem prosadit podobu rámce českého
zemědělsko-potravinářského sektoru odpovídající národním potřebám Společné zemědělské politiky po roce
2020. je potřeba si uvědomit, že největší riziko pro české a moravské zemědělce představuje především
zastropování plateb pro větší podniky, snížení či úplné zrušení dotací na produkci a transformace investičních
podpor v tak zvané finanční nástroje, které přesunou kapitál od zemědělců k bankovním ústavům, tlak na
další environmentální funkce, řešení klimatických výzev a podobně. Do budoucna může být založen problém
také v odklonu EU od produkce ve prospěch krajinného hospodaření, což se může projevit ve ztrátě
soběstačnosti výroby potravin, které se však i v souladu s celosvětovým děním, stávají stále více strategickou
surovinou.
Je více než jasné, že budoucí období bude pro udržení rozměru českého zemědělství zcela rozhodující a
Agrární komora ČR by při těchto jednáních měla hrát hlavní roli a je to tedy hlavní úkol pro nové vedení
komory. Agrární komora ČR ve svém čele potřebuje takové zástupce, kteří vnímají práci pro zemědělskopotravinářský sektor jako své poslání a jsou připraveni pro to využít veškerý svůj potenciál. A jen s takovými
lidmi může být Agrární komora ČR tím, čím má být – nejsilnější, jednotnou a pevnou nevládní zemědělskou
organizací s jasným názorem a cílem.
Věřím, že letošní volební sněm Agrární komory České republiky pro vás a pro budoucnost českého
zemědělství bude úspěšný a přeji vám dnes dobrou volbu, a do dalšího období mnoho zdaru a úspěchů.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
prezident
Agrární komora České republiky
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1. Stav členské základny
Ing. Viera Klobouková, Vladimíra Fialová, kancelář AK ČR v Olomouci
Všeobecná sněmovna má celkem 60 členů

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

Sněmovna společenstev má celkem 32 členů
Za poslední volební období byla přijatá společenstva:
Český modrý mák, z.s., sdružení právnických a fyzických osob (v r. 2014)
Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, z.s. (v r. 2014)
Česká asociace ochrany rostlin (v r. 2015)
Horský agrární spolek, z.s. (v r. 2016)
Ukončili členství:
AGROTRADE, a.s. (v r. 2014)
Českomoravský svaz zemědělců a podnikatelů (v r. 2015)
Okresní agrární komora Rokycany (v r. 2017)
Společenstva zájmová vyjmenovaná mají 3 členy, společenstva zájmová ostatní 7 členů, živočišná 9 členů,
rostlinná 13 členů.
A)

Svazy a společenstva zájmová
Vyjmenovaná
Agrární unie

Potravinářská komora ČR

Zemědělský svaz ČR

Ostatní

AGROFERT, a. s.
Česká asociace ochrany rostlin
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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 ČR

B)

Svazy a společenstva živočišná výroba
Českomoravská drůbežářská unie, z. s.

Český svaz včelařů, o. s.

MLECOOP, odbytové družstvo

Rybářské sdružení

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů drůbeže ČR, o. s.

Svaz chovatelů holštýnského skotu

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Unie chovatelů hospodářských zvířat
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C) Svazy a společenstva rostlinná výroba

Asociace zahradnických společenstev

Spolek pro komodity a krmiva

Českomoravský cukrovarnický spolek

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace

Český modrý mák, z. s.

Lnářský svaz

Ovocnářská unie ČR

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Svaz pěstitelů cukrovky ČR

Svaz pěstitelů chmele ČR

Svaz vinařů ČR

Český bramborářský svaz ČR, z. s.

Zelinářská unie Čech a Moravy, z. s.
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Stav členské základny od XXIV. sněmu v r. 2016
Členové AK ČR hospodaří na 1 637 697 ha zemědělské půdy.
Počet členů v OAK 2 761, z toho 2 367 zemědělských organizací
včetně 1 211 soukromě hospodařících rolníků.

Stav evidence členské základny
OAK, které aktualizovaly v r. 2016 resp. 2015 počet členů a celkový počet ha bez
aktualizace seznamu členů: Hodonín
OAK, které dodaly seznam členů v dřívějších letech, bez další aktualizace: Tachov,
Třebíč
OAK s neúplnými podklady: Chomutov (čl. základna bez ha výměr na jednotlivé členy,
pouze celkové ha), Znojmo (počet ha bez čl. základny)
Pro bližší informace lze kontaktovat Úřad AK ČR Olomouc.

Příspěvková morálka – členské příspěvky za r. 2016
Všeobecná sněmovna má z předpokládaných 6 591 000 Kč uhrazeno 6 507 000 Kč,
tj. 99 %. OAK.
Sněmovna společenstev má z předpokládaných 2 807 000 Kč uhrazeno 2 727 000 Kč,
tj. 97 %.

7

2. Podnikatelské prostředí a hospodářský výsledek českého
zemědělství
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
Po létech propadu Hrubého domácího produktu v létech 2012 a 2013 nastalo od počátku uplynulého
volebního období oživení. Meziroční růst byl v r. 2014 → 1,6 %, 2015 → 4,6 % a v r. 2016 →2,8 %.
Míra inflace spotřebitelských cen se pohybovala blízko historického minima z r. 2003, kdy dosáhla 0,1 % a
byla v r. 2014 0,4 %, 2015 0,3 %. V roce 2016 došlo ke zvýšení o 0,4 % bodu na 0,7%.
S hospodářským růstem se snižovala i míra nezaměstnanosti a činila podle MPSV v r. 2014 6,1%, 2015 5% a
v r. 2016 4,1%.
Produkce zemědělského odvětví
v běžných cenách (mil. Kč)

Rostlinná
produkce
Živočišná
produkce
Produkce
zemědělského
odvětví

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

49609

44944

49765

55324

50921

43927

63010

49962

49484

66401

55178

48904

50551

53813

48319

46376

48868

47698

47795

49151

106551 95308 101188 110102 102290 93671 115751 102893 102265 120182

pokračování tabulky
v běžných cenách (mil. Kč)

Rostlinná
produkce
Živočišná
produkce
Produkce
zemědělského
odvětví

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

62509

51115

56951

70252

71671

75957

79451

74744

77338

52417

42402

40890

43417

45017

46895

51543

46427

46332

119776 97816 102606 118879 122239 128232 137022 127033 129266
Zdroj: ČSÚ

Podíl živočišné produkce na celkové produkci zemědělského odvětví se meziročně nezměnil a zůstává na
nízké úrovni.
Podíl živočišné produkce na zemědělské produkci v běžných cenách
rok
%

2011
36

2012
37

2013
36

2014
38

2015
36

2016
36

1998
52

Zdroj: ČSÚ

Největší podíl na zemědělské produkci mají dvě komodity: obilniny 23 % a mléko téměř 17 %, spolu 40 %. Podíl
obou komodit na celkové produkci se meziročně snížil u obilovin o 3 procentní body a u mléka o 1 bod.
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Zdroj: ČSÚ

Přes meziroční zvýšení produkce ze zemědělského odvětví se mezispotřeba snížila o 3,2 %. Jde o snížení
hodnoty výrobků a služeb vkládaných do výroby, zejména krmiv, energií a dalších.
Mezispotřeba
v běžných cenách (mil. Kč)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mezispotřeba celkem
73401 67047 70763 74558 73554 66601 74764 73104 73795
pokračování tabulky
v běžných cenách (mil. Kč)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mezispotřeba celkem
86633 88908 78684 78170 83444 88247 91170 96113 89121 86285
Zdroj: ČSÚ
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Hrubá přidaná hodnota, která je ukazatelem výsledného efektu odvětví, dosáhla nejvyšší úrovně v novodobé
historii Českého zemědělství.

Hrubá přidaná hodnota
v běžných cenách (mil. Kč)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
33150 28261 30425 35544 28736 27070 40987 29789 28740

Hrubá přidaná hodnota celkem
pokračování tabulky

v běžných cenách (mil. Kč)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
33550 30869 19132 24436 35435 33991 37062 40909 37912 42981

Hrubá přidaná hodnota celkem

Zdroj: ČSÚ
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Podnikatelský důchod českého zemědělství dosáhl 20,2 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 25,9 %. V roce 2015
se však meziročně snížil o 27 %. Zůstává však druhým nejvyšším od r. 1998.
Podnikatelský důchod
v běžných cenách (mil. Kč)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Podnikatelský důchod celkem -4333 -8081 -1184 3056 -2643 -2502 8548 7051 6835
pokračování tabulky
v běžných cenách (mil. Kč)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Podnikatelský důchod celkem 10009 10143 2840 7645 17389 16329 16156 23445 16056 20221
Zdroj: ČSÚ
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Dotace pro zemědělce se meziročně zvýšily o 10 %. Produkce odvětví zemědělství se však zvýšila pouze o
necelá 2 %. Závislost zemědělství na dotacích se dále prohloubila.

Dotace pro zemědělské prvovýrobce
v běžných cenách (mil. Kč)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005

2006

Dotace celkem 7078 7446 9162 13051 9525 10880 14142 20860 24836
pokračování tabulky

2007

2008

2009

v běžných cenách (mil. Kč)
2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

Dotace celkem 24191 29206 32945 30435 31883 32229 29323 35031 32528 36294
Zdroj: ČSÚ
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Podíl dotací na zemědělské produkci
rok
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3. Produkce českého zemědělství
Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR

3. 1. Rostlinná výroba
Poslední tři roky patřily, co se týče sklizně obilovin k
nadprůměrným až takřka rekordním. V roce 2014 bylo sklizeno
8,733 milionů tun včetně kukuřice na zrno, což znamenalo třetí
nejúspěšnější sklizeň od roku 1990 (větší množství bylo
sklizeno už jen v roce 1990 a 2004). Historicky nejvyšší pak byla
sklizeň řepky (1,532 milionů tun) a nadprůměrnou úrodu v
tomto roce zaznamenali také pěstitelé brambor (668 tisíc tun).
Vysoce nadprůměrnou sklizeň zaznamenali v tomto roce také
pěstitelé máku (23 tisíc tun), kde došlo k meziročnímu
skokovému navýšení osevních ploch i hektarového výnosu. Poměrně dobrá byla i sklizeň ovoce a zeleniny,
kde však podobně jako u brambor nastal problém s výrazným snížením realizačních cen, což bylo způsobeno
také vyhlášením ruského embarga v srpnu roku 2014 a zvýšenými dovozy jablek z Polska a dalších zemí, které
se ztrátou ruského trhu přišly o významné odbytiště.
Co se týče obilovin bez kukuřice na zrno, byl i rok 2015 vysoce nadprůměrný. Celková sklizeň obilovin bez
kukuřice v objemu 7,848 milionů tun znamenala meziroční snížení jen o 1,5 %. V porovnání s desetiletým
průměrem byla celková sklizeň obilovin dokonce o 16 % vyšší. Řepky se meziročně sklidilo o 17 % méně (1,26
milionů tun), což bylo způsobeno jak poklesem hektarového výnosu (-12,6 %), tak poklesem osevních ploch.
U kukuřice a okopanin byla situace kvůli velmi teplému a suchému průběhu letních měsíců ještě o poznání
horší. Kukuřice na zrno bylo sklizeno jen 555 tisíc tun a její celková produkce se tak propadla o třetinu.
Podobně tomu bylo u brambor, kterých bylo sklizeno jen 488 tisíc tun. Další okopanina, cukrová řepa, s 2,97
miliony tun zaznamenala také třetinový propad produkce. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu došlo k výrazným
ztrátám produkce objemných krmiv, což znamenalo další náklady pro podniky s živočišnou výrobou.
V roce 2016 byla opět zaznamenána nadprůměrná sklizeň obilovin, dařilo se tentokráte i kukuřici na zrno.
Včetně kukuřice na zrno bylo sklizeno 8,42 milionů tun obilovin, což znamenalo o 11,1 % vyšší sklizeň ve
srovnání s desetiletým průměrem. Hektarový výnos obilovin v hodnotě 6,27 t/ha byl meziročně o 6 % vyšší.
Řepky se v minulém roce sklidilo přibližně 1,36 milionů tun, čehož se docílilo především meziročním zvýšením
osevních ploch (+7,3 %).

3. 2. Živočišná výroba
V živočišné výrobě docházelo v posledních letech především k větším
výkyvům na straně výkupních cen než ve výrobě. Nízké výkupní ceny
mléka v určitých okamžicích dokonce přispěly ke zvýšení dodávek této
komodity, protože se tak producenti, alespoň částečně, snažili
kompenzovat téměř 30% propad ceny.
Přes to, že se podařilo vyjednat dodatečnou dotační podporu pro
sektory výroby mléka a vepřového masa, přinesl rok 2016 pokles stavů dojnic a nezapuštěných prasniček.
Ačkoli se nejednalo o výrazné hodnoty, tento trend dokazuje určitý pokles důvěry chovatelů v budoucí
pozitivní vývoj.
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Maso
V roce 2014 bylo vyrobeno 451 186 tun masa. Z toho 65 529 tun hovězího a
telecího, 235 991 tun vepřového, 189 tun skopového, 64 tun koňského (-13 %
oproti roku 2013) a 149 410 tun drůbežího masa.
V roce 2015 bylo na jatkách vyrobeno 447 651 tun masa (−0,8 %). Z toho bylo
68 286 tun hovězího a telecího (+4,2 %), 227 739 tun vepřového (−3,5 %),
151 406 tun drůbežího (+1,3 %), 179 tun skopového (−5,0 %), a 36 tun koňského (−43,4 %).
V roce 2016 bylo na jatkách vyrobeno 448 967 tun masa (+0,3 %). V tomto množství bylo zastoupeno 71 932
tun (+5,3 %) hovězího a telecího, 220 334 tun (−3,3 %) vepřového, 156 492 tun (+3,4 %) drůbežího, 178 tun
skopového a 27 tun (−25,8 %) koňského masa.
Výroba masa v posledních třech je v celkovém objemu poměrně stabilní. Mění se však zastoupení
jednotlivých kategorií zvířat. Dochází k poklesu výroby vepřového masa (-6,63 %), zatímco ve stejném období
došlo k zvýšení výroby masa hovězího o téměř deset procent (+9,77 %). Pokles výroby vepřového masa byl
způsoben především negativní situací na trhu s touto komoditou, což přimělo řadu chovatelů k omezení
chovu, či k jeho úplnému zrušení.

Zdroj: ČSÚ

Bez zajímavosti není ani statistika výroby koňského masa za poslední tři roky. Mezi lety 2014 – 2016 se
výroba koňského masa snížila o 57,7 %, zatímco počet koní se zvýšil o více než 5 000. Na konci roku 2016 se
v ČR chovalo více než 85 000 koní, zatímco před vstupem do Evropské unie (v roce 2003) to bylo jen 41 000.
Při srovnání se statistikou výroby masa lze předpokládat, že většina koní přitom patří do zájmových, nikoli
užitkových chovů.
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Mléko
V roce 2014 dosáhl nákup mléka 2 350,7 milionů litrů při průměrné ceně 9,50 Kč za litr. V roce 2015 se nákup
mléka zvýšil na 2 434 656 tis. litrů (+3,6 %), přičemž průměrná výkupní cena zaznamenala výrazný meziroční
propad (-17,26 %). V roce 2016 chovatelé tuzemským mlékárnám dodali 2 459 mil. litrů (+1,0 %), průměrná
cena se přitom propadla o dalších 14,7 % (6,71 Kč/l). V porovnání s rokem 2013 se potom jedná o více než
29% propad.

Zdroj: ČSÚ

3. 3. Agrární zahraniční obchod (AZO)
Schodek bilance českého agrárního obchodu s EU 28 (vč. tabáku a tabákových výrobků) se za poslední tři roky
vyvíjel nadále negativně. Pokud se z bilance AZO vyloučí cigarety, které z určitého pohledu nelze chápat jako
zemědělský či potravinářský produkt, vykazuje obchod s EU 28 jednoznačně pasivní bilanci.
Naproti tomu pasivní bilance AZO s třetími zeměmi se v roce 2016 mírně snížila zhruba na 10,3 mld. Kč, což
by mohlo na jedné straně vypovídat o posílení vývozních aktivit ČR, na druhé straně by to mohlo být
způsobeno kurzovými rozdíly (posílení dolaru a naopak oslabení některých jiných měn).
Hlavními exportovanými položkami z ČR nadále zůstávají cigarety, v roce 2016 cigarety (již s více než 10%
podílem), což jak bylo zmíněno výše, značně zkresluje celou statistiku. Až dále se objevuje pšenice, řepkový
olej, pekařské zboží, přípravky používané k výživě zvířat, čokoláda a ostatní kakaové přípravky, káva,
potravinové přípravky, nezahuštěné mléko a smetana (surové mléko z toho tvoří více než dvě třetiny), pivo,
limonády, cukrovinky (bez kakaa), živý skot, sýry a tvaroh, cukr, slad, semena řepky, masné přípravky a
konzervy, uzenky a salámy, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), ječmen, řepkové
pokrutiny, živá drůbež a zahuštěné mléko a smetana.
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Nejvíce importovaným zbožím do ČR je dlouhodobě vepřové maso, čokoláda a ostatní kakaové přípravky,
káva, pekařské zboží, cigarety, sýry a tvaroh, potravinové přípravky, přípravky používané k výživě zvířat,
řepkový olej, maso a droby drůbeže, limonády, víno, banány, lihoviny, hovězí maso, sójové pokrutiny,
citrusové plody, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), přípravky z mouky, krupice, škrobu
nebo mléka, rajčata, cukrovinky (bez kakaa), konzervované ovoce a ořechy, ryby (čerstvé, chlazené nebo
zmrazené), omáčky, ochucovadla a hořčice, venkovní a pokojové rostliny, vinné hrozny a papriky.
V roce 2016 se hodnota záporné bilance v obchodě s vepřovým masem meziročně snížila díky poklesu
importu masa z Německa, které se orientovalo na jiné trhy včetně Číny. Naopak byl právě proto zaznamenán
vyšší zájem o česká selata.
Meziročně nižší bilanční pasivum bylo zaznamenáno rovněž v případě drůbežího masa a drobů, což je druhá
nejvýznamnější netto-importní položka českého AZO (významné snížení dovozu z Brazílie bylo tlumeno
nárůstem dovozu z Polska).
Nejvýznamnějšími odběrateli agrárních výrobků z ČR byly v lednu až září 2016 tradičně Slovensko (22,7 %),
Německo (17,5 %) a Polsko (12,0 %), dále Itálie (9,4 %), Rakousko (5,6 %), Maďarsko (4,7 %) a Spojené
království (3,4 %). V rámci obecně méně významných třetích zemí bylo nejdůležitějším partnerem nadále
Rusko (s 1,3% podílem na českém agrárním vývozu celkem a 15% podílem mimo Unii) a na druhém místě
nově Turecko (0,7 %).
Hlavními dodavateli agrárního zboží do ČR byly v prvních třech čtvrtletích roku 2016 Německo (20,6 %) a
Polsko (19,4 %), dále od roku 2015 na třetí pozici Nizozemsko (7,4 %) a na čtvrtém místě Slovensko (6,4 %),
Itálie (5,7 %), Španělsko (5,3 %), Maďarsko (3,6 %), Rakousko (3,5 %) a Francie (3,2 %). V rámci třetích zemí
byly jako obvykle nejdůležitějšími dodavateli Čína (1,2 %), Brazílie (1,2 %), Turecko (1,0 %) a USA (0,9 %).

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2011 až 2016 podle čtvrtletí (mld. Kč)

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země.
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, únor 2017
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3. 4. Lesní hospodářství a zpracování dřeva
Ing. Andrea Pondělíčková, tajemnice LDK
Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK) byla přijata do Agrární komory ČR dne 30. ledna 2014. Vstup do AK ČR
byl veden zájmy podpořit udržitelný a trvalý rozvoj tohoto odvětví a přispět k podpoře podnikatelských
aktivit v lesnictví a navazujícího dřevozpracujícího odvětví. Lze konstatovat, že společnou součinností a
podporou AK se podařilo otevřít úzkou spolupráci a řešit několik významných témat, které by lesnický sektor
samostatně prosazoval obtížněji.
Ve struktuře AK ČR má LDK zastoupení v představenstvu a její zástupce byl zvolen do nejužšího vedení Prezídia AK ČR a zaujímá pozici jednoho z viceprezidentů AK ČR. Na tomto fóru aktivně prezentuje aktuální
situaci v lesnicko-dřevařském sektoru a iniciuje společná stanoviska AK ČR k akutním problémům v odvětví.
V průběhu tří let se LDK podařilo rozšířit svoji členskou základnu do podoby, která reprezentuje významné
lesnické i dřevozpracující subjekty včetně vzdělávacích a výzkumných institucí.
Hlavní úsilí LDK v oblasti lesnicko-dřevařských témat věnovala:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

práci na zvýšení tuzemské spotřeby dřeva - iniciování vytvoření Lesnicko-dřevařského fondu,
zkvalitnění lesnického a dřevařského školství (angažování v přípravě center odborného
středoškolského vzdělávání),
iniciaci vytvoření komplexního lesnicko-dřevařského ekonomického informačního systému,
zapojení lesníků do již funkčního zemědělského projektu Intersucho (účast v respondenci a využití
údajů pro lesnictví a lesní školkařství),
zřízení odborné Komise pro biomasu jako poradního orgánu představenstva AK ČR,
zřízení Komoditní rady pro dřevo,
činnosti ve čtyřech pracovních skupinách zřízených Lesy ČR, s. p. pro úpravu smluvních vztahů a
podoby vyhlašovaných výběrových řízení,
účasti ve dvou odborných komisích představenstva AK ČR (Školské a Myslivecké),
aktivnímu zapojení na připomínkových řízeních k návrhům legislativy související
s lesnictvím a dřevařstvím,
komunikaci a propagaci aktuálních témat lesnicko-dřevařského komplexu v agrárních médiích,
zapojení LDK do projektu MZV pomoci rozvojovým zemím – MN/16-MZV - 1 "Zlepšení efektivity
hospodaření a ochrany lesa v Mongolsku",
zapojení expertů LDK při přípravě vyhlášky a prováděcího předpisu pro vratku spotřební daně
z motorové nafty pro lesnictví,
přípravě a realizaci projektu z dotace pro nevládní neziskové organizace MZe „Zpracování
dlouhodobé komunikační strategie na podporu a propagaci využívání dřeva a výrobků ze dřeva“.
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4. Implementace Společné zemědělské politiky EU,
Zemědělský rozpočet, Program rozvoje venkova, přímé
platby, PGRLF
Ing. Martin Fantyš, tajemník AK ČR

4. A. Vybrané právní předpisy, zásady a pravidla za r. 2016
1. Realizace kompenzace škod pěstitelům polních plodin a lesních školek postižených suchem v roce 2015
Proběhlo schválení navrženého spektra plodin ke kompenzacím a
navržených sazeb k vypočtení výše kompenzace, za předpokladu
dodržení závazných vodítek, schválených EK, kdy případné kompenzace
se mohou týkat těch pěstebních ploch, na kterých došlo k více jak 30%
poškození porostů. Celková výše odškodnění u vybraných komodit, při
splnění podmínky, že došlo k více jak 30% poklesu produkce, byla
odhadována na cca 1,2 mld. Kč. Nezbytnou podmínkou pro realizaci
tohoto režimu podpory je skutečnost, že celková výše podpory nepřesáhne 80 % skutečné výše škody zjištěné
šetřením na místě. Žadatel musí rovněž doložit doklad o pojistném plnění nebo doklad o nepojistitelnosti,
týkající se předmětu dotace - v tomto případě sucha. (V ČR zatím nelze pojistit výnos, pouze náklady.) Od
výše skutečné škody je nutné odečíst veškeré platby pojistného plnění, jakož i další platby ke krytí stejných
způsobilých nákladů. Případně je nutno odečíst i náklady, které v důsledku nepříznivých povětrnostních jevů
nevznikly, ač by jinak bývaly vznikly (např. v případě, kdy nebyla realizována sklizeň v důsledku totálního
výpadku produkce).
2. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem
na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015
Jde o pravidla pro poskytování podpor k částečnému zmírnění ztrát těch pěstitelů, kterým se v důsledku
sucha v roce 2015 snížila produkce plodin o více než 30 % v porovnání s průměrem posledních tří let (nebo
tříletého průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční
produkce se z výpočtu vyloučí). Nárok na odškodnění mají pěstitelé brambor, cukrové řepy, chmele, ovoce,
zeleniny, ovocných, okrasných a lesních školek, kukuřice a trvalé travní porosty (TTP) ve vazbě na chov
hospodářských zvířat. Financování dotačního programu bylo zajištěno z prostředků vládní rozpočtové rezervy
v objemu 300 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy a 300 mil. Kč z nespotřebovaných výdajů rozpočtové
kapitoly 329 – MZe. Navrženo bylo dvousazbové odškodnění:
a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 40 % - sazba ve výši do 10 % normativních
nákladů,
b) při poškození v rozsahu větším než 40 % - sazba ve výši do 20 % normativních nákladů. V případě
zemědělských podniků s celkovou výměrou do 89 hektarů včetně se sazba na kompenzaci násobí
koeficientem 2.
V případě zemědělských podniků s celkovou výměrou nad 89 hektarů a do 500 hektarů včetně, se sazba na
kompenzaci násobí koeficientem 1,5. Výše uvedené sazby jsou stanoveny jako maximální. Vlastní kalkulace
sazeb bude provedena až na základě předložení a kontroly všech podaných žádostí.
V případě, že by oprávněné požadavky na kompenzaci škod vedly k překročení celkové alokované částky,
budou sazby na kompenzace u zemědělských podniků s celkovou výměrou nad 500 hektarů poměrně
sníženy.
V případě odškodnění u kukuřice a TTP bylo možné zahrnout k odškodnění pouze výměru, ke které žadatel
prokázal stanovenou minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat, vedených v ústřední evidenci k 31. 8.
2015. Na základě podmínek stanovených Rámcovým programem musel žadatel doložit doklady o pojištění
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s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry dané plodiny, na kterou žádal podporu nebo
alespoň na 50 % výměry celého zemědělského podniku. V případě nedoložení takového dokladu nebo
dokladu o nepojistitelnosti dané plodiny vůči nepříznivým klimatickým jevům, bude žadateli finanční náhrada
v souladu s Rámcovým programem snížena o 50 % (kromě TTP).
Stanovisko: AK ČR vyslovila nesouhlas s návrhem pro případ, kdy by oprávněné požadavky na
kompenzaci škod překročily celkovou obálku alokované částky. Návrh stanovil, sazby na
kompenzace u zemědělských podniků s celkovou výměrou nad 500 hektarů poměrně snížit.
Navržený systém, i z pohledu velikosti obálky, byl diskriminační pro podniky nad 500 ha, které
jsou znevýhodněny 2x. AK ČR uplatnila požadavek na navýšení alokace na 1,2 mld. Kč, tj. o 100 %.
3. Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol pro školní rok 2016/2017
Materiál Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol pro
školní rok 2016/2017 byl zároveň jako přihláška Evropské komisi do projektu a
žádost o podporu EU, s termínem 31. 1. 2016. Projekt EU je hrazen především
z financí EU, s mírou minimálního povinného spolufinancování, které je pro ČR
stanoveno na 12 % (11 – 20 mil. Kč dle přidělené částky). Cílovou skupinou
projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně přípravných tříd, kteří
dostávají ovoce a zeleninu v rámci projektu zcela zdarma, s možnou realizací
doprovodných opatření, např. exkurzí do zemědělských a zahradnických
podniků, ochutnávek ovoce a zeleniny, propagačních akcí, aj.
ČR žádala na školní rok 2016/2017, na 4 porce na žáka za měsíc, prostředky EU ve výši 9 409 974 EUR (cca
254 mil. Kč), s vnitrostátním příspěvkem 1 283 178 EUR (cca 34,6 mil. Kč). Cílem je zlepšit stravovací návyky
dětí tak, aby si zvykly konzumovat pravidelně a ve větším množství ovoce a zeleninu, a to především
v čerstvém stavu.
4. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova
České republiky pro období 2014-2020
Pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení
činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z
obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1
Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů
náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven a 16.2.1 Podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.
Seznam operací a alokace, jsou uvedeny níže v tabulce.
Operace
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
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Alokace (Kč)
57 750 000
38 500 000
337 500 000
693 900 000
353 100 000
166 600 000
43 700 000
126 000 000
31 500 000
84 000 000
56 000 000
220 000 000
31 900 000
205 100 000

5. Nový dotační program 2. D. Nákup plemenných zvířat
Cílem dotačního programu, který byl notifikován, je zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu, ovcí a koz.
Podpora se týká jen přirozené plemenitby a zahrnuje podporu na nákup březích plemenných jalovic, nákup
plemenných nezapuštěných jalovic starších 14 měsíců, nákup plemenných beranů a kozlů a nákup
plemenných jehniček a plemenných koziček s podmínkou, že minimální doba podnikání s předmětem dotace
je 4 roky. Celkem bylo k dispozici na r. 2016 celkem 20 mil. Kč.
6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony
Navrhovaná právní úprava prostřednictvím souboru opatření zejména reaguje na zvýšené početní stavy
některých druhů spárkaté zvěře a z toho vyplývajícího nárůstu škod způsobovaných zvěří na zemědělských
kulturách a lesích. Současně se na základě zkušeností vyplývajících z aplikace zákona o myslivosti upravují
některá další ustanovení zákona. Navrhované změny posílí pravomoci státní správy myslivosti ve věci
opatření k optimalizaci početních stavů zvěře a zvýší rovněž ochranu práv vlastníků honebních pozemků,
resp. osob, které na honebních pozemcích fakticky hospodaří (nájemců a pachtýřů).
Předkládaný návrh podle MZe obsahuje zejména:
a. Přínosy pro vlastníky a uživatele honebních pozemků:
- posílení postavení vlastníků honebních pozemků v rámci honebního společenstva při schvalování
plánů lovu a kontrole ulovené zvěře,
- upřesnění povinností uživatelů honiteb (mysliveckých spolků) ve věci vlastníků honebních
pozemků účasti při výkonu práva myslivosti,
- zkrácení doby správních řízení o uznání honitby v důsledku umožnění doručování veřejnou
vyhláškou vlastníkům přičleněných honebních pozemků v řízeních s velkým počtem účastníků,
- snížení škod způsobených zvěří prostřednictvím nastavením podmínek a omezení (zařízení pro
přikrmování a vnadiště, zjednodušení lovu spárkaté zvěře, možnost budovat myslivecká zařízení
včetně zařízení určených k lovu do 200 m od hranic sousední honitby v závislosti na dohodě
uživatelů honiteb, a také zavedení možnosti lovit prase divoké bez ohledu na věk a pohlaví na
společných lovech spolu s rozšířením okruhu osob oprávněných lovit zavlečené druhy živočichů).
b. Přínosy pro držitele honiteb:
- rozšíření možností pro jednání s uživateli honiteb za účelem dosažení optimálního způsobu
hospodaření v honitbě,
- zpřesnění chodu honebních společenstev a jejich postavení,
- rozšíření a zpřesnění možností výpovědi smlouvy o nájmu honitby,
- zavedení schvalování plánů mysliveckého hospodaření uživatelům honiteb za účasti držitelů
honiteb orgánem státní správy.
c. Přínosy pro uživatele honiteb:
- snížení administrativní zátěže v případě lovu „nenormované“ zvěře,
- rozšíření možnosti využití některých z obecně zakázaných způsobů lovu, pokud je to nezbytné,
- vyrovnání vztahu odpovědnosti za škody zvěří mezi držitelem honitby a uživatelem honebních
pozemků.
Připomínky AK ČR: Proklamovaným záměrem novely zákona o myslivosti bylo umožnit snížení
škod způsobených převážně spárkatou zvěří na zemědělských pozemcích a lesních porostech.
Tento záměr již z větší části naplňuje nedávno přijatá novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o dobách
lovu jednotlivých druhů zvěře, která nabyla účinnosti 1. ledna 2016. Vyhláška nově prodlužuje
doby lovu tak, že pokud bude alespoň minimální zájem uživatelů honiteb situaci s přemnožením zvěře řešit,
tak mají možnost. Návrh novely zákona nezahrnuje tolik diskutovaného rozhodce, který by v mnoha případech
pomohl k časovému zkrácení procesu vymáhání škod. Tato osoba by nebyla zaměstnancem státní správy, a
nejednalo by se tím o další náklad na státní rozpočet. Samozřejmě institut případného soudního sporu by byl
ponechán. Zavedení povinnosti schvalovat plány mysliveckého hospodaření a procedurální úpravy činnosti
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honebních společenstev by dále zvýšily administrativní zátěž jak na samotné vlastníky, tak na orgány státní
správy myslivosti. Nadále však v návrhu zůstávají další rozporná ustanovení. Například:
- §10 odst. 4. písm. a) – nemožnost dodržení oznamovací povinnosti u zemědělských prací v předstihu 24
hodin. Ve volné krajině je zemědělská činnost vázána na aktuální stav počasí a dodržování tohoto
ustanovení je proto v mnoha případech fakticky neproveditelné, chybí určení způsobu, jak to
prokazatelně hlásit. Doporučeno bylo ponechat stávající stav, tzn. „oznámit s předstihem“. V případě
zvýraznění nutnosti kontroly informování lze dikci upravit „prokazatelně oznámit s předstihem“.
- §54 odst. 2 – novela stanoví rozdělení větší plochy zemědělských plodin nad 30 ha, pásem, alespoň 12 m
širokým, a to z jiné plodiny, která „umožňuje lov“. S takovouto definicí nelze souhlasit. Není
definováno, která plodina umožňuje lov, přitom mnoho plodin v určité době růstu lov umožňují. Dále by
tato nepřesná definice zákona vedla ke komplikacím při obdělávání pozemků, včetně chemické ochrany
a následnému zvýšení nákladů pro zemědělce. V neposlední řadě jsou pěstovány plodiny, jako
brambory nebo řepa cukrovka a další, které neposkytují zvěři kryt a přesto by musely být oddělovány.
AK ČR navrhla stáhnout materiál z legislativního procesu a předložit nový návrh až po té, co bude připravena
a vydiskutována Strategie myslivosti, která dosud není zpracována.
Návrh zákona je v současné době připravován k jednání vlády, ale lze předpokládat, že se do konce volebního
období již nestihne projednat.
7. Nové národní dotační programy - 19. A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu
jakosti Q Cz a 20. A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
Dotační program je zaměřen na podporu produkce nadstandardní kvality syrového kravského mléka a jeho
zhodnocení ve zpracovatelském průmyslu na území České republiky. Jedná se o režim jakosti, který jde
významně nad rámec kritérií stanovených pro syrové mléko. Parametry syrového kravského mléka pro režim
jakosti Q Cz jsou stanoveny Věstníkem Ministerstva zemědělství č. j.: 48131/2015-MZE-17212 ve znění
pozdějších úprav.
Záruka jakosti zlepšuje tržní příležitosti pro produkty z vysoce kvalitní mléčné suroviny, které mají větší šanci
proniknout na nové, popř. na stávající trhy.
Dotační programy byly zaslány k notifikaci Evropské komisi dne 6. 8. 2015 a notifikovány k 5. 2. 2016.
Podmínkou výplaty dotace v programu 20. A. – AW je zároveň účast v režimu jakosti, který je předmětem
programu 19. A. Pro dva podprogramy. Bylo nastaveno zkrácené období průběhu dotace, tyto podprogramy
byly založeny na opatření pro zimní období (vyhřívání napáječek), respektive provedení ošetření paznehtů
více než 1x ročně (ošetření paznehtů). Na program 19. A. - podporu účasti v režimech jakosti Q Cz v zájmu
zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků bylo alokováno 170 mil.
Kč, na program 20. A. - zlepšení životních podmínek dojnic 235 mil. Kč.
8. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, ve znění pozdějších předpisů
Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon). Členské státy přezkoumají a v případě nutnosti upraví své akční programy včetně všech
dodatečných opatření, a to nejméně každé čtyři roky. Akční program obsahuje následující závazná opatření:
a) opatření uvedená v příloze č. III směrnice,
• období zákazu hnojení,
• kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva,
• omezení aplikace hnojiv s ohledem na půdní a klimatické podmínky,
• maximální limit 170 kg N/ha za podnik.
b) opatření, která členské státy zahrnuly do zásad správné zemědělské praxe, s výjimkou těch, které
byly nahrazeny opatřeními uvedenými v příloze III.
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•
•
•

aplikace N hnojiv na svazích,
aplikace N hnojiv na půdu podmáčenou, zaplavenou, zmrzlou, pokrytou sněhem,
hospodaření v blízkosti vod.

Cílem Nařízení vlády je vyhlásit revize zranitelných oblastí a revizi akčního programu. V případě přidávání
nových zranitelných oblastí byly základním kritériem vysoké koncentrace dusičnanů v profilech/objektech
(nad 50 mg/l), prokazatelný rostoucí trend koncentrací dusičnanů a vliv eutrofizace povrchových vod
způsobené zemědělským znečištěním (hodnocen pouze v profilech, ve kterých byly zjištěny koncentrace
dusičnanů vyšší než 25 mg/l). Celkem bylo v rámci revize v roce 2015 vymezeno 59 nových zranitelných
oblastí. Ke zrušení (vyřazení) bylo navrženo 18 zranitelných oblastí.

Podíl zemědělské půdy ve zranitelných oblastech
k celkové ploše zemědělské půdy v ČR (v %)

Vymezení
v roce 2003

1. revize
vymezení
v roce 2007

2. revize
vymezení
v roce 2011

3. revize
vymezení
v roce 2015

42,5

47,7

49,0

50,2

Navrhované úpravy vyplývající z:
1. Monitoringu akčního programu – úpravy akčního programu vycházejí z monitoringu realizace akčního
programu v praxi, např.
- možnost kombinace hnojení nízkých dávek hnojiv v letním a podzimním období při zachování
stejného přísunu N (vývoj nových technologií),
- protierozní opatření – odstraněna duplicita vymezením erozně ohrožených oblastí dle požadavků
kontroly podmíněnosti (GAEC),
- upraveny podmínky hospodaření podél útvarů vodních těles.
2. Požadavků EK – v úpravě akčního programu se promítají výsledky konzultací ČR a EK v rámci Pilotního
šetření EU k implementaci směrnice v ČR. Technické konzultace s EK probíhají od roku 2012 a následně
proběhla rozsáhlá korespondence mezi oběma stranami. Výsledkem jsou úpravy akčního programu pro
období 2016 – 2020, a to např.
- prodloužení období zákazu hnojení,
- zavedení 3 výnosových úrovní pro potřeby diferenciace hnojení k jednotlivým plodinám,
- úprava období zákazu uložení hnoje na poli,
- doplnění lehkých půd do výčtu míst, kde nelze ukládat hnůj.
AK ČR se podařilo prosadit nezařazení celého území ČR do zranitelných oblastní dusičnany a
zachovat možnost uložení hnoje na poli.

9. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů (OP) a sdružení organizací producentů k provádění
společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o
některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Jde o stanovení potřebných požadavků na formu a způsob kontroly práce organizace producentů (jako formy
odbytové organizace). OP musí být založena a ovládána producenty v konkrétním odvětví, musí mít
minimální počet členů nebo disponovat minimálním objemem nebo hodnotou tržní produkce, kterou jim určí
členský stát, musí poskytnout dostatečné důkazy, že je schopna vykonávat činnost. V ČR je zatím zavedena
jen 1 OP pro mléko a 18 OP pro ovoce a zeleninu. Uznávání a dohled provádí SZIF. Návrh nařízení vlády řeší
uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů pro zbylé zemědělské produkty. V případě
využití možnosti zvýhodnění se navrhuje v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 podporovat
členství ve schválených OP a umožnit jejich uznávání i v dalších odvětvích (nejen u mléka, ovoce a zeleniny)
podle pravidel stanovených nařízením k SOT, s využitím cíle „soustředění nabídky a uvádění produktů
vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje“.
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Nařízení vlády vychází z již přijatého nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné
organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o
některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. Cílem
nařízení vlády je zavedení organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových
organizací podle stanovených podmínek u dosud chybějících odvětví. Vymezuje součásti žádosti o uznání
producentů, především seznam všech členů OP a doložení závazku obchodování 100 % své tržní produkce,
s výjimkou prodeje ze dvora, prostřednictvím OP. V případě sdružení organizací producentů a mezioborových
organizací se vyžadují seznamy všech uznaných OP, jež jsou jeho členy a ověřené kopie platných stanov,
případně jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele dle předpisu EU.
10. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při
provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a
vinařství, ve znění pozdějších předpisů
Jde o technickou úpravu zpřesňující nastavení výše sazeb u podopatření, „Technika zlepšující obhospodařování
vinic – realizace dosadbou“. Za změnu techniky obhospodařování vinic se považuje opatření „Restrukturalizace
vinice“ s maximální plochou 2,8 m2 na jeden keř révy vinné (šířka řádku x vzdálenost mezi keři v řadě). Jde o
zásadní opatření zlepšující techniku obhospodařování vinic, které snižuje výnos na jednotlivých keřích a zvyšuje
kvalitu. Toto podopatření je možné realizovat dvěma způsoby. Prvním ze způsobů realizace tohoto podopatření
je forma výsadbou, tzn., jedná se o vyklučení stávající vinice a opětovné vysázení vinice nové.
Druhým způsobem realizace tohoto podopatření je forma dosadbou, tzn. dosadba je provedena dosázením
celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice. Návrh novely nařízení vlády nemění výši sazeb
na 1 ha osázené plochy vinice, pouze upravuje způsob výpočtu podpory daného podopatření. Tento způsob
výpočtu je vztažen nikoliv na celkový počet keřů na vinici, ale na počet nově dosazených keřů,
tzn., do výpočtu není zahrnut počet již existujících keřů. Tento stav zajistí rovný přístup k žadatelům, kteří mohou
vstupovat do realizace podopatření s rozdílným počátečním stavem keřů.
11. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova České republiky na období 2014-2020 pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a
technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora
vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na
trh.
V rámci 3. kola proběhnul příjem žádostí u operací 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Příjem žádostí
proběhnul v říjnu 2016.
V rámci 3. kola příjmu žádostí byla pro jednotlivé operace plánována následující alokace:
Operace
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
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Alokace (Kč)
2 548 400 000
756 200 000
268 600 000
221 300 000
131 400 000
546 800 000

AK ČR uplatnila tyto připomínky k návrhu Pravidel:

1. Záměr navýšit obálku pro projekty do 1 mil. z 10 % na 15 %
Doporučení: Návrh po realizaci říjnového kola znovu zanalyzovat a případně přehodnotit z pohledu
realizace dvou předchozích kol, kdy bylo čerpáno v prvním kole v této kategorii v ŽV = 4 % a v RV 6 %.
V případě, že se v říjnovém kole zopakuje situace jako v kole prvním, do dalšího kola alokaci snížit.
2. Nesouhlas s nově zaváděným obecným bodovacím preferenčním kritériem č. 12, kde jsou body za menší
projekty v kategorii nad 5 mil. a to do 10 mil. = 7 bodů, do 20 mil. = 5 bodů, a do 30 mil. = 3 body
Toto kritérium narušuje volnou soutěž projektů, které se již v prvním kole rozdělily do třech velikostních
kategorií. Například u skotu tak budou zvýhodněny více projekty na chov krav bez tržní produkce mléka,
které bývají ve většině případů menšího rozsahu a naopak neprojdou projekty na chov dojných krav, které
aby byly konkurenceschopné, tak musí být většího rozsahu. To je zcela v rozporu s trendem proklamované
podpory mléka. Stavy krav bez TPM neustále stoupají a u dojných krav naopak klesají. I u chovu prasat a
drůbeže budou takto znevýhodněny komplexní, konkurenceschopné projekty.
3. Obecné bodovací preferenčním kritérium „Mladý zemědělec do 40 let“
Nesouhlas, v případě právnické osoby, s podmínkou současného nastavení 100% výše podílu na základním
kapitálu. Požadavek snížit podíl, pro případy plnění parametru „mladého zemědělce“ osobou nebo
osobami na 51 %.
4. Nesouhlas se zvýšením o 10 % u bodovacího kritéria specifického „Výše výdajů, ze kterého je stanovena
dotace“
Jde o kritérium, kde je navrženo bodový zisk dosáhnout při o 10 % vyšším snížení nákladů v porovnání
s limity prvního kola, na hranice 65-75-85 %, oproti původním 75-85-95 %. Doporučení zreálnit navržené
limity u jednotlivých strojů a technologií a snížit jejich úroveň, pokud někde převyšují skutečnost. Pokud
bude limit nastaven reálně, tak je snížení nákladů o 5 % - 25 % tak, jak bylo v prvním kole, věrohodné.
5. Mezi citlivé plodiny jsou zařazeny i brambory
Plocha brambor v posledních letech výrazně ubývá, a proto doporučujeme podpořit jejich pěstování dotací
na obnovu nebo doplnění strojového parku. V připravovaných strojích pro rostlinnou výrobu se
s bramborami počítá, ale přesto některé stroje pro brambory nejsou zařazeny. Kód 029 – nákup speciálních
zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu – péče o porost:
a) rozmetadlo kompostu nebo chlévské mrvy je zde uvažováno pouze pro cukrovku, okrasné školkařství,
chmel, vinnou révu a ovoce. Zde doporučujeme zařadit zmíněné stroje i pro brambory.
b) u kukuřice doporučení podpořit nové půdoochranné pěstební postupy zařazením pasivních a aktivních
pleček.
Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Záměry a), b)
Obecné bodovací preferenční kritérium – Mladý zemědělec/potravinář, krmivář do 40 let
Nesouhlas, v případě právnické osoby, s podmínkou současného nastavení 100% výše podílu na základním
kapitálu.
Požadavek
snížit
podíl,
pro
případy
plnění
parametru
„mladého
zemědělce/potravináře/krmiváře“ osobou nebo osobami na 51 %.
Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Kritérium - Žadatel je mladý lesník do 40 let.
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Nesouhlas, v případě právnické osoby, s podmínkou současného nastavení 100% výše podílu na základním
kapitálu. Požadavek snížit podíl, pro případy plnění parametru „mladého lesníka“ osobou nebo osobami na
51 %.
12. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých
minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a
evidence s nimi souvisejícími.
Cílem vyhlášky je návrh způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách
některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě v souladu s návrhem zákona, kterým
se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle § 45 odst. 1 písm.
b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných pro vybrané činnosti živočišné
výroby uvedené v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních. Daňové zvýhodnění se v současné době
týká pouze činností v rostlinné výrobě. Rostlinnou výrobou, na jejíž činnosti se v současné době může nárok
na vrácení spotřební daně uplatnit, se rozumí rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství,
vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin. Návrhem
zákona se rozšiřuje daňové zvýhodnění minerálních olejů (motorová nafta s podílem biosložky a čistá
motorová nafta), které jsou spotřebovány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovány při
vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat - chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz. Novela
zákona, kterou je zaváděna vratka spotřební daně pro živočišnou výrobu přinese zemědělským podnikatelům
cca 900 mil. Kč ročně.
13. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Cílem NV bylo reagovat na implementaci reformované Společné zemědělské politiky a na národní úrovni
stanovit nebo upřesnit některé podmínky evidence využití půdy. Jde o údaje evidované u dílů půdních bloků
a ekologicky významných prvků, definice zemědělských kultur a definice ekologicky významných prvků a
objektů v evidenci.
Jedná se o úpravu definice zemědělské kultury úhor a omezení trvání kultury úhor třemi lety, z výčtu
zemědělských kultur je odstraněna jiná kultura z důvodu, že se nejedná o ornou půdu, trvalé kultury ani
trvalý travní porost (zemědělské kultury rozlišované Nařízením EU 1307/2013) a její nezpůsobilosti pro přímé
platby od roku 2017. Podmínka se vztahuje na podaná ohlášení od 1. ledna 2017. Do výčtu předcházejících
kultur je doplněna školka.
Úhor je možné explicitně založit výsevem jakékoli plodiny, nejen jetelovin, travin a jejich směsí. Je umožněno
zachovat i úhor bez porostu (tzv. černý úhor).
Pro zemědělskou kulturu standardní orná půda, úhor, travní porost, trvalý travní porost, školka, jiná trvalá
kultura, jiná kultura bylo potřeba doplnit společné negativní vymezení zemědělsky obhospodařované půdy
pro tyto kultury. V souladu s výkladem Evropské komise plochy s květináči, kontejnerovými, hrnkovými a
stolovými kulturami, hydroponiemi, truhlíky, bedýnkami a podobnými plochami (např. i skleníky s
betonovými vanami), u kterých nedochází k interakci mezi rostlinami a jejich kořeny s půdou by neměly být
evidovány v LPIS a být způsobilé pro přímé platby.
14. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními
mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016
Účelem materiálu je stanovení uceleného systému pravidel pro poskytování
podpor k částečnému zmírnění ztrát těm pěstitelům ovoce, kterým se
v důsledku jarního mrazu v dubnu 2016 snížila produkce daného ovocného
druhu o více než 30 % v porovnání s průměrem posledních tří let (nebo
tříletého průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž
nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí). Vzhledem
k nedostatečnosti disponibilních finančních prostředků je stanovení sazeb a
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výše odškodnění pěstitelům ovoce za ztráty způsobené jarními mrazy spojeno s podmínkou, že tyto
kompenzace se budou týkat těch pěstitelů-ovocnářů, u kterých došlo k více jak 50% poklesu tržeb.
Financování dotačního programu je v souladu s bodem I. usnesení vlády ČR ze dne 31. 8. 2016 č. 781
zajištěno v objemu 133 mil. Kč z rozpočtu kapitoly MZe 2016 na vrub očekávaných úspor kapitoly Všeobecná
pokladní správa, ukazatel Stavební spoření.
Dotační program je rozdělen na dva podprogramy. Důvodem je umožnit pěstitelům letních druhů ovoce
(broskve, meruňky, třešně, višně, švestky, rybíz červený a bílý, rybíz černý, jahody) kompenzaci v co nejkratším
možném termínu v rámci podprogramu M. 1. 1. Pěstitelům jablek a hrušek pak bude zmírnění škod realizováno
v rámci podprogramu M. 1. 2. v návaznosti na termín ukončení prodeje ovoce ze sklizně roku 2016.
Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelům za škody způsobené jarními mrazy je vymezeno dvousazbové
odškodnění:
a) při výši škod od 50,01 % do 75,00 % - sazba ve výši do 15 % normativních nákladů,
b) při výši škod od 75,01 % do 100,00 % - sazba ve výši do 25 % normativních nákladů.
Sazby představují maximálně možnou úroveň kompenzací. V případě, že by oprávněné požadavky na
kompenzaci škod vedly k překročení celkové alokované částky, budou sazby poměrně sníženy.
Na základě podmínek stanovených Rámcovým programem musí žadatel doložit doklady o pojištění
s pojistnou ochranou týkající se statisticky nejvýznamnějších rizik v ČR a vztahující se alespoň na 50 % výměry
daného ovocného druhu, na kterou žádá podporu, nebo alespoň na 50 % výměry všech ovocných sadů
zemědělského podniku v Evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v roce 2016, které jsou zároveň
zapsány v Registru sadů spravovaného ÚKZÚZ. V případě, že tyto doklady nepředloží, bude mu finanční
náhrada v souladu s Rámcovým programem snížena o 50 %.
15. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
Návrh dotačních programů pro rok 2017 udržuje kontinuitu s programy
realizovanými v předešlých letech. Zásady pro rok 2017 obsahují
programy již uplatněné v r. 2016 a nové pro r. 2017. Patří mezi ně
dotační program, 9. F. m. Demonstrační farmy, který je zaměřen
na podporu předávání znalostí v zemědělství zaměřenou na pomoc
zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek
ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Dotační program, 10. E. Podpora technologických
platforem, byl rozšířen o dva nové dotační programy:
•

•

10. E. d. Podpora technologických platforem v rostlinných biotechnologiích (rostliny pro
budoucnost), tento dotační program je zaměřen na podporu činnosti technologické platformy
zaměřenou na posílení funkčnosti, budování vnitřní struktury, personálního zajištění a zapojení do
národních i evropských struktur, a plnění odborně příslušných cílů Strategické výzkumné agendy.
10. E. e. Podpora technologických platforem v zemědělství, jehož účelem je podpora činnosti
technologické platformy, uvedená v Implementačním akčním plánu (IAP), zaměřené na šíření
nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení
komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejněsoukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a
navazujícího zpracovatelského průmyslu.

V roce 2017 nebude realizován podprogram 9. A. a. 1) Podpora poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu
k zákonu č. 154/2000 Sb., předmět dotace vydávání poradenských publikací ve vztahu k zákonu č. 154/2000
Sb., poskytovaných chovatelům zdarma - v rámci programu 9. A. Speciální poradenství.
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Navržený celkový finanční limit prostředků státního rozpočtu na dotační programy je ve výši 2 808,8 mil. Kč,
tato částka se bude v průběhu roku ještě navyšovat.
Nastavení rozpočtu programů preferuje programy zaměřené do odvětví živočišné výroby. Důvodem je snaha
bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež jsou nezbytná pro zachování
zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice (chovy prasat a drůbeže), přestože předpoklady
pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách ČR existují.
16. Aktualizace Metodického postupu řešícího zařazování částí monitorovaných dílů půdních bloků (DPB) s
projevem eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) oblastí
Cílem je aktualizace původní Metodiky, která byla schválena na poradě ministra č. 9/2013, k implementaci
přístupu sledování projevů eroze s možností reakce na konkrétní, dosud těžko postižitelné případy, přestože
jsou u některých z nich vymezeny a dodržovány povinnosti vyplývající z Kontroly podmíněnosti. Jde o
zpřísnění podmínek hospodaření pro ty zemědělce, kteří opakovaně svojí činností způsobují erozi půdy, kde
dochází k odnosu ornice a v mnoha dalších případech škodám v intravilánu obcí nebo na jiném majetku.
Erozní události, které odpovídají svým typem podmínkám k možnému přeřazení, jsou definovány podle dvou
podmínek, pro přeřazení musí být obě splněny:
-

Erozně ucelený celek (EUC) v němž došlo k erozní události (událostem) se nachází na erozně
ohrožené ploše. Mediánová hodnota Cp . Pp (Mapa potenciální erozní ohroženosti vodní erozí) v EUC
je menší nebo rovna 0.4.

-

Aplikovaný osevní postup a agrotechnika nemají dostatečný ochranný účinek (nevyhověly přípustné
ztrátě půdy), tedy zjištěná hodnota C · P je větší než hodnota mediánu Cp . Pp v posuzovaném EUC.
Vyhodnocení je výhradně prováděno webovým nástrojem – Protierozní kalkulačka.

17. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a
environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování
některých zemědělských podpor
Cílem návrhu je zpřesnění stávajícího NV a změny v systému kontrol podmíněnosti. Jedná se o úpravu DZES 4
a 6 a návrh koncepčního pojetí sankčního systému kontrol podmíněnosti, kdy návrh spočívá v postupu
vyhodnocení každého požadavku samostatně. Jde o možnost rozhodnout buď o snížení sankce na 1 % nebo v
případech malého porušení neuložit sankci v 1. roce vůbec.
K návrhu DZES byly uplatněny připomínky AK ČR, které byly zohledněny:
Co se povedlo?
1. Původně navržené znění standardu č. 4:
„Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož
průměrná sklonitost přesahuje 3°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté
pícniny nebo zajistí osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. srpna příslušného kalendářního roku
meziplodinou a zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 30. listopadu příslušného kalendářního
roku nebo zapravení chlévského hnoje v minimální dávce 20 tun na hektar.“
Nově, po připomínkách a jednáních AK ČR:
„Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož
průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté
pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:
a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,
b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní
plodiny, nebo
c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
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d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého porostu meziplodiny
nejméně do 31. října.
Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých
statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění
podmínky zapravení ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o
hnojivech stanovena minimální dávka.“
Oproti původnímu nastavení se v reakci na naše připomínky upravilo znění standardu DZES 4, do podoby, pro
praxi přijatelnou. Změny, po našich připomínkách a následně provedených úpravách, jsou vyznačeny tučně.
2. Původně navržené znění standardu č. 6:
„Žadatel
a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda bylinné zbytky a
b) současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu
příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně
I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar,
s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na
hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není
podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo
II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 1. června do
31. července příslušného kalendářního roku, porostem dusík vážících plodin druhu cizrna, čočka, fazol,
hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec; popřípadě jejich směsí;
porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi
s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.“
Nové znění odstavce 6:
„Žadatel
a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda bylinné zbytky a
b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná
půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného
kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně
I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar,
nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky
zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech
stanovena minimální dávka, nebo
II. pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň v období od 1. června do 15.
července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách,
peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor,
jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených
druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že
zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.“
Oproti původnímu nastavení se v reakci na naše připomínky upravilo znění standardu DZES 6, do podoby,
původního znění. Změny, po připomínkách AK ČR a následně provedených úprav, jsou vyznačeny tučně.
18. Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS
Návrh na redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS vychází z hodnocení erozního ohrožení půdy v rámci DZES
5. Základem je vrstva vyjadřující maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru
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protierozních opatření (Cp.Pp). Cílem redesignu v LPIS je zejména upravit základní vrstvy erozního ohrožení
půdy v LPIS v návaznosti na nové výsledky výzkumu a regionalizovaný faktor erozní účinnosti deště. Současně
se navrhuje, v souladu se Strategií postupné rozšíření ploch chráněných prostřednictvím standardu DZES 5 a
to v 1. etapě z původních 10,57 % na 25 % orné půdy evidované v LPIS s účinnosti od roku 2018. V dalších
etapách, do roku 2030, je navrženo další postupné navyšování plochy ochrany půdy v rámci plnění podmínek
DZES 5:
Od 1. 1. 2022 35 %, od 1. 1. 2026 45 %, od 1. 1. 2030 60 %.
Od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 je podle harmonogramu plánován testovací provoz pro zemědělce.

AK ČR uplatnila zásadní připomínky k návrhu MŽP, rozšířit skokově plochu ochrany
od 1. 7. 2018 na 60 %.

4. B. Zemědělský rozpočet
Rozpočet výdajů MZe na rok 2017 v mld. Kč a srovnání s r. 2016 (2014 a 2015)
2017 2016 rozdíl 2015 2014
Výdaje celkem vč. EU
52,- 51,2 + 0,8
Výdaje celkem bez EU
20,2 18,8 + 1,4 17,5 16,5
Národní dotace do zemědělství
2,8 x) 2,3
+ 0,5
1,6
1,5
x) předpoklad navýšení o cca 1,2 mld. Kč
Dotace PGRLF
1,0
0,9
+ 0,1
Přímé platby EU
23,2 23,2
0
Přímé platby ČR (PVP)
0 x)
0,8
- 0,8
x) čerpání v roce 2017 bude z nároků minulých let 0,8 mld. Kč
PRV EU
7,-x)
7,5
- 0,5
x) další čerpání v roce 2017 bude z nároků minulých let 1,2 mld. Kč
PRV ČR
4,4
4,+ 0,4
Národní dotace lesní hosp.
0,6
0,3
+ 0,3
výplata dotací za kraje v roce 2017 ve výši 0,3 mld. Kč
Národní dotace vodní hosp.
0,5x)
1,3
- 0,8
x) další výplata v roce 2017 bude z nároků minulých let ve výši 1,9 mld. Kč
Národní dotace nestát.nezisk.org. 0,14 0,08 + 0,06
Věda a výzkum
0,88 0,86 + 0,02

Rozpočet Ministerstva zemědělství pro rok 2017 ve výši cca 52 miliard korun je na výdaje, jejichž klíčovou
část tvoří podpory pro zemědělce. V roce 2016 to bylo 51,2 miliardy. Z toho v r. 2016 představovaly národní
zdroje 18,8 miliardy, v tomto roce se budou pohybovat kolem 20,2 miliardy korun. V r. 2017 posílí MZe
rozpočet na podpůrné programy do zemědělství o více než 1,2 miliardy korun, které zacílí především do
živočišné výroby včetně mléčného sektoru.
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Přehled národních dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace pro rok 2017
rok 2017
dotace
k hospodářskému
výsledku
(neinvestiční)

Název programu

Podpora včelařství
Podpora vybudování kapkové závlahy a dopravy závlahové vody
Podpora restrukturalizace ovocných sadů
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat
Nákup plemenných zvířat
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
Genetické zdroje
Nákazový fond
Poradenství a vzdělávání
Podpora evropské integrace nevládních organizací
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe
Podpora zpracování zemědělských produktů
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů
s humanitárním zaměřením
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských
produktů v režimech jakosti
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

tis. Kč
105 000

dotace
na pořízení
dlouhodobého
hmotného
majetku
(kapitálové
výdaje)
tis. Kč
25 000
65 000

249 000
137 000
75 000
600 000
110 300
20 000
25 000

20 000
18 000

700

400 000
84 000
15 000
10 000

20 000

329 831
500 000
2 260 131

Celkem

548 700
2 808 831

4. C. Plán rozvoje venkova – Změny nařízení vlády (NV)
NV a příručky k plošným opatřením PRV 2016
Příručky navazují na původní materiály a zohledňují změny vyplývající z novel nařízení vlády a zkušeností z
prvního roku implementace nových pravidel v oblasti jednotlivých opatření, z příjmu žádostí, z administrace
těchto žádostí a z provedených kontrol. Předkládané metodické příručky dále reagují na nové či upravené
podmínky stanovené v příslušných přímo aplikovatelných evropských předpisech a rovněž na pracovní
výklady a doporučení AK ČR.
a) LFA
Hlavní změny od roku 2016:
- Nově definovaná podmínka zemědělského obhospodařování
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Pro poskytnutí platby je nově definována podmínka obhospodařování zemědělské půdy, na které
je nutné vykonávat minimální zemědělskou činnost. Tato podmínka se týká druhů zemědělské
kultury standardní orná půda, travní porosty a trvalé travní porosty.
- Koeficienty VDJ
Pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat se stáří zvířat počítá až ode dne následujícího po
dni narození, tj. den narození je den „0“.
b) NATURA
Hlavní změny od roku 2016:
- Nově definovaná podmínka zemědělského obhospodařování
Pro poskytnutí platby je nově definována podmínka obhospodařování zemědělské půdy s druhem
zemědělské kultury trvalý travní porost, na kterém je nutné vykonávat minimální zemědělskou
činnost.
c) AEKO
Hlavní změny od roku 2016:
-

Vyhodnocení podmínek minimální zemědělské činnosti
Byla zavedena nová definice podmínky minimální zemědělské činnosti na trvalých travních
porostech, travních porostech a standardní orné půdě pro poskytnutí jednotné platby na plochu
zemědělské půdy. Při nesplnění podmínky minimální zemědělské činnosti bude dotčená plocha
označena jako nezpůsobilá pro poskytnutí dotace a její výměra bude započtena do tzv.
předeklarace. Vyhodnocení plochy jako nezpůsobilé pro poskytnutí dotace bude mít dopad nejen
na poskytnutí přímé platby na plochu (SAPS), ale i na poskytnutí plateb v plošných opatřeních PRV
(AEKO, EZ, LFA, Natura 2000).
V případě standardní orné půdy není pro AEKO stanovena žádná výjimka z plnění, tak, jako na TTP
a TP, neboť tato podmínka nijak nenarušuje plnění podmínek podopatření a titulů AEKO
prováděných na orné půdě. Nicméně v případě zjištění nesplnění podmínky minimální zemědělské
činnosti bude postup obdobný jako v případě trvalých travních porostů a na dané ploše nebude
žadateli vyplacena žádná platba na plochu, tj. ani platba AEKO a plocha bude započítána do tzv.
předeklarace.

-

Zrušení pardonovaného důvodu „mimořádná aktualizace“ (MA)
Od roku 2016 nebude možné uplatnit pardonovaný důvod snížení zařazené výměry dílu půdního
bloku z důvodu provedení MA v LPIS. Pro tyto případy snížení výměry je možné využít
pardonovaný důvod snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 4 písm. e) pozbytí užívání pozemku
v evidenci půdy až do 25 % původně zařazené výměry.
Zároveň nebude možné provést zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku z důvodu MA.
Případné zvýšení skrze MA je nově započítáváno do kvóty pro navýšení 35 % původně zařazené
výměry.

-

Změny v podopatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
Od roku 2016 dochází k rozšíření podopatření integrovaná produkce zeleniny o nový titul
Integrovaná produkce jahodníku. Stávající integrovaná produkce zeleniny, v roce 2015 realizovaná
jako samostatné podopatření, je nově označena jako titul integrovaná produkce zeleniny a
jahodníku. Zároveň byl mezi podporované druhy zeleniny v tomto titulu zařazen chřest a zavedeny
podmínky pro jeho pěstování v rámci integrované produkce zeleniny.
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-

Změny v podopatření Zatravňování orné půdy
Od roku 2016 není možné v ZCHÚ, ochranných pásmech NP a oblastech Natura 2000 použít při
zatravňování běžnou směs osiva. V těchto oblastech jsou žadatelé povinni provést zatravnění
pouze druhově bohatou nebo regionální směsí, přičemž obě směsi musí být schválené místně
příslušným orgánem ochrany přírody.

-

Zavedení nového podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku.
Od roku 2016 je do AEKO zavedeno nové podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku.
Principem tohoto podopatření je zatravňování drah soustředěného odtoku na dílech půdních
bloků označených v LPIS jako vhodné pro zatravnění v tomto podopatření. Detailní informace,
včetně popisu podmínek provádění podopatření, jsou uvedeny v kapitole ….. Zatravňování drah
soustředěného odtoku.

-

Úprava sankčního systému AEKO

-

Úprava evidenčních povinností u používaného osiva.
Pro účely prokázání splnění podmínky použití osevních směsí o stanoveném složení a pro účely
prokázání splnění podmínky použití osiva o stanovené kvalitě jsou žadatelé zařazení v podopatření
integrované produkci révy vinné, integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, zatravňování orné
půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku, biopásy a ochrana čejky chocholaté povinni
uchovávat záznamy o použitém osivu nejméně po dobu 10 let. Tato podmínka vychází
z ustanovení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění
pozdějších předpisů.

-

„Dozrávání“ travních porostů
Plochy s druhem kultury zemědělské půdy travní porost (G) jsou po pěti letech od data, kdy byl na
dané ploše změněn druh kultury zemědělské půdy na G, automaticky převedeny na kulturu trvalý
travní porost (T). Pro žadatele, kteří mají závazek v AEKO – OTP, tato změna znamená rozšíření
plochy která je mu zahrnuta do výpočtu minimální intenzity chovu 0,3 VDJ/ha trvalého travního
porostu žadatele. Změna druhu kultury může proběhnout i v průběhu kalendářního roku,
popřípadě v průběhu období, ve kterém je vyžadováno dodržení podmínky alespoň minimální
intenzity chovu hospodářských zvířat (1. června až 30. září). Žadatel si musí ověřit, že i v případě
zahrnutí těchto ploch, na kterých dojde ke změně druhu kultury z travního porostu (G) na trvalý
travní porost (T), plní podmínku minimální intenzity chovu hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ha.

-

Dále:
dochází k dílčím úpravám v podopatření integrovaná produkce ovoce (způsob výpočtu hustoty
výsadby), integrovaná produkce révy vinné (úprava znění podmínky zakládání bylinného pokryvu
v meziřadí), ošetřování travních porostů (změny v souvislosti se změnou hodnocení minimální
zemědělské činnosti v novelizovaném NV 50) a biopásy (úprava podmínky certifikace osiva a
vzdálenosti mezi biopásy). Tyto změny naleznete v příslušných kapitolách popisujících podmínky
provádění daného podopatření.

d) Ekologické zemědělství (EZ)
Hlavní změny od roku 2016:
-

Vyhodnocení podmínek minimální zemědělské činnosti
Byla zavedena nová definice podmínky minimální zemědělské činnosti na trvalých travních
porostech, travních porostech a standardní orné půdě pro poskytnutí jednotné platby na plochu
zemědělské půdy. Při nesplnění podmínky minimální zemědělské činnosti bude dotčená plocha
označena jako nezpůsobilá pro poskytnutí dotace a její výměra bude započtena do tzv.
předeklarace. Vyhodnocení plochy jako nezpůsobilé pro poskytnutí dotace bude mít dopad nejen
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na poskytnutí přímé platby na plochu (SAPS), ale i na poskytnutí plateb v plošných opatřeních PRV
(AEKO, EZ, LFA, Natura 2000).
-

Změna pardonovaných důvodů
Došlo ke zrušení pardonovaného důvodu pro snížení či zvýšení zařazené výměry z důvodu
provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona o zemědělství, tj. z důvodu tzv.
„mimořádné aktualizace LPIS“.

-

Pěstování jahodníku
Žadatelé mohou požádat o poskytnutí dotace na standardní orné půdě na
pěstování jahodníku. V souvislosti s touto změnou pak lze v rámci standardní
orné půdy žádat o poskytnutí dotace i na část DPB.

-

Pěstování zeleniny a speciálních bylin
Žadatelé v žádosti o dotaci již nemusí uvádět datum výsevu nebo výsadby podporovaného druhu
zeleniny. Dále pak lze v rámci standardní orné půdy žádat o poskytnutí dotace i na část DPB.

-

Likvidace nedopasků
Dochází ke změně sankcionování při neprovedení likvidace nedopasků po skončení pastvy. Nově
bude sankce uplatněna na celý DPB, na kterém k porušení došlo (namísto původní sankce na celou
zemědělskou kulturu). Sankce je navýšena na 25 %.

-

Ovocný sad
Došlo k upřesnění výpočtu minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar, kdy se budou
životaschopní jedinci počítat na produkční plochu. Současně došlo k zpřesnění výpočtu minimální
úrovně vlastní produkce v případě stejného převládajícího druhu v sadech intenzivních i sadech
ostatních. U sadů intenzivních byla zrušena podmínka ponechat 5 – 15 % výměry meziřadí bez
mechanické údržby.

-

Koeficienty VDJ
Pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat se stáří zvířat počítá až ode dne
následujícího po dni narození, tj. den narození je den „0“.

-

Změna při nahrazování zvířat
V nařízení vlády je od roku 2016 ve všech podopatřeních pro dojnice ošetřena možnost převádění
deklarovaných zvířat mezi všemi deklarovanými hospodářstvími žadatele, a to bez hlášení změny
jejich pohybu mezi těmito hospodářstvími. Náhradové žádosti budou požadovány pouze v případě
odsunu nebo přísunu dojnic na/z ostatních hospodářství (neuvedených v žádosti o poskytnutí
dotace), příp. od jiného chovatele. Z povinnosti hlášení nahrazování dojnice se vyjímá účast na
svodu, který trvá nejdéle 10 dnů. (svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských zvířat
různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle
plemenářského zákona). Posouvá se termín posledního možného hlášení nahrazení dojnic na 31.
března roku následujícího po podání žádosti o dotaci.

-

Úprava podmínky chovu hospodářských zvířat tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování
nepovoleným způsobem
Podmínka, že žadatel musí chovat hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo
usmrcování nepovoleným způsobem (§ 4 a 5, zákona na ochranu zvířat proti týrání) je rozšířena o
vyjmenovaná ustanovení týkající se chovu hospodářských zvířat (jejich ustájení), uvedená v nové
příloze č. 8 k nařízení vlády (viz kap. 12). Předmětem KNM budou v rámci jednotlivých
podopatření všechna zvířata chovaná na deklarovaných hospodářstvích.
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Dotace v rámci opatření DŽPZ nebude poskytnuta ani v případě, bude-li v rámci jiných kontrol
(národní kontroly, Cross compliance, atd.) zjištěno, že došlo k porušení zákona na ochranu zvířat
proti týrání (§ 4 a 5) nebo porušení ustanovení uvedených v příloze č. 8 k nařízení vlády (viz kap.
12) i na jiných hospodářstvích žadatele než na deklarovaných.
-

Zpřesnění definicí
Žadatel může deklarovat pouze trvalý objekt, který je definován podle nařízení vlády č. 307/2014
Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů:
Trvalým objektem se rozumí stavba nebo jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými
se zemí sloužící pro chov zvířat.
Stavební oddělení je uplatněno v podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a
podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat (pro prasnice):
Za stavebně oddělené porodny skotu a stavebně oddělené sekce poroden prasnic se považují
samostatné prostory ve stavebním objektu, oddělené od ostatních prostorů pevnými a
nepřenosnými dělícími konstrukcemi. Tyto konstrukce musí znemožňovat přímý styk zvířat
ustájených v těchto porodnách, resp. sekcích poroden s ostatními zvířaty ustájenými v
předmětném stavebním objektu. Tyto konstrukce musí umožňovat provedení řádné očisty a
desinfekce předmětných poroden skotu, resp. sekcí poroden prasnic.

-

Hlášení změn parametrů ustájení v rámci Osvědčení
Změny způsobu ustájení nebo změny rozměrů výběhu pro suchostojné krávy v průběhu doby
závazku se nově hlásí nejméně 30 dnů přede dnem provedením změny.

-

Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
Je umožněno žadatelům snížit četnost aplikací dezinsekčních přípravků
při použití chemických přípravků s delší dobou účinnosti.
Novela umožňuje žadatelům odstranění obalů od jím aplikovaných
chemických přípravků nebo biologických materiálů pověřenou osobou
podle zákona o odpadech, při předložení potvrzení s vyjmenovanými náležitostmi.
Kontrola hodnoty pH upravené podestýlky se nevztahuje na stavebně oddělené porodny.

-

Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
Do žádosti o poskytnutí dotace deklaruje žadatel seznam identifikačních čísel dojnic, u kterých
bude žadatel plnit podmínky po celou dobu retenčního období, a u kterých připadne doba porodu
na období od 1. července do 30. listopadu.
Retenční období je zkráceno od 1. června do 30. listopadu.
Při nahrazování dojnic jsou definovány dvě možnosti, a to buď pro dojnici, která je nahrazována
před nebo až po splnění stanovené podmínky.
Zvyšuje se sazba na 63 EUR/1VDJ.

-

Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Snižuje se minimální počet VDJ u prasniček na 1 VDJ během doby závazku.
Sekce na porodnách prasnic, kde žadatel provádí účinnou desinfekci v rámci
turnusového provozu, musí být stavebně odděleny (související změny ve
vedení evidencí).
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-

Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata
Do žádosti o poskytnutí dotace na toto podopatření žadatel deklaruje průměrný počet selat, který
bude základem pro stanovení dotace za retenční období.
Snižuje se minimální počet VDJ u odstavených selat na 1 VDJ během doby závazku a za porušení se
nepovažuje ani jeho snížení, které trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Zvyšuje se sazba na 89 EUR/1VDJ.

-

Odstupňování sankcí za pozdní podání měsíčních hlášení o denních stavech prasat do Integrovaného
registru zvířat (IZR)
Dotace nebude žadateli poskytnuta v případě, pokud nepodal 4 a více hlášení v daném termínu (v
případě 1 – 3 pozdních hlášení je sankce procentně odstupňována), anebo pokud jedno z hlášení
nepodal v průběhu doby závazku (resp. do 30 dnů po ukončení doby závazku) vůbec.

-

Změna formulářů evidencí
Je upravena forma i znění jednotlivých evidencí (náležitosti, nikoli přesný vzor) v souvislosti
s umožněním jejich vedení v elektronické podobě.

Výše uvedené požadavky programů a) – f) na úpravu byly provedeny na základě připomínek a požadavků AK.
e)

ZALESŇOVÁNÍ
Podle novely NV od roku 2016 se náhrada neposkytne na výměru
zalesněného pozemku, která je v příslušném kalendářním roce
deklarována žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná
v ekologickém zájmu, tzv. EFA (podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015
Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění
pozdějších předpisů). Dále jde o technické úpravy.

PRV – Navýšené kofinancování na 35 % a jeho rozdělení

f)

Rozdělení prostředků z navýšeného kofinancování – návrh AK ČR vs. rozhodnutí MZe

Kód a název opatření
1 - Předávání znalostí
a informační akce
2 - Poradenské, řídicí
a pomocné služby pro
zemědělství

4 - Investice do
hmotného majetku

Kód a název podopatření/typu
operace v případě dalšího členění
rozpočtu

Celkové veřejné
prostředky (EUR)
- aktuální
3 329 684

2.1 Podpora s cílem pomoci využívat
poradenské služby
4.1 Podpora na investice do
zemědělských podniků
4.2 Podpora na investice do
zpracování, uvádění na trh nebo
vývoje zemědělských produktů
4.3 Podpora na investice do
infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví /4.3.1
Pozemkové úpravy
4.3 Podpora na investice do
infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví /4.3.2 Lesnická
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Schválené
navýšení
(EUR) – MZe

Navrhované
navýšení
(EUR)- návrh
AK ČR

5 000 000

6 000 000

4 470 977

1 000 000

330 342 185

110 000 000

142 000 000

98 029 991

46 000 000

41 000 000

100 000 000

30 000 000

34 815 285

Kód a název opatření

Kód a název podopatření/typu
operace v případě dalšího členění
rozpočtu

Celkové veřejné
prostředky (EUR)
- aktuální

Schválené
navýšení
(EUR) – MZe

Navrhované
navýšení
(EUR)- návrh
AK ČR

20 000 000

10 000 000

10 000 000

8 000 000

infrastruktura
563 187 461
6.1 Podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
6.4 Podpora na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností/ 6.4.1
6 - Rozvoj
zemědělských podniků Investice do nezemědělských činností,
6.4.2 Podpora agroturistiky
a podnikatelské
činnosti
6.4 Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností/6.4.3
Podpora využívání OZE

30 000 000

77 555 827

12 340 467

119 896 293
10 375 680
8.1 Podpora na zalesňování / zakládání
z toho staré
lesů
závazky 2 306 460
8.3 Podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry,
3 600 000
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi
8.4 Podpora na obnovu lesů
8 - Investice do
poškozených lesními požáry,
rozvoje lesních oblastí
12 960 000
přírodními katastrofami a
a zlepšování
katastrofickými událostmi
životaschopnosti lesů
8.5 Podpora investic ke zvýšení
odolnosti a ekologické hodnoty lesních
29 653 845
ekosystémů
8.6 Podpora investic do lesnických
technologií a zpracování lesnických
21 488 887
produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh
78 078 412
905 023 388
10 z toho staré
Agroenvironmentálnězávazky 160 046
klimatické opatření
580
330 713 064
11 - Ekologické
z toho staré
zemědělství
závazky 62 013
524
12 - Platby v rámci sítě
4 157 400
Natura 2000 a podle
z toho staré
rámcové směrnice o
závazky 378 000
vodě
676 889 372
13 - Platby pro oblasti
z toho staré
s přírodními či jinými
závazky 59 400
zvláštními omezeními
293
14 - Dobré životní
66 666 667
podmínky zvířat
7 821 288
15 - Lesnickoenvironmentální a
z toho staré
klimatické služby a
závazky 1 080 000
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10 000 000

108 000 000

111 300 000

67 000 000

89 658 768

Kód a název opatření

Kód a název podopatření/typu
operace v případě dalšího členění
rozpočtu

Celkové veřejné
prostředky (EUR)
- aktuální

Schválené
navýšení
(EUR) – MZe

Navrhované
navýšení
(EUR)- návrh
AK ČR

40 000 000

40 000 000

26 000 000

24 000 000

472 000 000

472 958 768

ochrana lesů

16 - Spolupráce

16.1. Podpora na zřizování a fungování
operačních skupin v rámci EIP v oblasti
zemědělské produktivity a
udržitelnosti
16.2 Podpora na pilotní projekty a
vývoj nových produktů, postupů a
technologií /16.2.1 Podpora vývoje
nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě
16.2 Podpora na pilotní projekty a
vývoj nových produktů, postupů a
technologi /16.2.2 Podpora vývoje
nových produktů, postupů a
technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
16.3. Spolupráce mezi malými
hospodářskými subjekty při
organizování společných pracovních
procesů a sdílení zařízení a zdrojů a
pro rozvoj služeb cest.ruchu nebo
jejich uvádění na trh
16.4. Podpora horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky
dodavatelského řetězce k vytvoření a
rozvoji krátkých dodavatelských
řetězců (KDŘ) a místních trhů a
propagačních činností v místním
kontextu, které souvisí s rozvojem KDŘ
a místních trhů
16.6. Podpora spolupráce mezi
subjekty v dodavatelském řetězci v
rámci udržitelného zajišťování
biomasy pro použití v procesech
výroby potravin a energie a
průmyslových procesech

9 733 333

17 720 633

70 882 529

6 474 891

4 000 000

1 475 000

110 286 387
19 - Podpora místního
rozvoje na základě
iniciativy LEADER
(komunitně vedený
místní rozvoj)
Technická pomoc
Staré závazky - PUZČ

153 711 601

30 000 000
20 000 000
3 074 231 995
navýšeno
celkové navýšení
rozpočtu

CELKEM PRV
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472 958 768
rezerva
958 768

g)

Program rozvoje venkova (PRV) – 3. kolo

Stanovisko k doporučení administrace 3. kola PRV, které je navrženo
na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství, která byla
původně navržena ve výši 3 mld. Kč, následně snížena na 2,54 mld. Kč.
Projekty malých zemědělců představují celkem 2 038 doporučených
žádostí. To je téměř 94 % ze všech žádostí, které malí zemědělci
předložili. Získat by tak mohli dotace ve výši přibližně 791 milionu
korun, což je víc než 12 % finančního objemu celého třetího kola PRV. Oproti prvnímu kolu PRV jde o
navýšení o více než 10 %. V rámci Investic do zemědělských podniků získali malí farmáři dokonce 22 %
z částky určené na tuto operaci, naopak projekty ŽV nad 5 mil. Kč v rámci operace 4.1.1 Investice do
zemědělských podniků jsou díky nenavýšené alokaci vyřazovány.
I.)
Část doporučených žádostí o dotaci, (v seznamu označeni jako „Čekatelé“), bude administrována až v rámci
standardních lhůt pro 4. kolo příjmu žádostí – včetně dokládání příloh k žádosti o dotaci (předběžný
předpoklad je květen 2017). S ohledem na kapacitu SZIF jde o jediné řešení.
II.)
Doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměry a) – l), ze dne
24. listopadu 2016, je provedeno na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR, která byla
původně navržena ve výši 3 mld. Kč, následně snížena na 2,54 mld. Kč. V oficiálním sdělení SZIF je uveden
pouze počet zaregistrovaných žádostí spolu s uvedením počtu žádostí v kategorii „doporučen – čekatel –
nedoporučen“ a s uvedením příslušné bodové hranice. Z těchto podkladů, bohužel, nelze vypočítat finální
úspěšnost podle výše finančních prostředků na jednotlivé operace, ale pouze odhadnout úspěšnost podle
počtu projektů zaregistrovaných a projektů doporučených.
Z uvedeného odhadu a čísel jednoznačně vyplývá navýšení alokace proti původnímu rozdělení u projektů do
1 mil. a do 150 ha (RV, ŽV), kde u projektů ŽV je schváleno 100 % podaných žádostí a u projektů RV 81 %.
Naopak u projektů ŽV nad 5 mil. Kč, (záměry h), i), a j)), jde o cca poloviční úspěšnost, (40 – 50 %), z podaných
žádostí. Navýšení min. u prasat, drůbeže a RV, u projektů nad 5 mil. Kč, neproběhlo žádné, tedy nebyl
naplněn postup, že nevyčerpané prostředky z projektů prasat a drůbeže do 5 mil. Kč budou převedeny na
projekty prasat a drůbeže nad 5 mil. Kč. Jde sice pouze o odhady objemů v Kč, protože jak zmíněno výše,
chybí tabulka rozložení finančních alokací na jednotlivé záměry v Kč. Na druhou stranu je zřejmé, že při
požadavku, v rámci této skupiny záměrů, (záměry h), i), a j), ve výši cca 2,925 mld. Kč, při celkové alokaci na
operaci 4.1.1. nižší než tento požadavek, (2,54 mld. Kč), nelze uspokojit 100 % podaných žádostí na záměry
h), i), a j), ale nějaké navýšení se očekávalo.
Ne zrovna šťastně byla stanovena i různá výše bodové hranice u jednotlivých záměrů, pro ukončení
administrace. V minulosti byla bodová hranice stanovena jednotně pro všechny záměry.
Je však možné následující řešení:
1. Nečerpané prostředky u záměrů d), e) a k), přesunout částečně, (odhadem 30 mil. Kč) ve prospěch
h), i), j).
2. Lze očekávat, že se po zadministrování žádostí v 1. fázi, uvolní i prostředky, dnes alokované ve
prospěch doporučených žádostí nad čarou, (projekty špatně obodované, nedoložené povinnými
přílohami, nesplněná další kritéria) nebo také snížením ceny nižší nabídnutou cenou ve výběrovém
řízení. Odhadem by mohlo jít o částku cca 500 mil. Kč. „Úsporu“, která takto vznikne v rámci všech
záměrů operace 4.1.1. po zadministrování žádostí v únoru, pak přesunout a to opět ve prospěch h),
i), j). Výsledek takto vzniklé úspory by se věděl v březnu, tedy před druhou částí administrace
plánovanou na květen. Určitě se toto dotkne významného počtu projektů, (propad do 30 %). Za tím
účelem by měli být schváleni náhradníci, kteří by mohli snížit počet dnes neuspokojených žadatelů,
záměrů h), i), j).
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3. V neposlední řadě je možné následně reagovat na aktuální stav úspěšnosti výše uvedených záměrů
jejich případným dorovnáním (Top-Up). Myslím si, že to ale nebude zapotřebí. Pokud ano, a to by
musela být takřka 100% úspěšnost administrace projektů v 1. fázi, odhadujeme dorovnání max. do
cca 0,5 mld. Kč, tedy opět do výše původně navržené alokace na operaci 4. 1. 1. Navíc v té době
bude, i z pohledu kapacity na administraci u SZIF, větší prostor.

4. D. Přímé platby (PP)
Změny v metodické příručce pro rok 2017:
- doplnění minimálních podmínek pro poskytování
jednotné platby na plochu zemědělské půdy na
travních porostech a trvalých travních porostech o
podmínku provedení pastvy včetně likvidace
nedopasků, případně provedení seče travní hmoty s
odklizením biomasy z pozemku, a dále na orné půdě
provádění
obvyklých
agrotechnických
činností
zajištujících pěstování plodin,
- doplnění termínu evidence jednotlivých ploch využívaných v ekologickém zájmu (EFA) v evidenci
půdy podle uživatelských vztahů pro splnění příslušných podmínek,
- zrušení možnosti využití úhoru bez porostu (černého úhoru) jako plochy EFA,
- doplnění mokřadu jako nového krajinného prvku,
- povinnost žadatele evidovat sad v evidenci sadů časově v souladu s povinností evidence v evidenci
půdy podle uživatelských vztahů.
V návaznosti na připomínky bylo zrušeno omezení týkající se EFA plochy úhor na max. 5 ha, tzn. od roku
2017, bude jako EFA uznatelný úhor s jakoukoliv výměrou, založený porostem jedné ze stanovených plodin
(případně směsí) a zaevidovaný v LPIS s kulturou „U“ nejpozději k 1. 1. 2017. Další změnou, související
s připomínkovým řízením, je upřesnění, že na pozemky evidované v LPIS jako „O“ (jiná kultura podle nařízení
vlády č. 307/2014 Sb.) není způsobilá pro SAPS (jedná se o technické dopřesnění, v praxi nejsou pozemky
s touto kulturou zemědělsky obhospodařovanými plochami ve smyslu evropských definic zemědělské půdy).
Návrhy změn EK pro greening v rámci PP - plochy EFA:
Je stále diskutováno mezi členskými státy a EK – nejedná se o finální znění podmínek:
-

Úhor v ekologickém zájmu
- doba trvání 9 měsíců

-

Krajinné prvky (KP)
- povolení maximální započitatelné šíře 10 m u KP živý plot/stromořadí a příkop (u nadlimitních
prvků bude možné započítat 10 m šíře),
- sjednocení prvku ochranné pásy, souvrať, pásy podél tělesa vodního útvaru, vypuštění
požadavku, aby pás podél vodního tělesa byl paralelní s vodním útvarem; min. šíře 1 m, max. 20
m u pásů poděl lesa s produkcí max. šíře 10 m,
- zrušení prvku skupina dřevin a nahrazení výrazem "polní houštiny", jež zahrnují prvky dřeviny
a/nebo, křoviny a/nebo kameny, max. velikost max. 0,3 ha.

-

Dusík vázající plodiny
- povolení vysévat ve směsích s ostatními plodinami, dusík vázající plodiny musí převažovat (již
máme nastaveno).
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-

Meziplodiny
- přítomnost plodin na pozemku v období minimálně 10 týdnů.

-

Zákaz použití pesticidů na plochách úhor, dusík vázající plodiny, meziplodiny, pásy podél lesa
- v kontextu pojetí EFA ploch, které mají podporovat biodiversitu a omezovat vstupy.
- zákaz produkce u prvků úhor, ochranné pásy, pásy podél lesa, souvratě, pásy podél vodního
tělesa.
- u prvků ochranné pásy, pásy podél vodního tělesa, souvratě a pásy podél lesa bude umožněno
ČS povolit seč a u ochranných pásů, souvratí a pásů podél lesa bez produkce, povolení pastvy.
- na úhoru, ochranných pásech a pásech podél lesa bude umožněno vysévat směsi divoce
rostoucích květin.

4. E. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond – přehled
programů
V současné době nabídka podpory ze strany PGRLF zahrnuje 15
programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele
zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního
hospodářství. Vedle primárních podpor ve formě dotace částí úroků z
komerčních úvěrů je dnes poskytována přímá podpora pojištění či
nákupu zemědělské půdy, podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajištění úvěrů.
Novinkou v oblasti poskytování úvěrů jsou Provozní a Investiční úvěry.
Přímá podpora pojištění je poskytována prostřednictvím podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin,
pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.
PŘEHLED PROGRAMŮ
- Podpora úroků
› Zemědělec
› Zpracovatel
› Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny
› Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích
› Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa
› Podpora nákupu půdy
- Podpora pojištění
› Podpora pojištění
- Podprogram pojištění plodin
- Podprogram pojištění hospodářských zvířat
› Pojištění lesních porostů
› Podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin
- Úvěry a garance
› Úvěry na nákup půdy
› Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru
› Sociální zemědělství
› Zajištění úvěrů
› Investiční úvěry
› Provozní úvěry
I. Podpora úroků
a) Program Zemědělec
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Jde o investiční podporu zaměřenou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s
ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů,
zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.
Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce
podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby,
pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat.
Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.
b) Program Zpracovatel
Program je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů a
dosahují příjmů z této činnosti ve výši minimálně 50 %. Velikost jejich závodu není omezena
(např. mlékárny, masné závody, pekárny, sýrárny, apod.). Skupina případných žadatelů je tedy
poměrně široká.
V rámci programu lze žádat v případě investic na pořízení investičního majetku, který souvisí se
zpracováním zemědělských produktů a vede zejména ke zlepšení jakosti výrobků, snížení
výrobních nákladů, dalšímu rozšíření produkce podniku, zlepšení produktivity, snížení
ekologického zatížení apod. Nově je navrhována úprava definice zpracování zemědělského
produktu a úprava kritéria dosažení příjmů ze zpracování zemědělské produkce, konkrétně, že
žadatel v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti
o podporu, musí dosahovat příjmů ze zpracování zemědělské produkce alespoň ve výši 25 %
z celkových příjmů. Dále jsou upravena pravidla programu pro zpracovatele z řad zemědělských
prvovýrobců, u kterých je požadovaná výše příjmu vztažena k zemědělské výrobě. Výpočet příjmů
ze zemědělské výroby zahrnuje příjmy ze zpracování zemědělské produkce,
zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství. Tito žadatelé musí v prvním účetním období, které
následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti o podporu dosahovat příjmů ze
zemědělské výroby alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů.
Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru, v režimu de minimis.
c) Program Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, nově je změna
názvu programu na „Zpracovatel dřeva“
Cílem podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro dřevozpracující provozovny,
které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby.
Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení
jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů. Program byl rozšířen pro podnikatele zabývající
se zpracováním dřeva, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků.
V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky a technologie v následujících segmentech
výroby, např.:
- zařízení manipulačních skladů,
- vybavení pilnic,
- paření a impregnování masivního dřeva,
- sušení řeziva,
- výroba dýh,
- výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy),
- výroba překližek a vrstveného dřeva,
- výroba třískových, vláknitých a OSB desek,
- výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety).
Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru, v režimu de minimis.
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d) Program Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, nově je změna názvu programu na
„Lesní hospodář“.
Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy příjemce podpory
investuje zejména do strojního zařízení a mechanizačních prostředků. Podporovaná investice
vede zejména ke snížení nákladů, úspoře pohonných hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky
šetrnějším způsobům hospodaření.
Nově je program určen i pro velké podniky. Dále je nově upravena podmínka vztahující se
k příjmům žadatele z hospodaření v lesích, kdy žadatel v prvním účetním období, které následuje
po období, ve kterém došlo k podání žádosti o podporu, musí dosahovat příjmů z hospodaření v
lesích alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů.
V rámci tohoto programu jsou podporovány investice na nákup této lesnické techniky, např:
- speciální lesnické traktory,
- univerzální lesnické traktory s lesnickou nástavbou,
- malotraktory, tj. vozidla kategorie T2 nebo T3,
- harvestor a harwarder pro výchovnou těžbu,
- vyvážecí traktory (forwardery),
- železné koně (miniforwardery),
- přívěsy s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty,
- lanovky a lanové systémy,
- navijáky pro soustřeďování dříví,
- štěpkovače a drtiče – dřeva, klestu, dřevního odpadu,
- shrnovače klestu,
- rýhovací zalesňovací stroje,
- frézy jednotalířové nebo dvoutalířové sloužící pouze pro přípravu půdy před založením nebo
obnovou lesního porostu,
- štípací a krátící stroje, nakladače a rampovače,
- zařízení na údržbu lesních cest.
Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru, v režimu de minimis.
e) Program Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, nově je
změna názvu programu na „Lesní školkař“
Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy příjemce podpory
investuje zejména do strojního zařízení a mechanizačních prostředků. Podporovaná investice
musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.
Program byl rozšířen pro podnikatele zabývající se lesní školkařskou činností v lesních školkách na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa, kteří jsou řazeni do kategorie velkých podniků.
V rámci tohoto programu jsou podporovány následující investice, např:
- stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (vč. traktorů),
- stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního
materiálu,
- závlahové systémy,
- dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu.
Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru, v režimu de minimis.
f) Program Podpora nákupu půdy
Cílem podpory je zpřístupnit zemědělským prvovýrobcům pořízení zemědělské půdy jako
primárního výrobního prostředku.
Program mohou využít zemědělští podnikatelé, kteří jsou zároveň zemědělskými prvovýrobci a
spadají do kategorie malých a středních podniků.
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Úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy, na který má být poskytována
podpora, nesmí být nižší než 100 tis. Kč.
Maximální výše podporovaného úvěru může být 10 mil. Kč. Maximální procentní sazba podpory je
5 % p. a., úrokové zatížení příjemce podpory musí činit minimálně 0,5 % p. a. Maximální výše
podpory je korunový ekvivalent částky až 15 000 EUR.
Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru, v režimu de minimis.
II. Podpora pojištění
a) Pojištění plodin a hospodářských zvířat
Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení
vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je
částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění.
Předmět podpory:
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a
hospodářských zvířat.
Výše podpory:
- v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin,
- v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin,
- v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských
zvířat.
Forma podpory: Neinvestiční – přímá podpora.
b) Pojištění lesních porostů
Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů co nejširšímu spektru
podnikatelů v oblasti lesního hospodářství. To by mělo vést k vyššímu zajištění podnikatelských
aktivit proti nepředvídatelným škodám.
Předmět podpory:
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného.
Výše podpory:
- až do výše 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný
rok.
Forma podpory: Neinvestiční – přímá podpora, v režimu de minimis.
c) Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin – nově je změna názvu
programu na „Finanční podpora pojištění produkce lesních školek“,
Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách
s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin.
To by mělo vést k vyššímu zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Nově
je program přístupný i pro velké podniky.
Předmět podpory:
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného.
Výše podpory:
- nově až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok (bylo 30 %).
Forma podpory: Neinvestiční – přímá podpora, v režimu de minimis.
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III. Úvěry a garance
a) Úvěry na nákup půdy
Cílem podpory je poskytnutí finančních prostředků na pořízení nestátní zemědělské půdy s
cenou nakupované půdy, nově, do 35 Kč/m2. jako primárního výrobního prostředku
zemědělských prvovýrobců.
Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po
celou dobu splácení úvěru. V případech, kdy je splatnost úvěru kratší než pět let, se žadatel musí
zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu pěti let.
Maximální výše poskytnutého úvěru je 5 mil. Kč, se splatností nově až 25 let s čtvrtletní splátkou
jistiny. Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování –
nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po celou dobu trvání
smluvního vztahu s PGRLF.
Forma podpory: Poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny úvěru v režimu de minimis
v maximální výši korunového ekvivalentu 15 000 EUR. Tato podpora bude nově poskytována
maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.
b) Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru
Cílem programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku
zemědělských prvovýrobců.
Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání
žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze
zemědělské výroby a dotací z veřejných zdrojů alespoň ve výši 25 % celkových příjmů. Dále se
žadatel musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě,
minimálně však na dobu pěti let. Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu
(např. prodeje či darování) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po dobu
minimálně 5 let. Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu.
Forma podpory: Snížení jistiny úvěru v maximální výši korunového ekvivalentu 15 000 EUR. Tato
podpora bude nově poskytována maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.
Vždy platí, že nesmí být překročen limit 15 000 EUR.
c) Sociální zemědělství
Cílem je podpořit prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat pracovníky se
zdravotním postižením.
Podpora ve formě úvěru poskytnutého PGRLF je určena na financování investičních a provozních
nákladů určených pro zemědělské prvovýrobce, kteří poskytnutou podporu použijí na úhradu
nákladů spojenou s vytvořením pracovních podmínek pro tyto zaměstnance. Žadatel musí být sám
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo mít uzavřenou smlouvu s registrovaným
poskytovatelem těchto služeb. Maximální výše schváleného investičního úvěru činí 5 mil. Kč s
maximální dobou splatnosti na 10 let. Provozní úvěr může být poskytnut maximálně ve výši 1 mil.
Kč s maximální dobou splatnosti 1 rok. Podpora je poskytována po podpisu smlouvy a doložení
dokladů souvisejících se zajištěním úvěru. Žadatel může požádat k tomuto úvěru o podporu ve
formě snížení jistiny úvěru v režimu de minimis.
Forma podpory: Poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny úvěru v režimu de minimis
v maximální výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR.
d) Zajištění úvěrů
Cílem je podpora ve formě ručení PGRLF za investiční úvěry poskytnuté podnikatelům v oblasti
zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů, lesního hospodářství či zpracování
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dřeva (max. 70 % z nesplacené jistiny úvěru) nebo za úvěry poskytnuté podnikatelům na
financování informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a
potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu Evropské unie
a nebo ve třetích zemích (max. 80 % z nesplacené jistiny úvěru).
Žadatel může zároveň požádat o podporu v režimu de minimis na úhradu ceny za ručení. PGRLF
rozhoduje o schválení podpory po provedení ratingového ohodnocení žadatele s tím, že Ručitelské
prohlášení je vystaveno mj. po podpisu Smlouvy o směnečném vyplňovacím prohlášení, vystavení
blankosměnky a po připsání ceny za ručení, resp. po poskytnutí podpory v režimu de minimis ve
výši ceny za ručení. Maximální doba ručení je 60 měsíců od data jeho vystavení a může být
vystaveno i opakovaně.
Forma podpory: Ručení za investiční úvěry.
e) Investiční úvěry
Cílem je podpora ve formě úvěru poskytnutého PGRLF, která je určena na pořízení investičního
majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním zemědělských produktů,
lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva s možností jednorázového snížení jistiny úvěru v
režimu de minimis v maximální výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR (platí pro
všechny žadatele).
Žadateli v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva se mohou stát také obce či dobrovolné
svazky obcí, jejich příspěvkové organizace nebo právnické osoby založené obcí. Žadatel může
požádat o úvěr ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. Maximální doba splatnosti úvěru činí 15 let
s možností odkladu 1. splátky jistiny až o 1 rok. Investice uvedené v podnikatelském záměru nesmí
být realizovány před podáním žádosti o podporu, úvěr nesmí být použit na pořízení nemovitého
majetku. Rozhodujícími kritérii pro schválení podpory je finanční zdraví žadatele a forma zajištění
úvěru. Úroková sazba je stanovena v souladu s pravidly Evropské unie.
Forma podpory: Poskytnutí úročeného investičního úvěru s možností jednorázového snížení jistiny
úvěru v režimu de minimis v maximální výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR.
f) Provozní úvěry
Cílem je podpora ve formě provozního úvěru, která je určena na provozní financování
zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů a podnikatelů v lesním
hospodářství nebo zpracování dřeva s možností jednorázového snížení jistiny úvěru v režimu de
minimis v maximální výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR (platí pro všechny
žadatele).
Žadateli v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva se mohou stát také obce či dobrovolné
svazky obcí, jejich příspěvkové organizace nebo právnické osoby založené obcí. Žadatel může
požádat o úvěr ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč. Maximální doba splatnosti úvěru činí 2 roky s
možností odkladu 1. splátky jistiny až o 6 měsíců.
Rozhodujícími kritérii pro schválení podpory je finanční zdraví žadatele a forma zajištění úvěru.
Úroková sazba je stanovena v souladu s pravidly Evropské unie.
Forma podpory: Poskytnutí úročeného provozního úvěru s možností jednorázového snížení jistiny
úvěru v režimu de minimis v maximální výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR.
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5. Činnost komoditních rad a komisí představenstva AK ČR
Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR
Komoditní rady (KR) a komise při Agrární komoře České republiky slouží jako poradní orgán a zdroj informací
pro představenstvo a Prezídium AK ČR. Na jednání představenstva předsedové jednotlivých komoditních rad
obvykle seznamují členy představenstva s aktuální situací v dotčených sektorech a předkládají návrhy řešení,
pro které posléze hledají u představenstva podporu. Předsedové Komoditních rad a Komisí mohou s žádostí o
řešení závažné situace oslovit členy Prezídia AK ČR a požadovat, aby se tímto bodem zabývali na svém příštím
jednání. Závěry a doporučení jsou v případě, že s tím dotčená KR souhlasí, průběžně zveřejňovány na
informačních kanálech AK ČR (po přihlášení v sekci „Interní informace“).
Do Komisí a Komoditních rad jsou pravidelně přizváváni zaměstnanci Ministerstva zemědělství, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní veterinární správy a dalších organizací v závislosti na
projednávaném tématu tak, aby byla zajištěna komunikační linka mezi AK ČR a státní správou a konkrétní
problémy tak mohly být řešeny v souladu s požadavky členské základny AK ČR.
Zároveň jednání Komoditních rad na rozdíl od jednání samotného představenstva umožňuje detailnější sběr a
vyhodnocování informací pro konkrétní komoditu s větší mírou vyhrazeného času oproti poměrně
omezenému času pro jednání představenstva. Je tak možné věnovat se i zdánlivě okrajovějším tématům jako
je například udělení chráněného zeměpisného označení či řešit některé otázky související s ochranou rostlin.

5. 1. Komoditní rady
V posledních třech letech došlo k oživení a obnovení činnosti řady Komoditních rad. Z těch „služebně
mladších“ komoditních rad stojí za zmínku určitě Komoditní rada pro brambory, která velmi dobře
komunikuje s Ministerstvem zemědělství a v minulém roce ve spolupráci s Agrární komorou ČR a sekcí pro
komodity ministerstva vydala tzv. Bílou knihu o bramborách, jejímž cílem je podpora pěstování brambor a
motivace stávajících či potenciálních pěstitelů k rozšiřování osázených ploch. Velmi dobré výsledky má také
Komoditní rada pro mák, které se již podařilo otevřít debatu o pančování a falšování českého máku, nekalých
dovozech a také se zasloužila o udělení chráněného zeměpisného označení „Český modrý mák“ Evropskou
komisí.

5. 1. 1. Komoditní rada pro brambory
z činnosti a témat v letech 2014-2016:
- tzv. Bílá kniha pro brambory, popularizace pěstování brambor, zvýšení zájmu
pěstitelů a veřejnosti o brambory,
- dopady sucha, reakce na změny klimatu, stabilizace produkce, zavlažování,
kompenzace za sucho,
- fond těžko pojistitelných rizik, podpora pojištění brambor,
- plnění smluv uzavřených se škrobárnami, doložení hydrometeorologické zprávy
SZIF pro platbu VCS (Dobrovolná podpora vázaná na produkci),
- marketingový fond, možnosti propagace domácí produkce, možnost odbytu brambor všech
užitkových směrů,
- aktuální situace na trhu, zvyšující se dovozy, klesající soběstačnost,
- stav porostů brambor, zdravotní stav hlíz.

5. 1. 2. Komoditní rada pro mák
První jednání komoditní rady proběhlo na konci roku 2015, nicméně výstupy této pracovní skupiny lze
hodnotit velmi pozitivně a za krátkou dobu své činnosti si již připsala několik úspěchů.
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Z činnosti a témat KR mák v roce 2016:
-

aktuální situace na trhu, aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň,
zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování,
Český modrý mák a jeho propagace,
legislativní záležitosti související s Využitím máku jako potraviny.

5. 1. 3. Komoditní rada pro obiloviny a olejniny
Tradiční komoditní radou působící při Agrární komoře ČR je Komoditní rada pro obiloviny a
olejniny. Komoditní rada se schází minimálně 4x ročně v závislosti na vývoji porostů a situaci
na trhu. Důležitým tématem pro rok 2017 bude s velkou pravděpodobností stahování
některých přípravků na ochranu rostlin z trhu vzhledem k novým předpisům Evropské unie.
Z činnosti a témat KR obiloviny a olejniny v letech 2014-2016:
-

aktuální situace na trhu, přehled trendů na evropských a světových trzích,
aktuální stav porostů, předpoklad pro sklizeň,
zhodnocení sklizně, předpoklad pro skladování a zobchodování,
terminované obchody, trendy ve světě, doporučení zemědělské veřejnosti.

5. 1. 4. Komoditní rada pro cukr a cukrovou řepu při AK ČR
KR cukr – cukrovka je jediný reprezentativní orgán 5 cukrovarnických společností v ČR,
sdružených v Českomoravském cukrovarnickém spolku a pěstitelů cukrovky v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, zastoupených pěstitelskými Svazy Čech, Moravy a Slezska.
Zasedání se konají za účasti odborných pracovníků MZe ČR, SZIF, VÚMOP a ÚZEI, případně
přizvaných hostů.
Předmětem jednání je aktuální problematika komodity v rámci EU, detailní vývoj v České
republice. Mimořádný přínos pro budoucnost cukrovarnictví a řepařství právě teď, kdy končí v EU tradiční
cukerní řády a kvótový systém, přinesla aktivita KR cukr – cukrovka Agrární komory ČR a jejího předsedy Ing.
Martina Pýchy při uzavření Mezioborové dohody mezi Svazem pěstitelů cukrovky České republiky a
Českomoravským cukrovarnickým spolkem ze dne 5. dubna 2016. Význam Mezioborové dohody jako
předpoklad zachování existence komodity v České republice i v liberálním evropském prostředí po roce 2017
ocenil i pan ministr Marian Jurečka.

5. 1. 5. Komoditní rady pro živočišnou výrobu
Rok 2015 a rok 2016 se odehrávaly ve znamení největší krize v živočišné výrobě od roku 1990, což se odrazilo
nejen ve větší frekvenci setkávání chovatelů, ale také v nutnosti přinášet řešení v okamžiku, kdy Evropská
unie dlouhou dobu nemohla nalézt východisko z obtížné situace. Komoditní rada pro mléko a hovězí maso,
Komoditní rada pro vejce a drůbež a Komoditní rada pro vepřové maso se tak podílely na přípravě dotačních
opatření na podporu chovatelů, která měla sektoru nejprve pomoci z červených čísel a následně přispět
k jeho stabilizaci. Jedná se především o dobré životní podmínky zvířat z národních zdrojů, národní
kofinancování záchranných balíčků z EU a rozšíření vratky spotřební daně u minerálních olejů spotřebovaných
v zemědělské prvovýrobě také na živočišnou výrobu. Ve hře je také osvobození daně z příjmu pro dotace do
živočišné výroby, které ale bude nejspíš nahrazeno posílením kofinancování některých dotačních opatřeních
z národního rozpočtu.
Zejména situace ve výrobě mléka se od roku 2014 dramaticky zhoršila. Tomu odpovídalo také vyhlášení
několika mimořádných zasedání představenstva AK ČR, které byly svolány právě na popud Komoditní rady
pro mléko a hovězí maso. Jednání komoditní rady se také několikrát zúčastnil prezident Agrární komory ČR
Miroslav Toman a náměstek pro sekci komodit, ekologického zemědělství, poradenství a vzdělávání Jiří Šír.
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5. 1. 5. 1. Komoditní rada pro mléko a hovězí maso
Z činnosti a témat v letech 2014 – 2016:
-

reakce na negativní situaci na trhu s mlékem,
posílení dotačních opatření směřujících do provozu, mimořádní dotační opatření na stabilizaci
sektoru,
připomínky k programu DŽPZ u skotu z PRV, příprava DŽPZ u skotu z národních zdrojů pro masný i
dojený skot,
problematika novely veterinárního zákona,
možnosti sdružování odbytových organizací a jejich dotační podpora,
dotační tituly na Q kvalitu mléka jeho zpracování.

5. 1. 5. 2. Komoditní rada pro prasata a vepřové maso
Pozitivní zprávy v posledních třech letech nepřicházely ani z trhu s prasaty a
vepřovým masem. Útlum tohoto sektoru pokračuje již delší dobu, přičemž
vyhlášení zákazu dovozu do Ruské federace od 1. 1. 2014 značně rozkolísalo
trh s vepřovým masem v celé Evropské unii. Rok 2015 patřil mezi nejhorší
roky v historii sektoru a ani rok 2016 nepřinesl zásadní obrat k lepšímu. Bez
dotační podpory by drtivá většina chovatelů v momentální situaci nebyla
schopná přežít. Závěr roku 2016 sice přinesl částečné oživení cen, ty však začínají opět klesat. Nedůvěru
chovatelů v pozitivní vývoj vyjadřuje především klesající počet nezapuštěných prasniček a prasnic celkově.
Velké nebezpečí do roku 2017 představuje posílení koruny vůči Euru, které by znamenalo faktické snížení
„české ceny“, která se odvíjí od německé a také zlevnění a tím pádem zvýšení dovozů ze zahraničí, které jsou
už nyní téměř likvidační. Určitou naději představuje možné ukončení sporu mezi Evropskou unií a Ruskou
federací, ve kterém Světová obchodní organizace rozhodla ve prospěch EU, což znamená, že pro pokračování
zákazu dovozu z EU není důvod a Rusko by ho tedy mělo zrušit.
Z činnosti a témat KR pro prasata a vepřové maso v roce 2014 – 2016:
-

spolupráce na národním dotačním titulu dobrých životních podmínek zvířat u prasat,
posílení obálky tzv. nákazového fondu,
investiční dotace PRV, problematika hodnocení finančního zdraví, rozdělení obálek.

5. 1. 5. 3. Komoditní rada pro drůbež a vejce
Aktivní musela být také Komoditní rada pro drůbež a vejce. Problémem stále jsou především
levné dovozy, které pokřivují místní trh a nekalé praktiky některých obchodních řetězců
(privátní značky, požadavky na balení, bonusy další). V poslední době je tématem číslo jedna
také epidemie ptačí chřipky, jejíž výskyt byl po novém roce potvrzen hned v několika krajích
České republiky.
Z činnosti a témat KR pro drůbež a vejce v roce 2014 – 2016:
-

spolupráce na národním dotačním titulu dobrých životních podmínek zvířat pro drůbež
s perspektivou spuštění programu od roku 2017,
posílení obálky dotačního titulu 8Fc,
regulace nekalých praktik obchodních řetězců, sledování vývoje schvalování novely o významné tržní
síle,
privátní značky obchodních řetězců,
zpřísnění kontroly dovozů, jednání se Státní veterinární správou a Celní správou,
obalové materiály pro vejce, ekologická daň,
tržní informace,
epidemie ptačí chřipky, komunikace s veřejností.
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5.1.6. Komoditní rada pro dřevo

– vznikla k řešení problematiky lesního hospodářství a dřevařského průmyslu, viz kapitola
3.4. Lesní hospodářství a zpracování dřeva.

5.2. Komise
5. 2. 1. Komise pro méně příznivé oblasti
V roce 2015 byla zahájena činnost Komise pro méně příznivé oblasti. Obdoba dřívější komise pro podhorské
oblasti, která přestala fungovat. Vzhledem k chystané redefinici LFA vznikla nutnost její činnost obnovit.
Zastoupení zde mají všechny kraje České republiky.
Z činnosti a témat Komise pro méně příznivé oblasti:
- redefinice LFA po roce 2017,
- rozdělení navýšeného kofinancování PRV ve prospěch plateb LFA,
- zachování rozměru živočišné výroby v oblastech LFA,
- analýzy pro potřeby představenstva a prezídia AK ČR.

5. 2. 2. Komise pro příznivé oblasti
Na počátku roku 2017 zahájila svoji činnost Komise pro příznivé oblasti. Impulzem jejího vzniku byla nutnost
zastoupení zájmů, podnětů a připomínek také z převládajících výrobních oblastí, které by mohly začít
v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky po roce 2018 a především roce 2020 ztrácet.
Předsedou Komise byl na prvním zasedání zvolen Ing. Vladimír Dosoudil, který Komisi navrhl návaznost na
jednání představenstva Agrární komory ČR tak, aby mohly být na jedné straně komisí předkládány návrhy pro
projednání představenstvem a také, aby komise mohla reagovat na výstupy představenstva.

5. 2. 3. Školská komise – vzdělávání, poradenství, zaměstnanost
Mgr. Šárka Štejnarová, odbor poradenství a vzdělávání AK ČR
V období od 20. 3. 2014 do současnosti rozvíjí Agrární komora České republiky řadu aktivit v oblasti
vzdělávání, poradenství a zaměstnanosti. Hlavním mottem přetrvává zajištění dostatku kvalitní pracovní síly
pro výrobní procesy v komoditě zemědělství s dostatečným odborným a vysokoškolským vzděláním.
5. 2. 3. 1. Vzdělávání
Školská komise Agrární komory České republiky
Členská základna z řad zemědělců, ředitelů středních škol, vysokých škol a MZe se za
sledované období scházela pravidelně každé čtvrtletí. V oblasti zemědělského školství
aktivně prosazovala zlepšení stavu na příslušných zodpovědných orgánech a institucích, a to
především v oblasti praktického školství. Spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství ČR,
Národním ústavem vzdělávání (NÚV) apod.
Hlavním cílem setrvává zvýšení praktických odborných kompetencí u absolventů středních a vysokých
odborných škol. Příčinou jsou nedostatečně vybavená školní hospodářství a školní statky, nebo úplná absence
těchto institucí. Na základě těchto informací jsme usilovali o získání investičních prostředků k vybavení
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technikou a technologiemi pracovišť pro vzdělávání a umožnění vzniku Center odborného vzdělávání. Cílem
Centra odborného vzdělávání (COV) má být praktická odborná výuka pro žáky, studenty, stážisty, ale i učitele
odborných předmětů. Účelem je zajistit celý rozsah výroby, zavádět poznatky vědy, výzkumu do praxe,
realizovat poloprovozní pokusy apod.
Projekt Národní soustava kvalifikací
NSK 1 byl realizován od února 2010 do října 2015, spolu s Hospodářskou komorou ČR,
Svazem průmyslu a dopravy ČR a firmou Trexima. AK ČR koordinuje nepřetržitě tři
sektorové rady (dále jen SR): SR pro zemědělství, SR pro potravinářství a krmivářství a
SR pro vodní a lesní hospodářství a životní prostředí. SR zůstávají nástrojem
zaměstnavatelů k vytvoření standardů dovedností a znalostí, čímž se zvyšuje kvalita
pracovní síly, a tím i uplatnění na trhu práce. Jedná se o vhodnou formu dalšího
vzdělávání, kterou budeme více využívat v podnikové praxi. SR jsou tvořeny reprezentativními zástupci z řad
zaměstnavatelů a zaměstnavatelských organizací. Projekt umožňuje získání profesních kvalifikací
zaměstnanců. Z pozice koordinátora se AK ČR stále účastní všech jednání SR, zajišťuje organizaci složení SR a
tvorbu profesních kvalifikací.
V rámci NSK se AK ČR podílela v roce 2014 na plnění projektu UNIV 3, jenž ověřoval profesní kvalifikaci PK
v kurzech vzdělávání, a dále pak při realizaci, tj. při zkoušce. Osobní účastí na zkouškách měli pak
zaměstnavatelé příležitost k posouzení programů vzdělávání, tj. reálnost realizace stanovených kritérií.
V případě výběru vítězné nabídky HK ČR, v rámci výběrového řízení na NSK 2, vyhlášeného NÚV v lednu 2017,
stane se březen - duben 2017 startem navazujícího projektu NSK 1.
Program rozvoje venkova (PRV)
V časové návaznosti na rok 2014 a 2015, kdy AK ČR zorganizovala pod
svou záštitou sériové semináře v rámci opatření I. 3. 1. Další odborné
vzdělávání a informační činnost (projekty „Reforma SZP po roce 2014
II“, „Seminář pro zemědělské podnikatele I.“, „Seminář pro
zemědělské podnikatele II.“), předložila AK ČR v roce 2015 dalších pět
projektů do druhého kola příjmu žádostí PRV na období 2014 – 2020.
Jednalo se o projekty „Sucho a vodní bilance v ČR“, „Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a
půdoochranných opatření“, „Správná hygiena dojení a získávání mléka“, „Bezpečné používání přípravků na
ochranu rostlin“ a „Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpečnost a kvalitu produkce“, jejichž
harmonogram realizace má být v únoru až říjnu 2017.
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
Z pozice člena se AK ČR účastnila ve sledovaném období jednání Asociace, čímž zůstává i nadále v kontaktu se
zemědělskými středními školami, se kterými intenzivně řadu let pracujeme na zlepšení praktické výuky na
školních statcích. V roce 2015 zajistila AK ČR propagaci 6 TOP akcí škol, v roce 2016 pak 7 (Opravář
zemědělských strojů – Uherský Brod, Děčínská kotva – Děčín, Kopidlenský kvítek – Kopidlno, Zlatá podkova –
Humpolec, 150 let založení – SOŠ Šumperk, 150 let založení – VOŠ a SZeŠ Tábor, 140 let založení – SŠZZ
Olomouc) prostřednictvím oficiálních stránek AK ČR, v AGRObasi, týdeníku Zemědělec apod. Již dlouhodobou
aktivní službou AK ČR je kalendář akcí zemědělských škol na www.akcr.cz, kde mají možnost si školy umístit
avízo k připravované akci.
Koordinační a implementační výbor (KIV)
AK ČR je členem KIV, který realizuje implementační plán Strategie celoživotního učení při MŠMT při frekvenci
jednání 3 x ročně.
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Program Komplexní udržitelné systémy zemědělství
AK ČR se ve sledovaném období účastnila výběru a hodnocení projektu v programu Komplexní udržitelné
systémy zemědělství, a to i z pozice členství v Programové komisi programu KUS, jako poradního orgánu
MZe.
Národní rada vzdělávání
V členské pozici přípravného výboru pro vznik Národní rady vzdělávání, jako poradního orgánu vlády, plní AK
ČR již několik let svou roli.
Monitoring pracovní síly v zemědělství
V roce 2015 a 2016 AK ČR zrealizovala šetření potřeby pracovní síly v zemědělství v rámci celé ČR. Jednalo se
o monitoringy vždy dvou let minulých a predikci roku příštího. S ohledem na velmi alarmující výsledky AK ČR
v aktualizaci setrvá i v letech navazujících, za účelem včasného podchycení vývojové predikce.
5. 2. 3. 2. Poradenství
Ve sledovaném období zůstává AK ČR připomínkovým místem nejen pro aktualizaci pravidel PRV – opatření I.
3. 4. Využívání poradenských služeb. Předložila připomínky při tvorbě pravidel pro fungování poradenského
systému v zemědělství v ČR, připomínkovala nové obory poradenství, zjednodušení administrace a akreditace
poradců s cílem navýšení využití a čerpání poradenských služeb zemědělskou výrobou.
V prosinci 2016 se AK ČR aktivně podílela na připomínkovém procesu novelizace zákona č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
na připomínkovém procesu, kterou se měnila vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních
školách závěrečnou zkouškou, a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších
předpisů. Nebo pak na Koncepci poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025.
Rada poradenství
AK ČR plní stále aktivní členskou roli v Radě poradenství, zřízené jako poradní orgán ministra zemědělství.
Projekt Naskoč na mléčnou vlnu
Na základě předložené žádosti se AK ČR aktivně podílí na plnění cíle projektu, mimo jiné aktivity také
zajištěním akcí ve školách viz samostatný bod 6.2.
Proškolení každého krajského zástupce AK ČR
Počínaje rokem 2015 AK ČR realizuje školení pro krajské zástupce v poradenských službách na dotační
pravidla a podmínky čerpání finančních prostředků.
5. 2. 3. 3. Sekce pro školní statky
Řešení řady potíží vznikajících v praktické výuce na hospodářstvích byli jedním z hlavních podnětů vzniku
sekce dne 7. října 2016. V průběhu jednání Školské komise AK ČR byly dne 29. listopadu 2016 vytyčeny
následovné hlavní směry činnosti Sekce: zajištění odborných učitelů a mistrů odborného výcviku,
nedostatečný zákon o pedagogických pracovnících, financování školních statků a hospodářství jako školního
zařízení, zmapování financování školních statků a hospodářství.
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5. 2. 4. Ekonomická komise
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
Komise se v období mezi XXII. a XXIII. sněmem na každém ze šesti jednání zabývala především postupem
implementace pravidel Společně zemědělské politiky EU do národních předpisů a doporučeními pro
představenstvo AK ČR, projednala:
- výsledky výzkumné práce katedry regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendlovi Univerzity
Brno „Velikost zemědělských podniků
– přístupy, kritéria a interpretace“,
- návrh ÚZEI „Informační systém pro
zemědělce“,
- prezentaci stavu v zemědělském
pojištění od Renomia Agro,
- „Výsledky strukturálního šetření
v zemědělství“, od ČSÚ,
- informaci o práci ČSÚ, zejména
v odboru
statistiky
zemědělství,
lesnictví a životního prostředí a
oddělení statistiky cen zemědělství,
stavebnictví a služeb,
- aktuální stav v programech PGRLF,
- materiál ÚZEI „Porovnávání cen mléka
a dalších komodit v rámci EU“.
V období mezi XXIII. a XXIV. sněmem se komise zabývala na každém z pěti jednání implementací pravidel
Společně zemědělské politiky EU do národních předpisů a převážně aktuálními problémy:
- tržní situací, u mléka a prosadila u MZe reálné vykazování cen mléka placených zemědělcům včetně
doplatků za minulá období,
- podporami živočišné produkce zvláště produkce mléka,
- definicí aktivního zemědělce,
- pravidly k jednotlivým bodům podávání žádostí v PRV,
- zkušenostmi s podáváním jednotné žádosti,
- možnými dopady Společné zemědělské politiky 2014 do úrovně podpor a ekonomiky vybraných
kategorií podniků,
- návrhem ÚZEI na informační systém pro zemědělské podniky,
- záměry Agroklastru Vysočina na systémy hospodaření v oblastech ochrany vodních zdrojů,
- zemědělským rozpočtem včetně rozdělení navýšeného spolufinancování v PRV,
- vývojem ekologického zemědělství v ekonomických souvislostech,
- nařízeními vlády o přímých platbách a PRV,
- návrhem na zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik při PGRLF, včetně zatížení komerčním pojištěním,
- rekonstrukcí složení Ekonomické komise AK ČR a dalšími otázkami,
- z každého jednání komise byla přijata doporučení po představenstvo AK ČR.
K 31. 12. 2015 ukončil činnost ve funkci předsedy Ekonomické komise Ing. Jan Ptáček, který ji vedl od roku
1991. Předsednictví se posléze ujal Ing. Zbyněk Kobliha z Farmy Prčice.
Komise byla rekonstruována tak, že je v ní zastoupena každá krajská agrární komora a její jádro tvoří tým
expertů složený ze zástupců zemědělských univerzit, zástupce Českého statistického úřadu a Ústavu
zemědělských a ekonomických informací.
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V období mezi XXIV. a XXV. sněmem se EK na šesti zasedáních zabývala:
- způsobem práce komise a závěry z jednání expertů,
- nastavením dobrovolné vázané podpory v členských státech EU,
- souhrnným zemědělským účtem z r. 2015 s důrazem na časové řady,
- spoluprací s ÚZEI za účasti jejího ředitele,
- rozborem hospodaření zemědělských podniků v různých přírodních podmínkách, který zpracovala
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity,
- zkušenostmi z odborné exkurze člena komise v Hesensku, zaměřené na živočišnou výrobu,
- porovnáním výsledků hospodaření malých a velkých zemědělských podniků,
- bilancí agrárního zahraničního obchodu EU a ČR,
- nařízením EK 2016/1613 – opatření mléko, vepřové,
- statistikou vykazování nákupu a cen mléka, zejména prosazením započítávání doplatků za minulá
období do nákupních cen,
- situací na mléčném trhu,
- základními tendencemi ze strukturálního šetření 2013 a přípravou šetření 2016,
- prezentací ředitele ÚZEI k potravinové soběstačnosti ČR,
- vývojem agrárního zahraničního obchodu, který zpracovala MU,
- metodikou započítávání dotací do kalkulací nákladů a výnosů,
- řadou problémů, které průběžně vyplynuly z hospodaření zemědělských podniků,
- na každém jednání komise byla přijata doporučení pro představenstvo AK ČR.
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5. 2. 5. Myslivecká komise
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
Komise se na čtyřech zasedáních mezi XXII. a XXIII: sněmem zabývala:
- návrhem na ověření metodiky pro inventarizací škod zvěří,
- pilotním projektem – Systém hlášení a sledování plošného
výskytu škod zvěří na zemědělských plodinách,
- ohlasy na metodické pokyny a upozornění MZe v souvislosti
s vysokými stavy a redukcí početních stavů spárkaté zvěře,
- zaujetím stanoviska k dokladování plašičů při kosení,
- návrhem právní úpravy použití noktovizorů,
- návrhem Memoranda mysliveckých organizací,
- situací ČMMJ,
- informací o opatření při přemnožení divokých prasat v Mníšku pod Brdy,
- aktuální problematikou řešenou MZe v oblasti zajišťování škod zvěří, snížení stavů přemnožených
druhů a dotací,
- nákazovou situací u zvěře,
- projektem „Vývoj rekombinační vakcíny proti Aujeszkyho chorobě u psů“,
- vytvářením biopásů a spekulativním využíváním dotací,
- spojením biopásů s protierozními opatřeními,
- spoluprací při zmapování kritických úseků pro oplocení silnic a dálnic a vytváření biokoridorů okolo
silnic,
- záměry na přípravu novely zákona o myslivosti,
- informacemi Mezinárodní odborné myslivecké konference v Židlochovicích, ze semináře k výsledkům
kontrol zdravotního stavu zvěře v Písku a ze semináře k využívání odchytových zařízení na černou
zvěř v Horce nad Moravou,
- stručným přehledem myslivecké legislativy v zemích Visegradské čtyřky,
- článkem k ochraně zvěře při sklizni pícnin pro týdeník Zemědělec.
Komise se mezi XXIII. a XXIV. sněmem na všech třech zasedáních zabývala záměry v novele zákona o
myslivosti, průběžně se zúčastňovala diskuze k této novele, navrhovala řadu úprav a dávala doporučení pro
představenstvo a vedení komory.
Z další činnosti:
- ohradila se proti složení Myslivecké rady MZe, které nerespektuje podíl lesní a zemědělské půdy,
- sledovala postup prací na výzkumném projektu Prevence a snižování škod působených zvěří a na
zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení,
- vyzvala členstvo AK ČR ke zveřejňování důsledků rozhodnutí Ministerstva životního prostředí,
- požádala o podporu při vývoji vakcíny proti Aujezskyho chorobě psů,
- iniciovala návrh vyhlášky MZe o dobách lovu, která umožní lepší slovitelnost přemnožených druhů
spárkaté zvěře, zejména prasete divokého,
- zabývala se postupem některých orgánů státní správy myslivosti, které zakazují užívat honitbu, i když
je řádná nájemní smlouva z roku 2002 a zaplacené nájemné, protože nebyly vyrozuměny všechny
sousední honitby apod.
V období mezi XXIV. a XXV. sněmem se komise na čtyřech zasedáních zabývala zejména návrhem novely
zákona o myslivosti:
- k návrhu novely vypracovala 39 připomínek,
- projednala jejich vypořádání a doporučila MZe novelu dále neprojednávat a zpracovat nejdříve
koncepční materiál,
- dále projednala situaci ve stavech a odlovech některých druhů zvěře a informaci o dosavadních
výsledcích výzkumného úkolu „Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při
zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení“.
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6. Propagace zemědělských a potravinářských výrobků
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR

6. 1. Projekt Bílé plus II
přímo navázal na předcházející Bílé plus I z let 2010 – 2013 a
to nově s rozšířením o působení na trhu Slovenské republiky
a s celkovou částkou 13 mil. Kč pro roky 2014-2017 s tím, že k
3. únoru tohoto roku již byl ukončen. Jeho aktivity spočívaly
v přiblížení témat spotřebitelům, a to zajímavým a
atraktivním způsobem především o výhodách a přínosech
konzumace mléka a mléčných výrobků, včetně jejich
propagace ve vazbě na domácí prvovýrobu a zpracovatele.
Cílovou skupinou komunikace byly primárně děti, mládež, ženy a také starší populací, u kterých se témata
zaměřila na vyvracení mýtů, popularizaci mléka ve výživě, zasazení se o jeho zařazení do jídelníčku. Plně
využíval podoby, propojení a úzké vazby trhů České republiky a Slovenska, včetně jazykové blízkosti a čilé
obchodní výměny a souběžně také na bližší informace k prvovýrobě, jejího významu a agropotravinářské
soustavě, ale i na problematiku cenotvorby při
výrobě a zpracování mléka.
Společně s partnerskou agenturou tak bylo za celé
trvání projektu uspořádáno 20 tiskových konferencí
a setkání s novináři v Praze a 9 v Bratislavě.
Medializováno bylo více než 20 hlavních témat a 15
mediálních projektů v ČR a 6 na Slovensku. Celkem
bylo iniciováno na šest stovek článků, výstupů a
dalších citací popularizujících mléko v tištěných i
elektronických
médiích,
probíhaly
aktivity
prostřednictvím webových stránek, apod. Velice
významné byly prezentace na veletrzích a
výstavách, jako je Země živitelka, Zemědělec,
SALIMA, či Agrokomplex Nitra s kumulovaným
zásahem stovek tisíc spotřebitelů. Opakovaně jsme
pořádali gastrofestival „Milkparade“ zaměřený na
širší popularizaci využití mléka a mléčných výrobků
v gastronomii, či předprázdninové motivační
soutěže pro základní školy s odměnou – výletem
vítězných tříd na farmu. Program byl díky aktivnímu
a bezchybnému přístupu vysoce hodnocen
Evropskou komisí, Ministerstvem zemědělství a
Státním zemědělským intervenčním fondem.
Více informací k průběhu programu stále naleznete
na www.bileplus.eu.

6. 2. Naskoč na mléčnou vlnu
Agrární komora ČR pro rok 2016 zpracovala, a směrem k veřejnosti komunikovala, projekt Naskoč na
mléčnou vlnu, spolufinancovaný z financí ministerstva zemědělství v obálce nevládních neziskových
organizací. Celkový objem projektu, včetně vkladu AK ČR byl 2,53 mil. Kč. Jeho cílem byla propagace zdravého
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životního stylu společně s podporou konzumace mléčných výrobků především u dětí na 1. stupni základních
škol v celé České republice. Další cílovou skupinou byla mládež, kde byla nenásilnou cestou prezentována
možnost konzumace jogurtů, mléčných a jogurtových nápojů a zakysaných výrobků jako vhodné alternativy
momentálně převažujících slazených limonád či energetických nápojů. Celkem bylo uspořádáno 9 akcí
propojených na aktivity středních škol a na akce Ministerstva zemědělství „Poznej svého farmáře“
s prezentačním stánkem, kvízem, ochutnávkami a soutěžemi o hodnotné ceny. Dále šlo o aktivity v médiích
zaměřených na děti (např. Mateřídouška), rodiče (např. Maminka), či gastronomii (F.O.O.D.) a PR činnosti
v tištěných i elektronických médiích.
Na základě úspěšného vyhodnocení projektu Naskoč na mléčnou vlnu, Agrární komora ČR podala a obhájila
pokračování v podobném rámci aktivit také pro rok 2017.

6. 3. Regionální potravina
Pokračujeme v úzké spolupráci s MZe, SZIF a Potravinářskou komorou ČR na
propagaci kvalitních místních produktů pod značkou „Regionální potravina“, která
má za sebou již sedm ročníků existence. Tato spolupráce je i přes některé výhrady
vedena a podpořena společnou hlavní myšlenkou, a to maximálním přiblížením
tuzemské, kvalitní, výjimečné a chutné produkce z místních zdrojů našich zemědělců
a potravinářů českým spotřebitelům. Stejně významná je také podpora odbytu a
zaměstnanosti na venkově, ale i čerstvost, dostupnost a zachování širokého spektra
nabízených potravin. Iniciace a finanční podpora MZe v roce 2010 byla rozhodující
pro zapojení všech krajů České republiky. Díky aktivnímu přístupu a zkušenostem
z let předchozích byla právě AK ČR jednou z vůdčích organizací při realizaci této aktivity. Reprezentativní jsou
například prezentace a přehlídky krajských a regionálních komor a výsledků soutěží na agrosalónu Země
živitelka a na dalších, například krajských výstavách a akcích. Zástupci Úřadu AK ČR jsou členy pracovní
skupiny, která několikrát ročně hodnotí průběh prací a zapracovává podněty k vylepšení. Aktuálně, k únoru
2017, je držitelem značky 577 oceněných produktů a cílem je podpořit domácí producenty lokálních potravin
a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.
Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje a prezentuje je přes nástroje vlastní
marketingové kampaně. Tato známka regionální kvality neustále roste a podpořená znalost dosáhla dle
šetření provedeného společností Stem/Mark v červnu 2016 již 44 %. Informace lze nalézt na
www.regionalnipotravina.cz.
Vedle toho v mnoha krajích existují další značky regionální kvality, mnohdy s hlubší historií, odlišným
způsobem hodnocení, či financování. Dlouhodobě se – a zatím neúspěšně, diskutuje o možnostech sloučení
obou typů soutěží pod jednu značku, za spojených financí a propagace, se základní metodikou z centra, ale
s důrazem na udržení unikátních krajských specifik a požadavků. Zde máme k MZe řadu podnětů k diskuzi a
rádi bychom využili synergie aktivit i financí tak, aby ocenění Regionální potravina dále rostlo a posilovalo.

6. 4. KLASA
Propagace potravin pod značkou KLASA vytváří již od roku 2003 informační a propagační servis
kvalitním potravinám, primárně domácího původu. K začátku roku 2017 je oceněno 1.042
výrobků od 219 výrobců a značka má vysokou spontánní znalost dosahující 87 %. Přestože vítáme
aktivity MZe a SZIF na další rozvoj značky, chceme se primárně zaměřit také na jejich prosazení se
v obchodní síti a na efektivním využití financí směřujících na propagaci. Zástupci komory se
zúčastňují práce hodnotící komise pro udělování značky KLASA i pracovní skupiny pro koncepční přípravu
marketingových kampaní a dalšího směrování značky. Na dodržování vysoké kvality oceněných výrobků,
primárně jako důvěry a trvalé záruky pro spotřebitele, je kladen trvalý důraz. A to jak ze strany SZIF při
56

procesu administrace k udělení značky, tak ze strany dozorových orgánů při průběžné kontrole jakostních
ukazatelů, což v roce 2016 opět prokázaly případy odnětí značky výrobkům, resp. výrobcům, kteří těmto
závazkům nedostáli. Více na www.eklasa.cz

6. 5. Spolupráce s obchodním řetězcem BILLA
Úspěšně probíhá také již několikaletá spolupráce s obchodním řetězcem BILLA,
která nově klade větší důraz právě přímo na regionální potraviny, kam nově směřuje
koncepční filozofie řetězce. Společnost v roce 2016 pokračovala s budováním tzv.
Regionálních koutků, kde soustředí prodej produktů lokální produkce. Úzká
spolupráce také běží pod značkami Naše Bio a Naše farma, které naplňují firemní filozofii v oblasti
obchodních kontaktů a prodeje potravin z ekologického zemědělství, resp. od českých farmářů. Pokračuje
také průběžná osobní komunikace s regionálními výrobci zastřešená Úřadem AK ČR Praha, která umožňuje
všem zájemcům navázat kontakty a otevřít možnosti prodeje, a to i například jen pro jednu či dvě místní
prodejny řetězce. Dobře vnímána je také spolupráce v prezentaci výše uvedených značek společnosti Billa
v expozicích AK ČR na veletrzích a výstavách či prostřednictvím mediálních aktivit.

6. 6. Průzkum podílu českého sortimentu mléka a mléčných
výrobků
V červenci 2016 byl proveden průzkum podílu českého sortimentu mléka a mléčných výrobků v obchodním
řetězci Kaufland. Šetření v krajích ukázalo, že podíl českých výrobků dosahuje průměrné úrovně 55 – 58 % a
potvrzuje tak vysoký podíl dovozového zboží i u základních výrobků jako je máslo, jogurty, sýry apod., které
by dokázala doplnit produkce domácích mlékáren. Výsledek je využíván při jednáních s MZe, dozorovými
orgány a v komunikaci se spotřebitelskou veřejností.
Podíl produkce domácích a zahraničních výrobků v řetězci Kaufland

zahraniční
produkce
mléčných
výrobků

42 - 45 %

domácí
produkce
mléčných
výrobků

55 - 58 %
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7. Mediální aktivity
Ing. Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace AK ČR
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR
Zásadní oblastí práce AK ČR je komunikace problematiky o činnosti a významu českého zemědělství a
potravinářství tak, abychom na tento sektor pozitivně upozornili, a zároveň dokázali obhájit stanovené
priority. Cílová skupina tedy na jedné straně je odborná a zainteresované veřejnost, tedy naši členové, ale i
partneři ze státní správy a na druhé straně každý spotřebitel v České republice. Díky rozsahu činnosti a
působnosti komory je zde celá řada témat, která jsme schopni nabízet, nejenom tedy klasické zemědělství a
potravinářství například formou reportáží z podniků, či speciální odvětví jako jsou květiny, chmelařství,
vinařství, ovocnářství či lesní hospodářství. V našich příspěvcích se soustředíme nejenom na to, co úspěšného
se podařilo, ale zároveň upozorňujeme na problémy, seznamujeme čtenáře s naším postojem k vybraným
okruhům. Rádi bychom v tomto směru uvítali vyšší aktivitu a součinnost s celou členskou základnou.
Opakovaně tedy i touto cestou žádáme o náměty, témata, zajímavosti, materiály včetně fotografií, regionální
výstavy, setkání s veřejností. Sektor je velice pestrý, zajímavý a atraktivní a lze jej takto v pozitivním směru i
prezentovat. Koordinace tuto práci posiluje a ještě dále zviditelňuje. Standardně máme výbornou spolupráci
s redakcemi ČTK, s redakcí Týdeníku Zemědělec, s deníkem Právo, Hospodářskými novinami, Deníky, ale i
mnoha dalšími redakcemi. Souběžně s tím plně využíváme prostor na našem portále APIC-AK.cz, který je
přístupný celé členské základně komory.
V průběhu let 2014 - 2016 pokračovaly práce na hledání
témat a příspěvků, jejich redakčního zpracování, edici a
distribuci Magazínu Agrobase, který vychází jako
dvouměsíčník, tedy 6 krát ročně. Cílem je poskytnout členům
AK ČR, ale i dalším zájemcům o problematiku zemědělství,
lesnictví, potravinářství, venkova a mnoha dalších témat,
maximum aktuálních a relevantních informací. AGRObase je
distribuována zdarma na jednotlivé okresní a krajské agrární
komory i konkrétním zájemcům, aktuálně zhruba tedy na
2.200 adres. Dále je k dispozici na celostátních i regionálních
akcích komory a samozřejmě také na výstavách a veletrzích,
kterých se AK ČR účastní. Elektronická verze je zveřejněna a
archivována na portále www.akcr.cz.
Zprávy o činnosti a akcích Agrární komory ČR, stejně jako
tiskové zprávy a stanoviska jsou dále pravidelně publikovány
v Týdeníku Zemědělec, kde má Agrární komora ČR svoji
pravidelnou stránku, dle potřeby v sobotní příloze deníku
Právu, ale i v odborných týdenících Euro, Ekonom, denících a
zpravodajských televizí.
V uplynulém volebním období bylo vydáno 58 tiskových
zpráv, které reagovaly na aktuální dění v zemědělském
sektoru. AK ČR byla pravidelně citována jako hlavní zdroj ve zprávách ČTK (více než 500 krát) i v ostatních
médiích, převážně denících – Právo, MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny. Zástupci Komory se
pravidelně účastní mediálních akcí, rozhovorů v televizi, v rádiu, konferencí či seminářů, kde prezentují
názory a stanoviska členské základny Agrární komory ČR.
V roce 2016 rovněž pokračovala pravidelná spolupráce s deníkem Právo, kde Agrární komora ČR šestkrát
v průběhu roku v sobotním vydání deníku formou celostránkových článků informovala o aktuální situaci a
aktuálních problémech v zemědělském sektoru. Navíc bylo možné uveřejňovat na stránkách deníku Právo
komentáře a úvahy zástupců AK ČR k aktuálnímu dění v legislativě i v celém odvětví. Vzhledem k úspěchu
této propagace předpokládáme, že bude pokračovat i nadále, protože právě spolupráce s deníky může
pomoci pravdivě informovat veřejnost o stavu, ve kterém se české zemědělství nachází a zároveň upozornit
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veřejnost na to, že čeští zemědělci jsou právě na samém začátku řetězce, na jehož konci si spotřebitelé
mohou čerstvé a kvalitní potraviny domácího původu koupit.
Agrární komora ČR je stálým partnerem Žofínských fór zaměřených na zemědělství a potravinářství. Tato se
konají v pravidelných jarních a podzimních termínech k aktuální problematice sektoru. Jde například o
témata bezpečnosti, kvality a kontrol potravin, postavení našeho zemědělství a potravinářství v prostoru trhu
EU, konkurenceschopnosti, rozvoje venkova, strategických opatření, propagace a marketingu, výhledu
Společné zemědělské politiky, naší soběstačnosti v potravinách a komoditách, apod. Vysoký kredit a zájem
veřejnosti i médií o tato setkání nás předurčují k další spolupráci v této oblasti.
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8. Zahraniční činnost
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., zahraniční činnost
Agrární komora ČR se v posledních třech letech soustředila na spolupráci při prosazování zájmů svých členů
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Za tímto účelem pokračovala ve svém členství v orgánech Copa
Cogeca a v roce 2016 se stala také členem nově vzniklé organizace Farm Europe. V neposlední řadě nadále
úzce spolupracovala s členy tzv. Visédrádské čtyřky (V4), tedy se zástupci agrárních komor Maďarska, Polska
a Slovenska.

8.1. Copa Cogeca
COPA (Výbor profesních zemědělských organizací) se skládá z 60
organizací ze zemí Evropské unie a soustředí se především na
otázky související s postavením zemědělců v rámci EU a
dodavatelsko-odběratelského řetězce.
Její sesterská organizace COGECA (Všeobecná konfederace
zemědělských družstev v Evropské unii) v současné době zastupuje obecné i specifické zájmy družstev asi
40,000 právnických osob, které zaměstnávají zhruba 660.000 lidí a s ročním obratem přes tři sta miliard eur
v rámci EU. Brzy po svém vzniku byla COGECA uznána evropskými institucemi jako hlavní zastupitelský orgán
právnických osob podnikajících v oblasti zemědělství.
V průběhu posledních tří let se AK ČR v rámci organizací COPA a COGECA přímo, popřípadě prostřednictvím
pověřených osob, účastnila stovek jednání. Jenom v roce 2016 jich bylo více než 80. Delegovaní zástupci se
účastnili zasedání jednotlivých pracovních skupin včetně koordinačních výborů družstev. Všechny zápisy,
informace a závěry byly k dispozici všem členům prostřednictvím informačního servisu APIC (www.akcr.cz) a
to průběžně. Finanční krytí cest na jednání včetně členských příspěvků bylo plně zajištěno z prostředků
dotačního titulu 10.D. Ministerstva zemědělství podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotací podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Záměrem a cílem členství a vystupování na pracovních
skupinách bylo jednoznačně poukázat na rozdíly mezi již agrárně vyspělými zeměmi, které dlouhodobě
čerpají finanční zdroje z EU a relativně novými členy přistoupivšími v souvislosti s prvním a druhým
východním rozšířením EU v letech 2004 a později.
Hájit zájmy tuzemského zemědělství na úrovni Bruselu je proti často protichůdným zájmům silných agrárních
zemí jako je Německo, Francie, Itálie, nebo Španělska velmi důležité.
Na rozdíl od AK ČR není například Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora členem organizací
Copa a Cogeca. Je to způsobeno neochotou tamní vlády finančně podporovat členství v této organizaci.
Představitelům slovenské komory se nepodařilo přesvědčit ministerstvo zemědělství o nutnosti přítomnosti
slovenského zástupce na jednáních vytvářejících prostor pro hájení zájmů malých členských států u Evropské
komise a Evropského parlamentu.
Pracovní skupiny COPA-COGECA, ve kterých se naši zástupci účastnili jednání:
Alkohol a lihoviny
Mléko a mléčné výrobky
Krmiva pro hospodářská zvířata
Obiloviny
Plemenný skot
Rozvoj venkova
Vývozní politika
Sušená krmiva

Semenářství
Cukr
Víno
Biotechnologie
Len a konopí
Med
Ovoce
Vejce a drůbež

Brambory
Rostlinolékařství
Právní a daňová problematika
Hovězí a telecí maso
Vepřové maso
Pojištění
Lesnictví
Welfare - dobré životní podmínky zvířat

Viceprezident AK ČR a předseda ZS ČR Ing. Martin Pýcha v prosinci 2015 úspěšně obhájil pozici viceprezidenta
Cogeca – Evropské organizace zemědělských a rybářských družstev.
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8. 2. Farm Europe
Od roku 2016 se Agrární komora ČR stala členem organizace Farm Europe. Tato organizace prosazuje zájmy a
požadavky svých členů v Evropském parlamentu. Ve srovnání s Copa a Cogeca se Farm Europe vyznačuje
jiným stylem projednávání a prosazování zájmů svých členů. Namísto pevně stanovených pracovních skupin
organizuje Farm Europe odborné semináře, na kterých členové vznáší své požadavky a ty jsou dále
prosazovány v Evropském Parlamentu a Evropské komisi. V roce 2016 mezi hlavní témata patřilo především
řešení dopadů tzv. „mléčné krize“.
Výsledkem opakovaných požadavků na řešení nepříznivé situace s cenami a zásobami mléka v EU bylo
vyhlášení balíčku opatření, které měly podpořit snížení produkce mléka a podpořit kvalitu mléka. AK ČR
podpořila požadavek na podporu kvality. Z toho ve finále vznikla dotace na Q CZ - mléko. Farm Europe není
inkluzivní organizací jako Copa a Cogeca. Z tohoto důvodu jsou naše požadavky více akceptovány a výsledky
jednání pro nás transparentnější. Sice je frekvence jednání Farm Europe výrazně nižší než u předcházející
organizace, přesto efekt prosazování našich zájmů je minimálně srovnatelný. Kromě jednání v Bruselu se za
účasti našeho zástupce jednalo též v italském Miláně. Hlavním tématem byla reforma Společné zemědělské
politiky Evropské unie po roce 2020 a nalezení kompromisu mezi ochranou životního prostředí a uchováním a
vytvářením pracovních míst na venkově.
Účast na jednáních a členské poplatky jsou plně hrazeny ze zdrojů MZe, respektive z dotace 10.D.

8. 3. Visegrádská čtyřka

I v průběhu posledního volebního období pobíhala pravidelná setkání zástupců Maďarské agrární komory,
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Národní rady agrárních komor Polska a Agrární
komory ČR. Každé jednání je věnováno národním i zahraničním otázkám v zemědělství.
Pro příklad uvádíme 61. zasedání, které proběhlo v Židlochovicích, kde vzniklo a následně bylo podepsáno
komuniké směřující na Evropskou komisi a Copa a Cogeca a zohledňovalo následující body.
1. Připravit další záchranný balíček pro komoditu mléko ve výši jedné miliardy EURO, který by měl být
vyplacen v co nejkratší době s preferencí výplaty pro státy s největším poklesem ceny. Peníze určené pro
výplatu balíčku by neměly pocházet ze zdrojů SZP.
2. Podniknout všechna nutná opatření k zrušení ruského embarga a znovuotevření ruského trhu pro
zemědělské produkty z Evropské Unie. Evropská komise by také měla za využití svého diplomatického
sboru navázat ztracené kontakty a hledat nová odbytiště pro unijní zemědělskou produkci.
3. Přehodnotit referenční prahy a zvýšit intervenční ceny pro sektor mléka o alespoň 10 % pro sušené
odstředěné mléko a 25 % pro máslo.
4. Zvýšit limit pro obálku určenou pro citlivé komodity na alespoň 20 % prvního pilíře SZP.
5. Prosazovat a podporovat vývoz za pomoci exportních refundací pro sektor mléka a vepřového masa a
využít exportních úvěrů k tomu, aby se z unijního trhu odstranila současná nadprodukce.
6. Umožnit členským státům, aby mohly zemědělské komodity jako je SOM, sýry, máslo, vepřové maso
anebo maso drůbeží exportovat v rámci rozvojové humanitární pomoci, pomoci pro uprchlíky, kteří hledají
dočasnou ochranu v Evropě a v rámci pomoci pro nejchudší občany členských států Evropské unie (Fond
Evropské pomoci nejchudším osobám).
7. Připravit společný regulatorní rámec pro boj s nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci.
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Na zasedání V4 jsou rovněž zváni nejvyšší představitelé Copa a Cogeca. Posledním, kdo přijal naše pozvání,
byl Pekka Pesonen generální tajemník Copa a Cogeca, který se účastnil jednání v maďarském Balatonfüredu.
Na tomto jednání nejen česká, ale i polská a slovenská strana přednesly požadavky na rovnoprávný přístup
všech členských států ke Společné zemědělské politice. Preference původních 17 států oproti novým,
přistoupivším v roce 2004 a později je nepřehlédnutelná. Dále delegace požadovaly jednoznačnou pomoc pro
řešení problematiky mléka po zrušení mléčných kvót. Poukázaly na nedostatečná řešení obdobné situace
s cukrem po zrušení jeho kvót v roce 2017. V neposlední řadě byla opět diskutována otázka sankcí proti
Ruské federaci za anektování Krymu. Copa a Cogeca, ústy generálního tajemníka, si uvědomuje jak mléčnou
krizi, tak další problémy a jejím cílem je zastupování všech členů bez rozdílu. Opakovaně navrhovala Evropské
komisi systém dotační politiky, a to nikoli pouze na dobrovolné snížení počtů dojnic, ale i umožnění
systematické podpory zemědělců a mlékařů. Řešení dopadů zrušení kvót na cukr nemá dosud EK rozmyšlené.
Ujistil, že snahou je maximálně snížit dopady zrušení tohoto omezení na pěstitele a zpracovatele cukrovky.
Co se týče ruských sankcí, to je politické rozhodnutí provázané nejen na zemědělský sektor a zde obtížně
může Copa a Cogeca něco prosadit.

8. 4. Zahraniční diplomaté
Záměr zřízení zemědělských diplomatů ve vybraných mimounijních zemích je součástí proexportních aktivit
vlády. Ministerstvo zemědělství oslovilo proto Agrární komoru ČR a Potravinářskou komorou ČR s dotazem a
možností vytipovat některé zahraniční destinace pro budoucí zemědělské diplomaty. Hlavními důvody zřízení
zvláštní sítě zemědělských diplomatů jsou specifičnost zemědělsko-potravinářského sektoru (s ohledem na
existenci Společné zemědělské politiky) a dále relativní marginalita zemědělství a potravinářství z hlediska
ekonomické váhy v rámci českého hospodářství a s tím související okrajové zahrnutí do stěžejních materiálů
České republiky – Exportní strategie pro období 2012-2020 a Strategie konkurenceschopnosti ČR 2012-2020.
Zemědělští diplomaté byli vybráni ve třech vlnách, bohužel ne vždy do destinací, které bychom z našeho
pohledu preferovali. Nejprve se jednalo o Srbsko, Čínu, Rusko a Saudskou Arábii. Tito diplomaté již působí na
českých ambasádách. U dalších teritorií, Japonsko, USA a Libanon, proběhlo v měsíci lednu výběrové řízení,
na základě něhož, budou noví zemědělští diplomaté delegováni. Poslední země, o kterých se hovoří jako o
potencionálně vhodných, jsou Mexiko (s akreditací na Kubu) a jedna ze tří zemí Irán, Nigérie a Turecko.
Poptávky i ohlasy ze zahraničí se již objevují a jsou zveřejňovány na APIC-AK.cz (www.akcr.cz).

8. 5. Zahraniční zaměstnanci
Vláda se rozhodla vzhledem k dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pracovníků zjednodušit proces
schvalování a vydávání pracovních karet pro zaměstnance z Ukrajiny.
Režim zvláštního zacházení je nastaven tak, že podnikatelské reprezentace (Asociace malých a středních
podniků a živnostníků České republiky, Hospodářská komora České republiky, Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
Agrární komora České republiky, Potravinářská komora České republiky) a Agentura pro podporu podnikání a
investic (CzechInvest) jsou garanty za přijímání žádostí o zařazení do Režimu zvláštního zacházení pro
kvalifikované pracovníky z Ukrajiny. Nicméně celá rozhodovací odpovědnost nadále zůstává na Ministerstvu
vnitra a Ministerstvu zahraničních věcí. Tyto dva resorty musí o žádosti rozhodnout ve správním řízení.
V České republice ukrajinští pracovníci mohou vykonávat práce podle platného znění aktualizované
Klasifikace zaměstnání CZ — ISCO zpravidla zařazena do hlavních tříd 4 — 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve
veřejném sektoru http://www.mpo.cz/dokument178478.html. Podmínkou pro přijetí pracovníka na území
ČR je pracovní smlouva v délce trvání minimálně na rok. Rovněž musí být pro něj zajištěny ubytovací kapacity.
Nadále se jedná o možnosti spuštění režimu sezónních pracovníků, kteří by byli velmi potřební ve
školkařských, zelinářských, ovocnářských, chmelařských, bramborářských, pekařských a cukrářských
provozech. Na základě neustále se opakujících požadavků právě ze strany AK ČR, PK ČR a dalších budou práce
na nové metodice a nařízení vlády v průběhu roku 2017 dokončeny.
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9. Připomínková řízení
Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR

V rámci připomínkových řízení je na webových stránkách
Agrární komory České republiky (www.akcr.cz) ročně
zveřejněno více než 70 materiálů k připomínkování. Za uplynulé
tři roky se toto číslo blíží přibližně dvěma stům. V minulých
letech docházelo několikrát k optimalizaci tohoto systému tak,
aby do připomínkování bylo zapojeno co nejvíce subjektů, které
skutečně mají čas a zájem materiály připomínkovat. Byl
vytvořen seznam osob, kterým se zasílají informace o
připomínkových řízeních s odkazy na stažení konkrétních
materiálů. Tyto souhrny jsou zasílány osobám, které mají o
připomínkování zájem, jednou týdně, popřípadě dle potřeby
včetně chronologického řazení podle konce připomínkování.

Mezi nejdůležitější předpisy v posledních třech letech patřily
novely nařízení vlády k přímým platbám, a prováděcí předpisy
PRV, které byly několikrát novelizovány. Připomínkován byl také
samotný materiál Programu rozvoje venkova, kam se podařilo
zařadit celou řadu připomínek týkajících se podpory citlivých komodit a živočišné výroby. Připomínkována
byla také tzv. „Strategie rozvoje rezortu do roku 2030“, do které se podařilo prosadit několik zásadních
dodatků členských organizací a zájmových svazů. Celkově se směrem k rezortu podařilo v posledních třech
letech navázat aktivní a konstruktivní dialog, který umožňuje komoře prosadit některé zásadní pozměňovací
návrhy a zároveň nedostává naši organizaci do izolace. Velké procento „třecích ploch“ je navíc již vyřešeno
v rámci pracovních skupin, kterých se za AK ČR účastní její tajemník, případně jiní odborníci. Důležitým
orgánem z pohledu prosazování zájmu AK ČR je kolegium poradců, kde má AK ČR zastoupení v osobě pana
tajemníka Ing. Martina Fantyše a dříve také pana viceprezidenta Ing. Bohumila Belady. Nově byly zavedeny
také Kulaté stoly ministra zemědělství, které jsou vhodnou platformou pro načtení a prodiskutování témat a
priorit

V rámci potřeby odborného zázemí pro otázky, které se zemědělstvím souvisí spíše nepřímo, se podařilo
navázat, dobrou spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou reprezentovanou výkonnou tajemnicí Ing.
Andreou Pondělíčkovou a také Českým rybářským sdružením zastoupeným panem RNDr. Michalem
Kratochvílem, Ph.D., jejichž odbornosti bylo využito především v jednáních směrem k Ministerstvu životního
prostředí.
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10. Schůzová činnost
Ing. Jiří Felčárek, Odbor zahraničí a analytika AK ČR
Představenstvo Agrární komory ČR, případně společně s Dozorčí radou AK ČR, se od XXIV. sněmu sešlo dle
stanoveného harmonogramu k řádným jednáním, a to v roce 2016 8. června v Praze, 25. srpna v Českých
Budějoviccích, 5. října v Praze, 7. prosince v Dobrovici, v roce 2017 25. ledna v Praze a 15. března v Olomouci.
Mimořádné jednání představenstva bylo svoláno na 6. a 24. února 2017 především ve vazbě na volby do
orgánů AK ČR v březnu 2017.
Účast členů představenstva na jednáních pravidelně přesahuje 90 % hranici. K jednáním jsou zváni hosté jako
je ministr zemědělství ČR a členové vedení MZe a dále zástupci resortních organizací jako je SZIF, PGRLF, ale
také ČSÚ, univerzit, partnerů AK ČR, apod. K hlavním tématům jednání patřily záležitosti spojené a navazující
na Společnou zemědělskou politiku EU a Program rozvoje venkova, nastavení a využití investičních dotací,
rozpočet kapitoly Ministerstva zemědělství, zhodnocení komoditní problematiky a vývoje trhu, nastavení a
využití rámce národních podpor, řešení a spolupráce s partnery v oblasti klimatických změn a dopadů sucha,
činnost PGRLF, ustanovení Fondu těžko pojistitelných rizik a dalších programů, ale také dozorových orgánů,
připomínkování legislativy státních institucí a předkládání vlastních materiálů, či jednání o hospodaření,
příspěvkové kázni a dalším směrování a rozvoji AK ČR. Veškeré zásadní rozhodnutí AK ČR prochází schválením
usnesení jejího představenstva, o kterých je členská základna obratem informována. Cílem těchto jednání je
stabilizovat postavení AK ČR a zároveň posílit vyrovnanou agrární hospodářskou soustavu České republiky a
zajistit její dlouhodobé a důstojné působení v rámci jednotného trhu EU.
Po rozšíření vedení o viceprezidenty vzešlé z doplňujících voleb, které se konaly v rámci XXIII. sněmu, tedy
v roce 2015, bylo v souladu s interními předpisy AK ČR ustanoveno Prezidium AK ČR jako orgán řešící aktuální
problematiku, přijímající stanoviska a doporučení pro představenstvo AK ČR a k řešení bezodkladných otázek
činnosti a chodu AK ČR s externím i interním zaměřením. Prezidium, jehož přizvanými členy jsou pracovníci
Úřadu AK ČR, se schází pravidelně v předstihu před jednáními představenstva AK ČR a dále v průběhu roku
dle potřeby.
Z dalších setkání na celostátní úrovni se pravidelně dvakrát ročně konají porady KAK, RAK a OAK a členských
společenstev. Prezident AK ČR a další členové vedení a úřadu AK ČR se také účastnili předsněmovních debat v
krajích s delegáty sněmu AK ČR, konaných vždy v začátku příslušného kalendářního roku. Průběžně vedení a
Úřad AK ČR obsazují také jednání okresních, regionálních a krajských komor, výročních schůzí, valných
hromad, či porad členských společenstev.
Trvalým tématem současnosti, a o to více po průběhu vegetačního období roku 2015, ale i mrazových škod
na jaře 2016 a místy až devastujících dopadů sucha, mrazu i krupobití, je řešení klimatických změn v
zemědělském, lesnickém, rybářském a vodním hospodaření v krajině. Rok 2015 přinesl sektoru škody
v odhadované kumulované výši přesahující 2,9 mld. s přímými dopady především na podniky se
specializovanou výrobou, ale i do krmivové základny živočišné výroby s následnou kompenzací ze strany státu
v objemu 1,2 mld. Kč vyplacenými na základě metodiky ve druhém pololetí roku 2016.
Jednotlivých poznatků a institucí zabývajících se v různé podobě tématy klimatických změn a nedostatku či
nadbytku srážek je v České republice celá řada. Agrární komora ČR proto již v roce 2014 iniciovala a od té
doby trvale vede dialog se všemi partnery z řad zemědělské praxe, výzkumníků, akademiků, ale i státních
úředníků, s cílem spojit síly a poznatky ke vzniku účinných a společných návrhů na opatření směřující k
maximálním, rychlým, ale i koncepčním a především účinným řešením tohoto stavu. Hlavním důvodem není
jen aktuální dopad a škody v prvovýrobě, ale i blízká budoucnost, protože podle predikcí a matematických
modelů budou tyto extrémy stále častější a razantnější například s jiným rozložením srážek v roce, zvýšeným
počtem tropických dní a nocí, apod. Dosavadní poznatky a zkušenosti teorie proto musí za své vzít také praxe.
I proto je důležité zapojení členské základny AK ČR a dalších partnerů na celé území České republiky do
celostátní sítě sběru dat, jejich aktuální i dlouhodobé vyhodnocení, i využití poradenské činnosti, analýz,
časových řad, předpovědí a odhadů k řešení klimatických vlivů v konkrétních regionech ČR. Mezi opatřeními
v krajině je například kumulace vody přes využití stávajících i nových vodních ploch a závlahových systémů,
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cílené pozemkové úpravy, opatření vedoucí k ochraně půdy a krajiny před erozí, zlepšení podmínek
mikroklimatu regionů, apod. Hlavními partnery pro tuto diskuzi jsou vedle AK ČR kupříkladu Mendelova
univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Česká zemědělská univerzitě v Praze, Výzkumný ústav
vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Státní pozemkový úřad, Český
hydrometeorologický ústav, Asociace krajů ČR a samozřejmě Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo
životního prostředí, či poradní skupiny vlády ČR. Vývoj, predikce, statistická data a jejich vyhodnocení,
aktuální hlášení a další informace lze nalézt na stránkách www.intersucho.cz.

65

11. Informatika, webové stránky AK ČR, APIC-AK.cz, šetření
FADN, výkaznictví
Ing. Soňa Chánová, Odbor informatiky AK ČR
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR

11. 1. Portál www.akcr.cz (=www.apic-ak.cz)
• V druhé polovině roku 2014 byl
na portálu www.apic-ak.cz –
změněn
design
a
byla
doprogramována
souhrnná
informace z interní sekce, tzv.
Zpravodaj – pro registrované
členy, která má denní i týdenní
frekvenci – v obou případech
pouze tehdy, když je v této
sekci zveřejněn nový článek.
• Od 6. 2. 2015 byla spuštěna
možnost registrovat se na
pořádané
semináře/porady/akce prostřednictvím portálu. Výhody – člen má doplněny své údaje; jméno,
příjmení, titul, název podniku, adresu, telefon a email. Po jednoduchém zaškrtnutí vybraného termínu
přichází jemu i administrátorovi e-mailem oznámení, která obsahuje datum, místo konání semináře a
celé jméno a příjmení účastníka. Potřebné údaje na portálu automaticky seřazují do tabulky, odkud se
snadno vloží do jakékoliv prezenční listiny (např. pro semináře PRV). Pokud by se seminář odkládal nebo
rušil, je možnost kontaktovat přihlášené. Když se někdo opakovaně hlásí a nedostaví se, systém mu po 3
absencích neumožní přihlášení. Nevýhody spojené s telefonickým nebo emailovým přihlašováním, kdy
chyběly údaje, byly zaměněny termíny seminářů, uživatel nebyl k dohledání, nebo složitě vypisoval údaje
na místě, by tímto měli být u registrovaných členů, co nejvíce eliminovány.
• Kvůli lepší zapamatovatelnosti se na portál dá vstoupit i po zadání www.akcr.cz.
• Kalendář škol - Školská komise AK ČR a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
přišla s iniciativou Kalendáře akcí pro školy. Každá přihlášená škola (nemusí být členem AK ČR) má
možnost požádat o registraci na www.akcr.cz a zadávat své akce konající se v příštím období. Škola si
akce může zadat sama. Akce se zobrazují v denních a týdenních Novinkách s dostatečným předstihem.
Z akcí Školská komise vybere cca 6 TOP akcí, které bude potom výrazně mediálně podporovat.
Podmínkou je, že tyto akce musí být zveřejněny na webu www.akcr.cz, zkušební provoz byl spuštěn
v prosinci 2015, ostrý v lednu 2016.
• V polovině roku 2016 se začalo s automatickým zasíláním důležitých zpráv každý pátek z www.akcr.cz
(www.apic-ak.cz), pokud byla některá zpráva od pondělí daného týdne označena jaké důležitá, tím se
také zvýšila návštěvnost stránek v tento den.
• od srpna 2016 byla z důvodu absence průběžného burzovního zpravodajství přidána na web tabulka
Agrokomodit, která se aktualizuje 3x denně – vznikla za spolupráce se společností CZECH AGRO
KOMODITE http://www.czech-agro-komodite.cz/
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Návštěvnost na www.apic-ak.cz
Rok
2013
2014
2015
2016

Zobrazení
stránek
260 194
328 475
350 776
352 299

Nárůst oproti minulému roku
- (*nastavení Google statistiky až v průběhu roku 2012)
68 281
22 301
1 523

Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2014. V tomto roce proběhla změna webových stránek a registrace
členů komor, kteří začali dostávat přímo do svých emailových schránek automaticky generované souhrnné
informace z portálu, takže si mohli okamžitě přečíst i interní informace vyžadující heslo a vybírat si přímo,
podle vlastních preferencí, co je zajímá, aniž by byli závislí na zasílání a výběru zpráv vedením okresních
komor.
Síla stránky ze dne 23. 1. 2017 – optimalizace stránek pro vyhledávače:
www.agrocr.cz 57 %, www.apic-ak.cz 58 %, www.eagri.cz 54 % , www.zscr.cz 58 %
Zdroj: SEO-servis.cz

11. 2. FADN
Ing. Soňa Chánová, Odbor informatiky AK ČR
Vývoj šetření ekonomiky zemědělských podniků za roky 2014 - 2017:
Rok

Šetření
zastřešilo
organizací

Nabídnutých
podniků
celkem

2014
2015
2016
2017

13
18
22
-

31
49
50
50

Nabídnuto do
šetření
FO
PO

3
6
9
10

28
42
41
40

Dokončených
podniků
celkem

27
22
37
*

Dokončilo
šetření
FO
PO

1
5
7
*

%, podniků,
které šetření
dokončilo

26
17
30
*

87,10 %
44,89 %
74,00 %
*

FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba, * výsledky budou k dispozici až v září 2017

Důvod odstoupení podniků v průběhu šetření je obvykle nedostatek času na
šetření. Uzávěrka obvykle bývá 30. června, u podniků, ve kterých probíhá audit 31.
července. Protože je toto období pro zemědělce nejnáročnější a probíhají také dovolené, podniky nestihnou
šetření dokončit.
V roce 2017 byl vyhlášen nový minitendr na nadcházející období.

11. 3. Sociální sítě
Ing. Jan Doležal, Odbor komodit AK ČR
Facebook Agrární komory České republiky byl založen v roce 2016. Zatím má přibližně 160
fanoušků, kterým jsou zveřejňovány informace zhruba jednou týdně. Vzhledem k obvyklé
skladbě uživatelů této sociální sítě se jedná spíše o odlehčené, méně vážné příspěvky.
Twitter byl založen také v r. 2016 s cílem upozornit na některá důležitá témata odbornou
veřejnost a především zástupce médií. Příspěvky jsou tak publikovány v souvislosti
s vydáváním tiskových zpráv AK ČR.

11. 4. Výkaznictví
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
Po dvouletém úsilí se podařilo zpřesnit vykazování cen mléka placených zemědělcům úpravou výkazu Mlék
(MZe) G-12. Doplatky za minulá období vyúčtované ve sledovaném období jsou již zahrnuta do ceny.
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12. Činnost úřadu a financování AK ČR
Ing. Václav Suchan, CSc. MBA, ředitel Úřadu AK ČR

12. 1. Stěhování
Vzhledem k užší vzájemné spolupráci mezi Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR po sněmu AK
ČR v roce 2014 byla k 16. 6. 2014 Agrární komora přestěhována ze Štěpánské ulice v Praze 1 k Potravinářské
komoře do Malešic – Praha 10. Agrární komora ČR pracuje v nových prostorách, které lépe vyhovují jejím
činnostem. Mimo jiné jsou k dispozici parkovací místa pro hosty, zasedací místnost pro cca 40 osob, apod.
Navíc bylo dosaženo roční úspory na nájemném a službách ve výši cca 270 tisíc korun.

12.2. Personální změny
V březnu 2014 odešel do důchodu Ing. J. Kratochvíl a na jeho místo byl přijat Ing. J. Doležal. V květnu a červnu
byl ukončen pracovní poměr s Ing. E. Línkovou a paní H. Volešákovou a z Potravinářské komory ČR přešli na
Agrární komoru ČR na částečný pracovní úvazek Ing. D. Večeřová na úsek mediální komunikace, Ing. T.
Kreutzer na úsek zahraničí a analytiky a Ing. V. Suchan, CSc., MBA na nově zřízenou pozici ředitele úřadu. Byla
tak personálně posílena a zefektivněna činnost úřadu AK ČR.
Koncem roku 2015 bylo rozhodnuto o personálním doplnění úřadu AK ČR. K 1. lednu. 2016 nastoupil Ing. J.
Pondělíček, Ph.D., který nahradil Ing. T. Kreutzera v útvaru zahraničí a analytika. Dále byl od 1. ledna do 30.
června 2016 přechodně posílen útvar komodit, kam nastoupila na částečný pracovní úvazek Ing. M.
Kodatová. K 30. 11. 2016 ukončila pracovní poměr Ing. J. Nekvasilová na úseku vzdělávání a na její místo
nastoupila Mgr. Š. Štejnarová.
Veškeré personální změny za období 2014 – 2016 byly realizovány bez navýšení stavu zaměstnanců úřadu AK
ČR.

12.3. Inventarizace
V návaznosti na stěhování a personální změny v roce 2014 byla provedena řádná inventura majetku Agrární
komory ČR. Byl vyřazen zejména nevyhovující nábytek a hardware. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
Na přelomu roku 2015 a 2016 byla provedena další řádná inventura majetku. Nebyly zjištěny inventurní
rozdíly. Úřad AK ČR byl během roku 2015 plně dovybaven potřebnou kancelářskou a komunikační technikou
a referentskými vozidly. Nově byla zakoupena jedna Škoda Octavia a jedna Škoda Fabia a od Potravinářské
komory ČR odkoupena zánovní Škoda Superb.
V lednu 2017 byla opět provedena řádná inventura majetku bez zjištění inventurních rozdílů.

12.4. Restrukturalizace úřadu
V roce 2015 v rámci restrukturalizace úřadu AK absolvovaly Ing. V. Klobouková a paní V. Fialová certifikovaný
rekvalifikační kurz účetnictví, správy daní a mezd a od 1. 1. 2016 převzaly plně účetnictví, daně a mzdy do své
kompetence. Návazně byla ukončena k 1. 4. 2016 smluvní spolupráce se společností OlComp, která tuto
agendu dosud zajišťovala.
V roce 2015 byla kompletně zrevidována agenda BOZP a PO.
V roce 2016 byla zavedena agenda veřejných zakázek, včetně zřízení profilu zadavatele na portálu
www.vhodne-uverejneni.cz.
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12.5. Revize evidence členské základny
V návaznosti na úkoly z Prezídia AK ČR úřad AK ČR ve spolupráci s dozorčí radou a okresními, krajskými a
regionálními komorami začal v roce 2015 průběžnou kontrolu stavu evidence členské základny. Úplné
evidenční údaje, vč. výměry a kontaktů jednotlivých členů byly pouze u 39 OAK a RAK z celkem 50. Část
nedostatků byla odstraněna do konce roku 2015 a do evidence tak bylo 24. 2. 2016 vzato dalších 35 530 ha a
tím celkový počet evidovaných ha dosáhl 1 522 062 ha. Revize členské základny nadále pokračuje.

12.6. Finance, rozpočet
Rozpočet AK ČR na rok 2014 ve výši cca 30 mil. Kč příjmů a výdajů byl analyzován v květnu 2014 se zjištěním,
že příjmy ve výši cca 3 mil. Kč nebyly ve skutečnosti kryty reálnými příležitostmi a náklady na některé akce
v roce 2013 a počátkem roku 2014 překročily plánovanou výši a/nebo byly ztrátové. Proto byly operativně
rozkládány platby v čase v souladu s vývojem cash flow a dodržována rozpočtová kázeň. Dále byly zejména
během druhého pololetí sníženy náklady na služby, zejména na vydávání časopisu Agrobase, za pronájem
kanceláří a služby spojené s jejich provozem, cestovní výdaje, výdaje na reprezentaci, byla provedena daňová
optimalizace, apod. Tím bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku za rok 2014, resp. „kladné
nuly“.
Představenstvu a dozorčí radě AK ČR jsou od roku 2014 čtvrtletně předkládány výsledky hospodaření k jejich
posouzení.
Vyrovnaný plánovaný rozpočet AK ČR na rok 2015 ve výši cca 29,5 mil. Kč příjmů a výdajů byl realizován v
souladu s vývojem cash flow, dodržováním rozpočtové kázně daňovou optimalizací. Tím bylo dosaženo
vyrovnaného hospodářského výsledku za rok 2015, tj. zisku před zdaněním cca 140 000 Kč.
Na rok 2016 byl naplánován vyrovnaný rozpočet ve výši 29,124 mil. Kč příjmů a výdajů. Skutečnost 2016 byla
31,7 mil. Kč a bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku, tj. zisku před zdaněním cca 50 000 Kč
(dle stavu účetnictví k 23. 1. 2017).
Nehledě na trvale vyrovnaný rozpočet nadále trvá enormní závislost příjmů AK ČR na cizích zdrojích, jejichž
opakovatelnost je nejistá ať se jedná o dotace nebo o služby s převažujícím podílem ročních sponzorských
smluv. Dotace a smlouvy dohromady nadále představují téměř 70 % celkových příjmů AK ČR. Relativně
stálým příjmem jsou pouze členské příspěvky (cca 30 % celkových příjmů). Nedařilo se zvyšovat výnos ze
stávajících aktivit AK ČR na straně jedné a získávat nové a výnosné aktivity. Počet členů AK ČR platících
příspěvky je prakticky stále stejný. Teprve v roce 2016 se podařilo získat nové projekty např. „Naskoč na
mléčnou vlnu“ (také v roce 2016 zrealizován) a 5 projektů z PRV – Vzdělávání a informační akce (realizace až
v roce 2017), ale za změněných dotačních podmínek (míra dotace se snížila ze 100 % na 70 %, 30 %
spolufinancování žadatelem). Předfinancování a kofinancování takových projektů dále zvyšuje nároky na cash
flow, resp. na tvorbu zisku ze kterého se projekty předfinancují.

12.7. Agrární plesy
Ples s účastí významných osobností z podnikatelských a politických řad, ale také zástupců akademické obce,
diplomatického sboru, státních i nevládních organizací zemědělského resortu a médií se konal dne 23. ledna
2015, dále 22. ledna 2016 a 16. Agrární ples se konal 3. února 2017.
Mezi čestné hosty vždy patřili mj. předseda Senátu Parlamentu, ministr zemědělství, předseda ZV PSP a další
představitelé podnikatelské, politické, akademické a diplomatické sféry, zástupci MZe a resortních institucí
(SZIF, PGRLF, SVS ČR, SZPI, apod.). Dále byli přítomní představitelé podnikatelské sféry, zájmových a
profesních sdružení, či médií.
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Počet hostů se pohyboval od 900 do 1200. Propagace partnerů byla směrována tak, aby oslovila všechny
přítomné hosty - umístění logopanelů na hlavním schodišti, promítání smyčky vedle pódia v Hlavním sále,
poděkování prezidentem i konferenciérkou, aj.
Agrární plesy byly vyhodnoceny jako významná společenská událost. Financování plesů bylo zajištěno
sponzorsky přes členy představenstva a úřad AK a prodejem vstupenek. Prodané vstupenky tvořily zisk
z plesů. Sponzorsky byla zajištěna také bohatá tombola.
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13. Ostatní činnost
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR

13. 1. Odborné výstavy a veletrhy

Každoročně se zúčastňujeme těchto výstav:
TECHAGRO Brno, Země živitelka České Budějovice, Národní výstava hospodářských zvířat Brno, Zahrada Čech
Litoměřice, TOP GASTRO Praha, Salima Brno. Na těchto akcích jsme měli společný stánek s Potravinářskou
komorou, zaměřený na propagaci českého zemědělství, českých potravin i za pomoci evropského programu
„Bílé plus“. Zde probíhají ochutnávky oceněných výrobků a různé soutěže pro děti i dospělé. V rámci
doprovodných programů výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích každoročně probíhají jednání
představenstva, dozorčí rady, ekonomické, myslivecké a školské komise. Za přítomnosti předsedkyně
Českého statistického úřadu jsme představili výsledky celoevropského Strukturálního šetření v zemědělství,
tzv. Agrocensus. Obdobné doprovodné akce pořádáme na Národní výstavě hospodářských zvířat a na
mezinárodním veletrhu TECHAGRO v Brně v roce 2017.

13. 2. Národní dožínky na Zemi živitelce
Národní dožínkovou slavnost pořádáme, každoročně ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice. Slavnost
tvoří dožínkový průvod, předání dožínkových věnců nejvyšším představitelům státu a celodenní kulturní
program. Účastní se ministři vlády v čele s jejich předsedou, senátoři v čele s předsedou senátu, poslanci
Poslanecké sněmovny ČR, představitelé Jihočeského kraje a města České Budějovice a mnoho dalších
významných hostů.
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13. 3. Zastoupení AK ČR v institucích
-

předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR,
poradní sbor ministra zemědělství,
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova a jeho pracovní skupiny,
Monitorovací výbor Operačního programu rybářství a jeho pracovní skupiny,
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni MMR,
Rada kvality ČR při MPO,
Podnikatelská rada při MPO,
Národní rada pro kvalifikaci při MŠMT,
Národní rada pro povolání při MŠMT,
Mezinárodní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců při MPSV,
Rada pro poradenství MZe,
Hodnotitelská komise KLASA,
Pracovní komise pro kvalitní potraviny,
Koordinační výbor Celostátní sítě pro venkov,
Dozorčí rada Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu,
Státní a odrůdová komise při ÚKZÚZ,
vědecké rady resortních výzkumných ústavů,
ve spolupráci s ÚKZÚZ zabezpečujeme Systém zkoušení a doporučování odrůd obilovin,
spolupracujeme s Výborem pro hospodářství a dopravu Senátu a Zemědělským výborem Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR,
Ústřední komise na ochranu zvířat, aj.
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14. Rámcové zaměření činnosti komory na příští období
Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR
Těžištěm práce AK ČR v příštím období bude prosazování zájmů členstva při úpravě pravidel Společné
zemědělské politiky EU včetně redefinice LFA, příprava této politiky na období po roce 2020 a přípravě
odvětví na klimatické změny a uvedení do praxe právních předpisů, které významně ovlivní podnikatelské
prostředí v agrárních odvětvích.

14. 1. V oblasti právních předpisů
-

dokončit projednávání novely zákona o vinohradnictví, veterinárního zákona a
zákona o rostlinolékařské péči,
v novele Mysliveckého zákona požadovat racionální přístup k řešení problémů
vycházejících z analýzy škod na zemědělských plodinách,
obnovit jednání o návrhu zákona na ochranu vlastnictví zemědělské půdy proti
spekulativním prodejům,
dále prosazovat požadavek na snížení DPH u potravin na úroveň Rakouska nebo
Německa, to je 5 nebo 10 %,
dokončit jednání o daňových úlevách pro živočišnou výrobu a speciální rostlinné komodity.

14. 2. V oblasti Společné zemědělské politiky
-

v rámci redefinice oblastí LFA dále prosazovat odstupňované podpory podle faremních systémů a
zařazení oblastí postihovaných suchem,
zapojit se do diskuze o projednávání pravidel Společné zemědělské politiky EU od r. 2020,
k prosazování zájmů členstva ve Společné zemědělské politice EU obnovit činnost Konsorcia
zemědělských a potravinářských organizací.
- Udržet úroveň obálek dotačních podpor z Evropské unie na stávající úrovni.
- Zvýšit obálku pro tzv. dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit (VCS)
z nynějších max. 15 % na 25 % z celkové národní obálky s cílem podpořit speciální rostlinnou
výrobu a živočišnou výrobu s pozitivním druhotným efektem na zaměstnanost a životní prostředí.
- Zvýšit limity de minimis z 15 tisíc € na 3 roky a podnik na 30 tis € na stejné období a zajistit další
možnost podpory zemědělství a potravinářství bez notifikace Evropskou komisí.
- Vyjednat posílení postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce, bojovat proti nekalým
obchodním praktikám obchodních řetězců a předložit příslušný legislativní návrh společný pro
členské státy EU.
- Zachovat platné pravidlo kofinancování 50/50.
- Odmítnout připravované zastropování přímých plateb na podnik, které je vůči ČR s ohledem na
strukturu tuzemského zemědělského sektoru diskriminační.
- Odmítnout další zelenání Společné zemědělské politiky, pokud to bude znamenat omezení
konkurenceschopnosti EU vůči dalším částem světa, ztrátu pracovních míst a ohrožení
potravinové bezpečnosti České republiky.
- Na evropské úrovni zjednodušit SZP (Společnou zemědělskou politiku), zpřehlednit systém
podpor a kontrol a snížit administrativní zátěž systému dotací.
- Na evropské úrovni stanovit limit pro přímé dotace do zemědělství zastropováním maximálního
poměru k dotacím z Evropské unie tak, aby nedocházelo k soutěži národních rozpočtů a nebyly
vytvářeny v rámci jednotného trhu nerovné podmínky. Stanovit také jednotný postup pro
nepřímé podpory (daňové úlevy, snížené odvody sociálního a zdravotního pojištění).
- Vytvořit tzv. III. Pilíř SZP, který by sloužil jako pojištění zemědělců proti volatilitě cen komodit.
- Změnit systém přímých plateb, které by měly více reflektovat formu a podmínky pro podnikání.
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14. 3. Další opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí
-

-

-

-

-

-

Zvýšit kofinancování investičních programů PRV z národních zdrojů, a to až na 50 %.
Dále řešit tzv. nekalé obchodní praktiky, které poškozují tuzemské zemědělství a potravinářství
prostřednictvím důsledného uplatňování zákona o významné tržní síle. Zvýšit podíl českých potravin
v tuzemském maloobchodu na minimálně 75 %.
Obrátit pozornost rezortních dozorčích a kontrolních orgánů na tzv. predátorské dovozy nekvalitních
potravin, které deformují místní trh, obcházejí daňovou povinnost a neférově snižují hodnotu domácí
produkce. Důsledně kontrolovat dovozovou vyhlášku a dodržování povinnosti hlášení dovozů do 48
hodin.
Dokončit práce na tzv. Marketingovém fondu na propagaci tuzemské zemědělské a potravinářské
produkce.
Podpořit vznik Fondu těžkopojistitelných rizik za rovných podmínek pro zúčastněné subjekty.
Zahájit debatu o přijetí zákona o prodeji zemědělské a státní půdy, který ochrání současné uživatele a
vlastníky, podpoří preferenčně nákup půdy pro zemědělce, kteří na ní hospodaří a zároveň usnadní
nutnou generační obměnu v zemědělství.
Jako kompenzaci environmentálních plateb, které hradí Ministerstvo zemědělství, zavést v rámci
dotačních podpor Ministerstva životního prostředí podporu nákupu a instalace moderních technologií,
které snižují zátěž na životní prostředí (čističky vzduchu, neutralizace čpavku, zachytávání metanu,
snižování prašnosti).
Připravit strategii adaptace tuzemského zemědělství na klimatickou změnu, opakující se epizody sucha a
další extrémní klimatické jevy.
Podpořit diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů přes podporu alternativního využití zemědělské
produkce (biopaliva, bioplasty z mléčných produktů).
Na národní úrovni zjednodušit systém žádostí a snížit administrativní zátěž také přes koncepční podporu
vzdělávání a poradenství, které zajistí zemědělcům lepší zpětnou vazbu a informační servis.
Podpořit mladé a začínající zemědělce a drobné podnikatele v rámci zemědělství a venkova včetně
podpory tzv. krátkých dodavatelských řetězců.
Projednat a zabezpečit kompenzaci újmy za hospodaření v LFA (méně příznivé oblasti), OPVZ
(ochranných pásmech vodních zdrojů), oblastech postižených erozí a suchem.
Zvýšit finanční rámec pro oblasti ANC (oblasti s přírodním znevýhodněním) s podmínkou zachování
stávající výměry a zavedení plateb SPS (faremní systém).
Změnit bodovací systém PRV v investicích (LFA, ANC, ekologické zemědělství, organizace producentů a
další) tak, aby byly lépe zohledněny strategické priority státu (ochrana životního prostředí, zaměstnanost
na venkově, potravinová bezpečnost).
Umožnit „top-upování“ vybraných prioritních opatření PRV včetně nárokových podpor LFA ze státního
rozpočtu v závislosti na vývoji národního hospodářství (růst HDP, kurzový vývoj).
Rozšířit systém vratky spotřební daně také na citlivé komodity od 1. 7. 2018 a snížit administrativní zátěž
zemědělců zjednodušením systému.
Vyjednat návrh na úpravu daně z příjmu tak, aby dotační podpory na vybrané komodity nebyly zahrnuty
do základu daně.
Navýšit finanční alokaci pro PGRLF na nejméně 2 miliardy ročně.
Dořešit kompenzace a systém hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod a dokončit práce na
Generelu vodního hospodářství krajiny,
Pokračovat v programech propagace českých potravin,
Prosazovat zjednodušení administrace podpůrných programů včetně zelené nafty a zjednodušení
výkaznictví propojením databází,
Prosazovat, aby se nepokračovalo v zestátňování lesnických podniků.
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14. 4. Vnitřní opatření
-

zabezpečit seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice od roku 2018 a následně
od r. 2020,
zvýšit zapojení zemědělských podniků do sítě sledování klimatických změn,
dále zvýšit zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat o
zemědělství FADN,
zapojit se do systému resortního poradenství,
rozšířit využívání facebooku a twitteru v práci AK ČR,
postupně zvyšovat finanční nezávislost komory.

Priority budou definovány XXV. sněmem AKČR formou přijatého usnesení vzešlého z návrhu a diskuse
delegátů a členské základny.

75

15. Přehled o plnění usnesení XXIV. sněmu AK ČR
XXIV. sněmu Agrární komory České republiky konaného
dne 3. dubna 2016 v Brně

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 obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů zemědělské půdy.
Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2 785,
zemědělských organizací je 2 361. Z toho je 1 190 fyzických osob.
V počtu členů se neuvádí členstvo třicetijedna členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých
podnikatelů někdy vzájemně překrývá.
Sněmu se zúčastnilo 114 delegátů všeobecné sněmovny, to je 90 % a 49 delegátů sněmovny společenstev, to
je 90,7 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 44 hostů.
XXIV. sněm Agrární komory České republiky:
1. konstatuje, že:
− v roce 2015 se meziročně snížil podnikatelský důchod o více jak 27 %,
− celý podnikatelský důchod a část nákladů však kryjí evropské a národní dotace, podobně jako v ostatních
zemích Evropské unie,
− vysoká závislost odvětví na podporách přetrvává,
− nepříznivý, více než desetiletý trend zvyšování podílu rostlinné produkce nad živočišnou pokračuje i přes
veškerá přijatá opatření,
− pokračovalo snižování záporného salda agrárního zahraničního obchodu. Zůstávají však vysoké dovozy
především vepřového masa, vajec, sýrů, ovoce, zeleniny a dalších, zejména zpracovaných produktů a
převažuje vývoz prvotních surovin,
Plnění:
Podobný vývoj Agrární zahraniční obchod vykazoval i v roce 2016, kdy po vyloučení cigaret ze statistiky,
dochází k dalšímu prohlubování pasivního salda se zeměmi EU 28. Nejvíce se k nám dováží z Německa,
Polska, Itálie a Nizozemí. Z tradičních komodit se dováží vepřové maso, mléčné výrobky, ovoce a zelenina.
− zásadně nesouhlasí s navrhovaným rozdělením kompenzací za sucho, které je v nesouladu s původním
návrhem. AK ČR vnímá zvýhodnění zemědělských subjektů s nižší výměrou, zásadně však nesouhlasí s
poměrným krácením plateb pouze pro podniky nad 500 hektarů, současně požaduje aplikovat model
kompenzací pro TTP a kukuřici podle okresů také na ostatní plodiny, důsledně trvat na plnění minimálního
zatížení VDJ a zdůvodnění návrhu diferencovaných sazeb, které diskriminují podniky s vyšší výměrou,
Plnění:
Ministerstvo zemědělství do konce října 2016 dokončilo výplatu kompenzací za škody způsobené
extrémním suchem v r. 2016. Zemědělci a pěstitelé lesních dřevin podali celkem 3 665 žádostí o náhradu
škody v celkové výši 1,26 miliardy Kč. Peníze dostali všichni oprávnění žadatelé v průběhu září a října.
Většina peněz, více než miliarda korun, byla vyplacena za plodiny ke krmným účelům, tedy podnikům v
živočišném sektoru. V případě odškodnění kukuřice a TTP bylo možné zahrnout k odškodnění pouze
výměru, ke které žadatel prokázal stanovenou minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat vedených v
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ústřední evidenci k 31. 8. 2015. Na základě podmínek stanovených Rámcovým programem musel žadatel
doložit doklady o pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry dané plodiny, na
kterou žádal o podporu nebo alespoň na 50 % výměry celého zemědělského podniku.
Kompenzace škod způsobených suchem na celém území České republiky směřovaly na plodiny, které byly
suchem v období květen až říjen 2015 postiženy nejvíce. Nárok na odškodnění tak měli pěstitelé brambor,
cukrové řepy, chmele, ovoce, zeleniny, ovocných, okrasných a lesních školek, kukuřice a trvalých travních
porostů (TTP) ve vazbě na chov hospodářských zvířat. Přes 90 % obdržených žádostí bylo cíleno právě na
krmné plodiny
Stanovisko: AK ČR vyslovila nesouhlas s návrhem pro případ, kdy by oprávněné požadavky na
kompenzaci škod překročily celkovou obálku alokované částky. Návrh stanovil, v případě
překročení obálky, sazby na kompenzace u zemědělských podniků s celkovou výměrou nad 500
hektarů poměrně snížit. AK uplatnila požadavek na navýšení alokace na 1,2 mld. Kč, tj. o 100 %.
Na kompenzace za sucho uvolnila vláda 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy. Dalších 900 milionů
korun vyčlenilo MZe z vnitřních úspor v rámci nespotřebovaných výdajů. Celkově tedy MZe mohlo
žadatelům vyplatit kompenzace ve výši 1,2 miliardy korun. Na administraci a příjmu žádostí spolupracoval
Státní zemědělský intervenční fond, zemědělci a lesníci požadovali celkem 1,26 miliardy korun, žádost
podalo 3 665 subjektů, z nichž peníze dostalo 3 580. Jen necelé 1 % (24 žádostí) muselo MZe zamítnout z
důvodu nesplnění stanovených požadavků, 61 žádostí bylo staženo.
Díky navýšení alokace na 1,2 mld. Kč byl požadavek AK ČR splněn a nedošlo ke krácení plateb podniků nad
500 hektarů.
2. žádá:
2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky aby:
− schválily novelu veterinárního zákona tak, aby měl chovatel možnost aplikovat sám některá léčiva a mohl
provádět některé drobné veterinární úkony, včetně možnosti zaměstnávání veterinárních lékařů,
Plnění:
V létě roku 2016 bylo vypracováno kompromisní stanovisko mezi chovatelskými svazy a komorou
veterinárních lékařů, Novela v tomto smyslu by měla být schválena v první polovině roku 2017.
− schválily novelu zákona o rostlinolékařské péči, která zamezí uvádění nelegálních přípravků na ochranu
rostlin na trh, a v současně v navrhované změně zákona o zemědělství byl zaveden registr ovocných sadů
tak, aby se nezvýšila administrativní náročnost pro pěstitele,
Plnění:
Novela by v tomto roce měla projít parlamentem. Vzhledem k blížícím se volbám si rezort stanovil její
prosazení jako jednu z priorit.
− v souvislosti s projednáváním novely zákona o vinohradnictví zvážily zavedení licencí na prodej vína,
obdobně jako je tomu u alkoholu, které by systémově obsáhly prakticky celý obchod s alkoholem
s výjimkou lehkých nápojů,
Plnění:
Zemědělský výbor projednal v červnu 2016 připravovanou novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, která
má za cíl bojovat proti různým formám černého trhu s vínem. Jedním ze dvou hlavních cílů navrhované
právní úpravy je tak přizpůsobení právního řádu České republiky, konkrétně zákona o vinohradnictví a
vinařství, na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie. Aby se zajistil
přiměřený nárůst výsadby révy v období let 2016 až 2030, zavádí se na úrovni Evropské unie nový systém,
kterým se tato výsadba bude řídit, a to formou systému povolení pro výsadbu révy. Dalším cílem je
zpřísnění podmínky dovozu nebaleného vína a zvýšení pokut za jeho falšování.
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Z opatření zaváděných v rámci boje proti černému trhu s vínem bude mít na podnikatelské prostředí
zásadní dopad omezení množství prodejních míst sudového vína. Navrhuje se zákaz prodeje sudových vín
vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína. To má obtížně vyčíslitelný
dopad na celou distribuční síť, včetně většiny dosavadních prodejních míst sudového vína. Tento případný
dopad se bude týkat provozoven – vinoték, které nebudou ochotné nebo schopné z rozličných důvodů
vstoupit do pozice výrobce či příjemce nebaleného vína. Dále se zvyšuje byrokratická zátěž tím, že se
rozšiřuje okruh subjektů, jež budou povinny vést evidenční knihy. V důsledku přijetí všech navrhovaných
opatření však lze současně očekávat i pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v podobě omezení
černého trhu s výrobky z révy vinné a posílení postavení poctivých provozovatelů.
Novelu zákona vrátil zpět do PSP Senát, s tím, že schválena byla v lednu a předpokládané nabytí účinnosti
zákona je plánováno na 1. čtvrtletí r. 2017. AK ČR navržené zavedení licencí na prodej vína, obdobně jako
je tomu u alkoholu, které by systémově obsáhly prakticky celý obchod s alkoholem s výjimkou lehkých
nápojů, nejsou předmětem návrhu.
− schválily rozšíření vratky spotřební daně z nafty spotřebované v živočišné výrobě, tak jak byl schválen
vládou ČR.
Plnění:
Zemědělci v živočišné výrobě budou moci žádat o vratku spotřební daně z pohonných hmot zpětně za celý
rok 2016. Novela zákona o spotřební dani, která se týká tzv. zelené nafty, byla v prosinci 2016 schválena.
Snahou bylo co nejvíce podpořit chovatele skotu, prasat nebo drůbeže, protože tyto oblasti čelí krizi.
Zelená nafta je rozšířena do živočišné výroby také i proto, že vyšší produkce živočišných hnojiv získaných z
hospodářských zvířat totiž pomáhá zlepšit stav půdy, její úrodnost a pomáhá i proti erozi. Zemědělci v
živočišné výrobě budou mít nárok na vratku spotřební daně za pohonné hmoty zpětně za celý rok 2016,
pracovníci v lesích a rybáři pak od 1. července 2017. Práce lesních hospodářů i rybníkářů má pozitivní
dopady na životní prostředí, pomáhá například zvyšovat retenci vody v krajině. Vratka části zaplacené
spotřební daně sníží náklady na naftu spotřebovávanou při hospodaření a umožní navýšit investice do
nových technologií. Podle předběžných odhadů se pro zemědělce v živočišné výrobě předpokládá roční
daňová úleva až 900 mil. Kč v roce 2016, až 1 mld. Kč v roce 2017 a až 1,4 mld. Kč v roce 2018. Pro lesní
hospodáře a dodavatele lesnických služeb se počítá s částkou přibližně 260 mil. Kč a pro rybníkáře nanejvýš
20 mil. Kč ročně. Vratku ze zelené nafty již v současnosti dostávají zemědělci podnikající v rostlinné výrobě
a zemědělští podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost na zemědělském i lesním půdním fondu.
2.2. Vládu České republiky, aby:
−

se zabývala konkurenceschopností českého zemědělství i potravinářství a zvážila snížení daně z přidané
hodnoty u potravin na úroveň deseti procent.
Plnění:
Aktuální situací v zemědělství se na jednání v červnu 2016, na podnět AK ČR, zabývala vláda. Propad cen
mléka a vepřového masa způsobilo především ukončení mléčných kvót v Evropské unii a obchodní
embargo Ruské federace. K dalšímu zhoršování situace dochází z důvodu dramatického nárůstu dovozů
mléčných výrobků, zejména másla, sýrů a tvarohů, do ČR z některých zemí EU. Dosavadní ztráty příjmů
prvovýrobců z těchto důvodů jsou u mléka mezi 7 až 9 miliardami korun, u vepřového masa pak 3,3
miliardy korun.
Ministerstvo zemědělství v reakci na kritickou situaci některých producentů připravilo některá opatření
na pomoc českým zemědělcům. Kromě prosazení další podpory z EU na podporu mléka a prasat se
navrhovalo i dočasné snížení daní a osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění pro
zemědělské subjekty postižené krizí. Ministerstvo rovněž prověřilo možnosti navýšení peněz na
kompenzace škod způsobených suchem v roce 2015. Dále se zvažovalo vyplacení náhrad za škody, vzniklé
jarními mrazy. Z předložených návrhů došlo k navýšení peněz na kompenzace škod způsobených suchem
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v roce 2015 a vyplacení náhrad za škody, vzniklé jarními mrazy 2016. AK ČR navrhované snížení daně z
přidané hodnoty u potravin na úroveň deseti procent vláda neprojednala.
2.3. ministra zemědělství České republiky, aby:
− urychlil realizaci mimořádných opatření k pomoci ohrožených odvětví, zejména produkce mléka, chovu
prasat, drůbeže a výplatu částečné kompenzace důsledků mimořádného sucha v roce 2015 na
ekonomiku zemědělských podniků,
Plnění:
Ministerstvo zemědělství do konce října 2016 dokončilo výplatu kompenzací za škody způsobené
extrémním suchem v r. 2016. Více než 3,6 miliardy korun vyplatilo či v nejbližší době vyplatí Ministerstvo
zemědělství nad rámec běžných opatření zemědělcům v živočišné výrobě, kterou postihla krize v důsledku
mimořádně nízkých výkupních cen mléka a vepřového masa. Ještě v první polovině roku bylo vyplaceno
chovatelům dojnic a prasnic 604 milionů korun formou mimořádné evropské kompenzační platby. Peníze
si rozdělilo celkem 2 408 příjemců. V podzimním balíčku mimořádných kompenzací si dalších 559 milionů
korun rozdělí 2 130 žadatelů.
Speciálně pro sektor mléka a vepřového masa vznikly v letošním roce i dva nové dotační tituly. V rámci
programu 19, určeném na zlepšení jakosti produkovaného mléka (tzv. mléko Q CZ), dostalo 880 žadatelů
celkem 333 milionů korun. Téměř 224 milionů si zase rozdělilo 1 334 žadatelů v dotačním programu 20,
připraveném na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.
Zpětně od 1. ledna 2016 budou moci zemědělci žádat i o vratku části spotřební daně za pohonné hmoty
využité při živočišné výrobě.
Podpory do živočišné výroby v roce 2016:
Kompenzace chovatelům dojnic a prasnic 604 mil. Kč
Kompenzace za sucho v roce 2015 1 046 mil. Kč
Národní dotační program 19.A. 333 mil. Kč
Národní dotační program 20.A. 224 mil. Kč
Druhý balíček pro chovatele z EU 559 mil. Kč
Zelená nafta v živočišné výrobě 900 mil. Kč
Celkem 3 666 mil. Kč
−

prosazoval koncepční a dlouhodobé řešení v odvětví mléka a vepřového masa na evropské úrovni, u
mléka především zvýšením intervenčních cen, pro oba sektory požadujeme zavedení exportních dotací,
naturální plnění humanitární potravinové pomoci, zavedení okamžitého mimořádného odškodnění
těchto odvětí pomocí mimořádného balíčku z prostředků EU nad rámec krizové rezervy, zvýšení stropu
pro podporu v rámci režimu de minimis minimálně na 30 tisíc euro, dále trváme na zahájení jednání
s cílem zrušit embargo na dovoz vybraných zemědělských a potravinářských produktů z EU do Ruské
federace,
Plnění:
Jedním ze systémových řešení je problematika řešení dvojí kvality potravin, legislativa v oblasti nekalých
obchodních praktik či povinného označování země původu u potravin. Ta fakticky poškozuje nejslabší
články v řetězci, tedy prvovýrobce a zpracovatele. Je nezbytné, aby Evropská komise předložila návrh
řešení, který by zajistil rovné podmínky mezi výrobci potravin a obchodníky. Dalším tématem je
označování země původu pro mléko a maso použité jako suroviny v potravinách a pro další komodity na
trhu Evropské unie. V současnosti je označování země původu povinné např. pro vepřové, hovězí, drůbeží,
skopové a kozí maso, ryby, ovoce, zeleninu a vejce. Pro další druhy potravin mohou členské státy na svém
území zavést povinné značení jen v odůvodněných případech a po schválení Komisí. Za rozumné lze
považovat například snahy Komise o zavedení tzv. cenové observatoře, sledování rozdělení zisku mezi
producenty, zpracovatele a obchodníky. Požadovaná úprava evropské legislativy, která by zakázala
uvádět na trh pod stejnou obchodní značkou či ve stejném obalu výrobky s rozdílnou kvalitou nebo
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hmotností, včetně zavedení legislativy v oblasti nekalých obchodních praktik je tématem ČR na jednáních
Rady ministrů.
Česká republika již delší dobu prosazuje zvýšení limitu u dobrovolné vázané podpory z 15% na 25 %
ročního vnitrostátního stropu prvního pilíře SZP a zvýšení stropu pro podporu v rámci režimu de minimis
minimálně na 30 tisíc euro. To by mělo přispět k udržení stability některých našich citlivých sektorů.
Dalšími tématy ČR k aktuální situaci na zemědělských trzích jsou potřeba hledat systémové nástroje pro
posílení postavení výrobců a řešení problematiky transparentnosti cen, regulace nekalých obchodních
praktik a posílení sdružování producentů.
Postavení zemědělců v potravinovém obchodním řetězci se podaří zlepšit jedině přijetím společné
evropské legislativy, která bude regulovat nekalé obchodní praktiky. S tímto požadavkem vystupuje
Česká republika na jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Evropská komise na říjnovém
setkání ministrů zemědělství představila dlouho očekávanou zprávu pracovní skupiny odborníků, která
vytvoření tohoto společného legislativního rámce doporučuje.
Kromě výše uvedených cílů byl přijat červencový balíček na podporu trhů s mlékem a vepřovým masem,
který přispěl ke zlepšení, situace producentů je však stále vážná, proto byly připraveny další podpůrné
programy.
−

prosadil zintenzivnění meziresortní spolupráce dozorových orgánů při naplňování podmínek vyhlášky
172/2015 Sb. o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení a ohlašovací povinnosti u dovozů,
Plnění:
V průběhu roku došlo k několika jednáním, které iniciovala AK ČR na úrovni vlády, MZe, MF, SZPI, SVS a
Celní správy, s cílem zajistit koordinaci a spolupráci výše uvedených institucí. Výsledkem bylo uzavření
dohody o spolupráci na tomto úseku. Takto komplexně pojatá kontrola umožňuje účinně zaměřit
pozornost na komodity, nebo do míst, kde lze předpokládat nejvíce nedostatků nebo kde lze očekávat
nejvyšší efekt kontroly. Jedná se tedy o kontrolu cílenou, jejímž účelem není monitorování, ale ochrana
ekonomických zájmů občanů i státu - ochrana spotřebitele a producenta před nebezpečnými
potravinami, před potravinami, které jsou klamavě označené, dále s prošlým datem použitelnosti nebo
neznámého původu. Nedílnou součástí cílených kontrol je dodržování podmínek výroby, prodeje a
dovozů.

−

projednal zapojení pojišťoven do vytváření finančních zdrojů pro Fond těžko pojistitelných rizik,
Plnění:
Zatím navržený materiál obsahuje základní pravidla pro poskytování podpor za ztráty způsobené
nepříznivými klimatickými jevy - zemědělské sucho, které způsobí škodu ve smyslu uvedených pravidel
programu a nadměrné srážky v období sklizně, které způsobí škodu. Princip fungování Fondu spočívá v
průběžném naplňování Fondu těžko pojistitelných rizik ze strany zemědělských podnikatelů a státu a
závazku státu uvedený Fond doplnit v případě vyčerpání všech finančních prostředků v něm alokovaných.
Příspěvek zemědělského podnikatele se počítá vždy z veškeré zemědělským podnikatelem obdělávané
půdy. „Škodou“ se pro účely Zásad rozumí ušlé příjmy vyjádřené v Kč v důsledku zničení nebo poškození
Komodity, k němuž došlo v příčinné souvislosti s nepříznivým klimatickým jevem a má za následek více
než 30% snížení produkce, přitom výše podpory nesmí překročit 80 % ušlého příjmu v důsledku zničení
komodity nepříznivým klimatickým jevem. Z důvodů pozastavení a dosud nezahájeného legislativního
procesu je jeho spuštění zpožděno, odhadujeme, že legislativní proces proběhne v letošním roce. V
současné době probíhá příprava projektového týmu, který bude mít za cíl vytvoření FTPR. Došlo k
ustanovení projektového manažera a jsou vytvářeny jednotlivé fáze projektu a jeho harmonogram.
Stanovisko k FTPR: Zemědělství je více než jiná odvětví ohroženo poškozením svého produktivního
potenciálu v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů a katastrofických událostí. S
cílem přispět ke zlepšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti podniků čelících těmto katastrofám,
jevům nebo událostem by měla být poskytnuta kompenzace ztrát, umožňující obnovit zemědělský
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potenciál, který byl poškozen. Již ve fázi přípravy opatření pro rozvoj venkova AK poukazovala na
příslušné články.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z oblasti řízení rizik,
podpory pojištění, vzájemných fondů a stabilizace příjmů, zejména pak na možnost vytvoření vzájemného
fondu, s podporou mj. i evropských prostředků. Další možnou variantou bylo využít čl. 39 - nástroj ke
stabilizaci příjmu, ve formě finančních příspěvků do vzájemných fondů k poskytování kompenzací
zemědělcům v důsledku výrazného poklesu jejich příjmů, z něhož mohou být odškodňováni účastníci při
poklesu příjmu o více než 30 % proti průměru předcházejících tří let (nebo pěti let s vyloučením minimální
a maximální hodnoty). Oba tyto nástroje jsou podle našich informací využívány jinými zeměmi EU, v ČR o
tyto nástroje, přes opakované projednávání na PS PRV, nebyl ze strany zemědělců zájem.
Systém zemědělského pojištění by měl být zajišťován hybridní institucionální formou slučující tržní
přístupy a angažovanost státu.
Jak tedy dál? Založení FTPR (Fond) při PGRLF je správná cesta. Jde o myšlenku vytvoření stabilního
nástroje, kdy Fond je tvořen příspěvky ze strany státu a příspěvky zemědělců, které jsou odváděny do
Fondu, který spravuje představenstvo Fondu, (složeno ze zástupců státu a zemědělců). Zákon musí
vymezit povinnost státu spolufinancovat Fond společně se zemědělci v poměru 50 : 50. Zemědělci
přispívají ročně částkou stanovenou na ha a stát doplňuje částku podle zákona a operativně, podle výše
škod, dorovnává v daném roce chybějící prostředky. Mimořádné výdaje státu na dorovnání kompenzace
škod, v případě, že ve Fondu chybí, se nejprve hledají v rezortních rezervách a poté ve státním rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva financí. Případné nevyužité zdroje fondu se nechávají k využití v dalších
letech. Zemědělci, kteří nevstoupili a nepřispívají do Fondu, nedostávají žádné odškodnění od státu.
Podmínkou, pro fungování Fondu je:
1. Propojení účasti zemědělců ve Fondu s výší dnes poskytované podpory komerčního pojištění z PGRLF.
Jde o motivaci zemědělců k zapojení do FTPR.
2. Tato podmínka je však spojena s dalším požadavkem a to rovného přístupu k podporám komerčního
pojištění, tedy podporu může získat jak mikro, M a S podnik, tak i V podnik. V opačném případě velký
podnik nemá žádnou motivaci.
3. Zásadní problém je v ustanovení: „Žadatel uzavře pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň
na 50 % jeho průměrné roční rostlinné produkce nebo příjmů souvisejících s jeho rostlinnou produkcí a
týkající se statisticky nejvýznamnějších pojistitelných rizik v České republice, kterými jsou např. krupobití,
mráz, vichřice nebo uzavře pojištění s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 30 % jeho průměrné
roční rostlinné produkce nebo příjmů souvisejících s jeho rostlinnou produkcí a týkající se statisticky
nejvýznamnějších pojistitelných rizik v České republice, kterými jsou např. krupobití, mráz, vichřice.“
Tento bod významně rozhoduje o kalkulaci zemědělce na případné zapojení se do Fondu. Pokud nebudou
realizovány současně body 1. a 2. a upraven bod 3. viz dále, bude problém v tom, že se mnoho podniků
do FTPR nezapojí. Řešením je upravit podmínku uzavření pojištění s pojistnou ochranou vztahující se
alespoň na 50 % ne jeho průměrné roční rostlinné produkce nebo příjmů souvisejících s jeho rostlinnou
produkcí, ale na 50 % komodity nebo příjmů souvisejících s komoditou, kterou si hodlá v rámci FTPR
pojistit s tím, že v případě, že nesplní tuto podmínku, pak bude výše jeho odškodnění na tuto komoditu z
titulu FTPR krácena.
V případě, že tato rizika a nedostatky budou upraveny, má FTPR šanci na fungování. Výhodou tohoto
systému pak bude relativní stabilita získávání finančních zdrojů, na rozdíl od zavedení komerčního
pojištění těžko pojistitelných rizik přes komerční pojišťovny, s možnou podporou z PGRLF. Varianta přes
komerční pojištění má riziko, že pojišťovny, v případě ztrátového výsledku, pojištění těžko pojistitelného
rizika, (sucho, nadměrné srážky) zruší nebo stanoví zóny, kde tato rizika nepojistí, (příkladem je např.
nepojištění staveb v záplavových územích na povodeň). Dalším rizikem komerčního pojištění těžko
pojistitelných rizik přes komerční pojišťovny, s možnou podporou z PGRLF, je zajišťování finančních
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prostředků z roku na rok ze strany kapitoly zemědělství, kde tento výdaj není mandatorním výdajem ze
zákona, tak jako by byl v případě zákona o FTPR.
Požadavek ke komerčním pojišťovnám, tj. zapojení pojišťoven do vytváření finančních zdrojů pro Fond
těžko pojistitelných rizik, byl projednáván na pracovních skupinách s nulovým výsledkem.
Komerční pojišťovny pak ve vztahu k ustanovení povinného komerčního pojištění s pojistnou ochranou
vztahující se alespoň na 30 % jeho průměrné roční rostlinné produkce, takto získávají „zadarmo“ klienty a
prakticky do FTPR ničím nepřispívají. Úvaha – čím tedy pojišťovny za tuto „službu“ přispějí?
−

se zasadil o vytvoření Marketingového fondu s adekvátním financováním ze strany státu a rozhodující
pravomocí profesních svazů k využití finančních prostředků na aktivní komunikaci se spotřebiteli o
kvalitě tuzemské zemědělské produkce (přínosnost konzumace českých potravin, kvalita speciální
rostlinné a lesní produkce),
Plnění:
Ministerstvo zemědělství momentálně finišuje přípravu fondu. Vyjasněny byly některé legislativní otázky
včetně právní subjektivity fondu. Otázkou stále zůstává výše příspěvků a účast státu.

−

zvážil pozastavení projednávání novely zákona o myslivosti do doby schválení koncepce rozvoje
myslivosti v ČR. Teprve až na základě dosažení celospolečenského konsensu v této koncepci lze vytvořit
dlouhodobě platnou právní úpravu myslivosti,
Plnění:
Přes naše upozornění Ministerstvo zemědělství předložilo návrh novely zákona o myslivosti do
legislativního procesu. Na základě špatně vypracovaného nekoncepčního materiálu bylo v rámci vnějšího
připomínkového řízení soustředěno více jak 300 stran připomínek. Ani po velmi složitém jednání se
všechny připomínky nepodařilo vypořádat a materiál byl s rozporem předložen do komisí Legislativní
rady vlády (LRV). 15. prosince 2016 LRV tento materiál doporučila MZe dopracovat v několika bodech.
V současné době MZe dopracovává připomínky vzešlé z LRV.

−

se zasadil o dokončení prací na generelu vodního hospodářství státu a vypracování adaptačních opatření
v zemědělství a dalších dotčených odvětvích,
Plnění:
Právě probíhá druhá fáze generelu vodního hospodářství krajiny, ve které byly vytipovány jednotlivé
demonstrační farmy. Do projektu se zapojili také někteří členové Agrární komory. Iniciativa ze strany
ministerstva je bohužel stále nedostatečná.

−

přijal zpřesnění formulace aktivního zemědělce, včetně prosazení vykazování příjmů ze zemědělské
činnosti, nejlépe v daňovém přiznání tak, aby se zjednodušila administrace přímých plateb,
Plnění:
V rámci novely nařízení vlády k přímým platbám došlo k doplnění minimálních podmínek pro poskytování
jednotné platby na plochu zemědělské půdy na travních porostech a trvalých travních porostech o
podmínku provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, případně provedení seče travní hmoty s
odklizením biomasy z pozemku. Dále byly doplněny minimální podmínky i na orné půdě a to prováděním
obvyklých agrotechnických činností zajišťujících pěstování plodin.
Nová evropská legislativa, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, čl. 9, o
přímých platbách, podmiňuje výplatu zemědělských dotací splněním podmínky tzv. aktivního zemědělce.
Zkušenosti získané při uplatňování různých režimů podpory určených zemědělcům v minulosti ukázaly, že
podpora byla v řadě případů poskytnuta fyzickým nebo právnickým osobám, jejichž podnikatelská
činnost se nezaměřovala na zemědělskou činnost nebo se na ni zaměřovala pouze okrajově. Cílem tohoto
nově zavedeného požadavku je účelové směrování finančních prostředků pouze takovým subjektům, pro
82

které je zemědělství hlavním zdrojem obživy. Jedná se o podmínku zavedenou nejen v případě výplaty
obálky 1. pilíře – přímých plateb, ale i větší části obálky 2. Pilíře - podpor Programu rozvoje venkova.
Řádově jde o částku převyšující 40 miliard korun ročně, až do r. 2020.
Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s Agrární komorou ČR, provedlo pro nastavení administrativních
postupů analýzu možných řešení. Byly posuzovány dostupné zdroje údajů, ze kterých je možné čerpat a
zároveň je lze pro potřeby kontrol považovat za spolehlivé. Dospěli jsme k závěru, že nezbytnou
podmínkou pro prokázání kritéria aktivního zemědělce je zjistit a ověřit výši příjmů ze zemědělské výroby.
Nicméně takový údaj není k dispozici ve všech případech.
U části žadatelů lze vycházet z informací uvedených v přiznání k dani z příjmu fyzických osob, ale
právnické osoby údaj o příjmech ze zemědělské činnosti v daňovém přiznání neuvádějí. V praxi by tak
část žadatelů musela do žádosti o přímé platby vyčíslit výši zemědělských příjmů z účetnictví a systém
kontrol žádostí by pak musel zahrnovat krok ověření deklarované hodnoty, a to z jediného možného
zdroje - z účetnictví.
Nastíněný způsob kontroly podmínky aktivního zemědělce by byl velmi složitý a náročný jak pro žadatele,
tak pro platební agenturu samotnou, neboť každý žadatel by musel být individuálně zkontrolován.
Nicméně je nezbytné se způsobem ověření žadatelem deklarované hodnoty příjmu ze zemědělské
činnosti zabývat, protože Evropská komise důrazně upozornila na povinnost úplné a spolehlivé
administrativní kontroly každé z předložených žádostí. Alternativní postup, kdy by žadatel podal
požadované údaje pouze formou čestného prohlášení žadatele, by mohl v budoucnu při kontrolách a
auditech Komise či Evropského účetního dvora představovat nemalé riziko nedostatečně nastaveného
kontrolního systému. Proto, spolu s ministerstvem zemědělství bylo navrženo řešení, které by bylo pro
zemědělské podnikatele co nejméně zatěžující a zároveň reálné pro administraci, z pohledu kapacit
platební agentury - Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako jediné možné řešení k naplnění
požadavků evropské legislativy se nabízí využití již existujícího výkaznictví údajů v rámci přiznání k dani z
příjmu fyzických osob jako analogického postupu pro právnické osoby, tzn. zajištění vykazování výše
zemědělských příjmů v rámci přiznání daně z příjmu právnických osob, samostatnou položkou. Výše
uvedený návrh na doplnění formuláře přiznání daně z příjmu právnických osob o tuto novou položku byl
projednán na úrovni MF a nebyl MF akceptován.
−

do pravidel 3. kola příjmu žádostí o investiční dotace z PRV 2014-2020 zařadil bodové zvýhodnění pro
žadatele hospodařící v katastrech vyhodnocených na základě multikriteriální analýzy jako výrazně
ohrožené suchem a dále respektoval návrhy představenstva Agrární komory ČR z 28. 4. 2016 k nastavení
preferenčních kritérií PRV,
Plnění:
Ve třetím kole Programu rozvoje venkova (PRV), kde je alokace větší než 6,3 miliardy korun, bylo podáno
celkem 5 065 žádostí, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) doporučil k financování 4 064 z nich.
Žadatelé se nejvíce zajímali o podporu na investice například na pořízení ustájovacích a chovatelských
zařízení, skladů na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva, druhotných produktů živočišné výroby nebo
na nosné konstrukce trvalých kultur. Těchto žádostí SZIF zaregistroval 3 853. Vzhledem k výši alokace
bude v rámci standardních termínů pro třetí kolo příjmu žádostí administrováno 2 719 žádostí o dotaci
(dotace za více než 5,2 miliardy korun). Zbývajících 1 345 žádostí (dotace za více než 1,1 miliardy korun)
bude administrováno až v rámci standardních termínů jarního čtvrtého kola příjmu žádostí PRV (od
května 2017). SZIF už na svých webových stránkách zveřejnil seznam projektů, u kterých doporučuje,
nebo naopak nedoporučuje poskytnutí dotace.
V rámci pravidel 3. kola příjmu žádostí o investiční dotace z PRV 2014-2020 došlo k bodovému
zvýhodnění pro žadatele hospodařící v katastrech vyhodnocených na základě multikriteriální analýzy jako
výrazně ohrožené suchem takto:
Místo realizace projektu se nachází:
- v katastrálním území s mimořádným rizikem ohrožení suchem - 5 bodů
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- v katastrálním území s vysokým rizikem ohrožení suchem - 3 body
−

v rámci redefinice LFA usiloval o zachování stávajícího rozměru LFA oblastí, přijal odstupňovanou
podporu podle faremních systémů, při zohlednění zvýšené nákladovosti související se zaměřením a
rozsahem zemědělských podniků na živočišnou výrobu, včetně přehodnocení současného nastavení
degresivity,
Plnění:
Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v podmínkách ČR.
− Překryv kritérií EU bez uplatnění jemného doladění - 62 % veškeré z. p. v LPIS (oproti současným 50
%). Cílem je zachovat úroveň stávajícího vymezení LFA- cca 50 %.
− Nově však bude od r. 2018 platba poskytována na veškerou výměru z. p. v LFA dnes je na z. p.
poskytována pouze v H a S oblastech, v O oblasti je pouze na TTP. To představuje nárůst výměry LFA
ze současných cca 1,1 mil ha na cca 1,9 mil. ha.
− To souvisí i s požadavkem na navýšení obálky finančních prostředků, která je v současnosti na úrovni
cca 2,7 mld. Kč/ročně. Při zvýšení výše uvedené výměry LFA oblastí, by došlo k dalšímu poklesu sazeb.
Na základě tlaku AK ČR došlo k navýšení obálky na LFA o cca 5 mld. Kč, které však budou použity až od
r. 2018 -2020, tedy na 3 roky, což představuje navýšení o cca 1,7 mld. Kč ročně. K dispozici je tedy pro
r. 2018 – 2020 částka ve výši cca 2,7 + 1,7 = 4,4 mld. Kč/rok, což zajišťuje, že nedojde k poklesu
dnešních průměrných sazeb.
− Další diferenciací sazeb, např. podle typu zaměření podniku, lze tuto průměrnou sazbu snížit např.
podniku bez ŽV a naopak podniku zaměřenému na ŽV zvýšit.
Při výpočtu dodatečných nákladů a ušlých příjmů mohou členské státy v řádně odůvodněných případech
diferencovat výši platby, aby zohlednily:
−
−
−
−
−

závažnost zjištěného trvalého omezení, jež ovlivňuje zemědělskou činnost,
zemědělský (faremní) systém,
faremní systémy lze využít jako dodatečné kritérium pro identifikaci rizika překompenzování,
úroveň plateb může být diferencována podle faremních systémů, např. intenzivní a extenzivní
hospodaření,
nebo rostlinná výroba a živočišná výroba.

Příprava LFA – redefinice od r. 2018
Pracovní skupina (PS), byla založena na MZe na začátku roku 2016. V pracovní skupině MZe jsou
zastoupeni za Agrární komoru ČR, Ing. Žďárský a Ing. Erlebach.
Tematicky se činnost PS LFA zaměřila především na tzv. jemné doladění (jinak také fine tuning nebo 2.
krok vymezení) a nejvhodnější způsob diferenciace plateb podle faremních systémů.
Kritéria pro jemné doladění pro ČR, (dotýká se výměry LFA).
− Překryv kritérií EU bez uplatnění jemného doladění - 62 % veškeré z. p. v LPIS (oproti současným
50 %). Cílem je zachovat úroveň stávajícího vymezení LFA- cca 50 %.
Jemné doladění oblastí - fine tuning – povinné, uplatněn parametr Ukazatel produktivity půdy
– HRRE.
− jedná se o ukazatel odvozený z oceňování bonitovaných půdně ekologických jednotek, vyjadřuje
relativní rozdíly mezi BPEJ. Výpočet: normativní výnosy - normativní náklady (Kč / ha).
Region – stanovuje se pro jednotlivé typy BPEJ, podle zastoupení lze spočítat vážený průměr HRRE na
obec.
HRRE – zhodnocení:
Podobný ukazatel má Německo a Rakousko - obhajitelné v Bruselu
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•
•
•
•
•
•
•
•

HRRE Obsahuje i složku nákladovou,
podle zastoupení BPEJ na z. p. obce a jejich HRRE je možné spočítat průměr na jednotlivé obce
=> odpovídá různorodosti ČR,
vychází z podobného zdroje (bodové hodnocení), jako dnešní vymezení ostatních a
specifických LFA => menší následky při změně systému,
nehrozí vyřazení z důvodu vyšší hustoty zvířat,
celé zpracování nákladů odpovídá snaze maximálně zohlednit výrobní podmínky na BPEJ část fixních nákladů na výrobu odvozeno na variabilních nákladech formou odpisů strojů,
jedná se o velmi komplexní ukazatel zahrnující řadu faktorů založených na konsensuálním
postupu popsaném v metodice,
normativní osevy nemusí být v praxi dodržovány,
celkový dopad na vymezení – v LFA by zůstalo přibližně 52% z. p.

Pro jemné doladění byla použita metoda HRRE
Faremní systémy – navržené varianty:
by měly odrážet skutečnost, že podpora LFA je v ČR poskytována oblastem orientovaným na chov skotu.
Byly definovány následující varianty faremních systémů:
−
−
−
−

porovnávající rostlinnou a živočišnou výrobu, přičemž ukazatelem pro rozdělení jednotlivých
zemědělských podniků je intenzita chovu hospodářských zvířat,
porovnávající intenzitu zemědělské výroby, kdy hospodaření na travních porostech je
považováno za extenzivní systém hospodaření a hospodaření na orné půdě je intenzivním
systémem,
kombinující oba výše uvedené faremní systémy. Ze strany ÚZEI proběhla analýza tohoto
faremního systému, zejména ekonomických ukazatelů pro zjištění rozdílů mezi definovanými
skupinami farem,
které by bylo možné charakterizovat v souvislosti s intenzitou chovu hospodářských zvířat.

Závěry jednání:
− PS se dohodla, že pro 2. krok vymezení bude využit normativní ukazatel hrubý roční rentní efekt
(HRRE), a to s ohledem na výsledný rozsah území vyloučeného z LFA.
− bylo dohodnuto variantní zpracování 2. kroku vymezení s využitím HRRE. Proti využívaným zdrojovým
datům nebyly vzneseny zásadní připomínky, FADN je PS uznán jako spolehlivý zdroj dat.
− PS se dohodla na zpracování analýzy tzv. 4 faremních systémů, rozdělených podle procenta zatravnění
a intenzity chovu přežvýkavců na z. p.
− vybranou variantou je HRRE se zaměřením na skot (osevní postup s vyšším zastoupením vlastních
krmiv). Celková rozloha oblastí LFA (horské + ostatní) je 1 896 tis. ha (53,2% z. p. podle LPIS).
− PS se shodla, že diferenciace na základě závažnosti přírodního znevýhodnění je relevantní kategorizací
pro území ostatních LFA. Sazby pro ostatní oblasti by neměly převyšovat sazby pro horské oblasti.
Ostatní LFA po roce 2018 by na základě této diferenciace byly členěny do 3 skupin O1 až O3.
− ÚZEI doporučil metodiku kalkulace újmy s rozšířenými nákladovými položkami a se zohledněním
odhadu pracovních nákladů.
− nelze hradit 100 % újmy, dochází k výraznému překročení schválené finanční alokace na opatření.
− nutná úprava diferenciace ostatních oblastí (velmi nízká sazba pro O3, nevyváženost sazeb v O a H,
kdy sazby v oblasti O1 převyšují některé sazby v horských oblastech).
− faremní systém ŽV x RV s hranicí 0,3 x 0,4 VDJ/ha z. p. Faremní systém ŽV x RV s hranicí 0,4 nabízí
menší rozdíly v sazbách mezi uvedenými faremními systémy, než s hranicí 0,3 VDJ/ha z. p.
S konečnou platností bylo rozhodnuto o variantě faremního systému porovnávající rostlinnou a
živočišnou výrobu, přičemž ukazatelem pro rozdělení jednotlivých zemědělských podniků je intenzita
chovu hospodářských zvířat., tj. diferenciace sazeb podle typu farmy - nižší sazby pro farmy rostlinné
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výroby, (do 0,3 VDJ), než živočišné. Zdůvodnění: farmy rostlinné mají nižší potřebu pracovních sil, nižší
odpisy, nižší náklady, snížení sazby zabraňuje nadměrné kompenzaci.
Na příkladu „rostlinných“ farem v LFA s nízkým zatížením přežvýkavci lze doložit: Nižší náklady na ha,
nižší potřebu pracovních sil (a pracovní náklady na ha), nižší odpisy, vyšší ČPH bez LFA na AWU, vyšší
podnikatelský důchod / ha z. p. Navržené sazby odpovídají výši navrženého ročního rozpočtu, (4,4 mld.,
Kč) a kompenzují vypočtenou újmu ve výši 57 %. V rámci redefinice LFA se podařilo zachovat stávající
rozměr LFA oblastí, navrhnout odstupňovanou podporu podle faremního systému, při zohlednění zvýšené
nákladovosti související se zaměřením a rozsahem zemědělských podniků na živočišnou výrobu. V
současné době je předložen návrh na Komisi, probíhá vyjednávání, s možností dílčích úprav na základě
vznesených připomínek Komise. Jedná se o prověření nejvíce dotčených, z LFA vyřazených okresů,
(Tábor), a o případném navýšení dnes navržené vypočtené kompenzace újmy z 57% o dalších cca 10 %.
Navržené sazby RV x ŽV
Dělicí hranice 0,3 VDJ/ha z.p.
•
•

Relace sazeb RV x ŽV: podnikatelský zisk
Újma 57 % dle možností rozpočtu
S A Z B Y na 1 ha z. p.

Typ
H1
H2
H4
H3
H5
O1
O2
O3
Celkem/ rok
−

Diferenciace podle přír.
znevýhodnění (%)
136
128
109
90
82
153
112
78

ŽV (€)

RV (€)

247
232
198
163
149
141
103
72

105
98
84
69
63
60
44
30
163 427 085 €

ŽV (Kč)
6 665
6 273
5 341
4 410
4 018
3 814
2 792
1 944

RV (Kč)
2 822
2 656
2 261
1 867
1 701
1 615
1 182
823
4 412 531 294 Kč

prosadil mimořádná opatření definovaná na mezirezortním kulatém stolu pro letošní boj s kůrovcem
v lesních porostech,
Plnění:
V souvislosti s očekávanými rozsáhlými kůrovcovými těžbami hrozila v ČR v roce 2016 mimořádná krize
trhu s dřívím. Agrární komora ČR vyzvala všechny zainteresované subjekty v lesnicko-dřevařském
sektoru, zejména pak ministerstvo zemědělství a ostatní státní instituce, aby připravily krizové scénáře
řešící jak ochranu a asanaci lesních porostů, tak i co možná ekonomicky nejefektivnější zpracování
napadené dřevní hmoty. Agrární komora ČR se prostřednictvím Lesnicko-dřevařské komory spolupodílela
na řešení této problematiky a připravila návrhy konkrétních opatření.

−

prosadil přehodnocení připravované změny obchodní strategie státního podniku Lesy ČR, s.p.
Plnění:
Předsednictvo LDK se prostřednictvím svých členů seznámilo s avizovanou změnou obchodní strategie
státního podniku Lesy ČR. Připravovaný postup by změnil způsob prodeje cca 1/3 objemu dříví
prodávaného doposud formou veřejných soutěží stojícího dříví (pro rok 2017 v objemu cca 500 tis. m3) a
současně předpokládal zřízení tzv. „kalamitního střediska“, které by ve vlastní režii v roce 2017
zpracovávalo a současně umísťovalo na trh cca 200 tis. m3 v oblasti severní Moravy.
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Předsednictvo LDK vyjádřilo prostřednictvím svého zástupce v prezidiu AK ČR znepokojení nad tímto
nesystémovým krokem, který může destabilizovat situaci na trhu lesnických činností i na trhu se surovým
dřívím. Prezidentu AK ČR se podařilo prosadit přehodnocení připravované změny obchodní strategie
státního podniku Lesy ČR a pozastavit tento záměr zřizovatele – MZe.
−

přijal nové národní dotační programy na podporu dobrých životních podmínek paseného skotu a výkrm
býků a chovu prasat,
Plnění:

Drůbež
Stav
schvalování

Spuštění
podpory

Popis podstaty podpory

Podpora snížení projevů stresové zátěže a zlepšení stájového
mikroklimatu drůbeže - snížení negativních vlivů vnějšího prostředí na
organismus a pohodu zvířat, eliminace působení amoniaku na životní
prostředí; ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu
dotace
předpoklad
hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí drůbeže; manipulace
pohody zvířat zavedení v roce s drůbeží s využitím mechanizačních technologií – podpora šetrného
schválena EK,
2017.
zacházení s drůbeží; podpora šetrného ošetření zobáků jednodenních
mláďat drůbeže - preventivní ošetření mláďat drůbeže infračerveným
zářením za účelem zamezení mrzačení drůbeže při následném chovu;
úprava relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež – podpora zlepšení
podmínek ustájení drůbeže v halách;

Po téměř ročním intenzivním vyjednávání národní podporu schválila Evropská komise.
Podmínky podpory budou stanoveny ze strany MZe v rámci dotačního programu dle Zásad, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017. Na program se předpokládá uvolnění 300
milionů korun. Režim podpory tvoří čtyři podopatření - Zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže, Zlepšení
životního prostředí drůbeže, Zajištění šetrnějšího zacházení se zvířaty a Zlepšení podmínek ustájení
drůbeže v halách. Sazby pro jednotlivá podopatření mají žadatelům pokrýt dodatečné náklady, které jim
vzniknou z přijetí opatření na zlepšení životních podmínek drůbeže, které jdou nad rámec zákonných
norem. Žadatelé budou závazky vždy přijímat na jeden rok s možností prodloužení.

Masný skot
Stav
schvalování

Spuštění
podpory

Popis podstaty podpory

ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu hmyzu –
příprava
předpoklad
podpora zlepšení životního prostředí masného skotu, ošetřování
dotace
zavedení v roce paznehtů, zajištění ohřevu napájecí vody, sekční provoz zimoviště –
pohody zvířat
2017
zajištění managementu stáda, o dalších opatřeních se dále diskutuje
na MZe
s nevládními organizacemi
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Prasata
Stav
schvalování

Spuštění
podpory

Popis podstaty podpory

Podpora snížení projevů stresové zátěže prasat - snížení negativních vlivů
vnějšího prostředí na organismus a pohodu zvířat, zlepšení stájového
mikroklimatu prasat - eliminace působení amoniaku na životní prostředí;
ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu hmyzu –
podpora zlepšení životního prostředí prasat; ošetřování stájového prostředí
příprava
předpoklad
antimikrobiálními prostředky – snížení negativních vlivů vnějšího prostředí
dotace pohody zavedení v roce
na organismus a pohodu zvířat, podpora šetrných metod kastrace prasat –
zvířat na MZe
2017
zlepšení životních podmínek prasat; podpora zvětšení nezaroštované plochy
kotců prasat - zlepšení životních podmínek prasat zvětšením nezaroštované
plochy kotců; podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách zajištění nadstandardní pohody prasnic a selat na porodnách zajištěním stálé
přítomnosti kvalifikovaného ošetřovatele po dobu 24 hodin

−

Program na podporu výkrmu býků není na MZe zatím připravován.
snížil administrativní zátěž zemědělských podnikatelů při kontrolách plnění podmínek Cross compliance,
DZES,
Plnění:
Návrh na zjednodušení SZP se připravuje na evropské úrovni s předběžným termínem až po r. 2020.

−

na evropské úrovni prosadil zařazení prasat mezi tzv. citlivé komodity, a na národní úrovni zastavil
propad soběstačnosti v komoditě prasata,
Plnění:
ČR uplatnila návrh na zařazení prasat mezi tzv. citlivé komodity, spolu s požadavkem na navýšení obálky
na citlivé komodity v rámci PP. Pro toto období, tj. do r. 2020 EK nebude systém měnit.
xxx
AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou a MZe při zajištění těchto
požadavků.

3. schvaluje:
− Výroční zprávu Agrární komory České republiky za rok 2015 – příloha k usnesení č. 1,
− účetní závěrku za rok 2015 a plán příjmů a výdajů na rok 2016 - příloha k usnesení č. 2,
− zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za rok 2015 –
příloha k usnesení č. 3.
4. ukládá:
4.1. představenstvu Agrární komory České republiky
− řídit činnost komory v souladu s usnesením XXIV. sněmu a zaměřením činnosti do příštího sněmu
uvedeného v části 14. výroční zprávy za rok 2015,
Plnění: viz Výroční zpráva AK ČR
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− připravit novelizaci příspěvkového řádu tak, aby bylo dosaženo finanční nezávislosti komory. Aby
členské příspěvky kryly běžné provozní náklady, je nutné novelizovat příspěvkový řád dle návrhů
obsažených v příloze č. 4 k usnesení. Platnost připravované novelizace se očekává po schválení
sněmem AK ČR, počínaje lednem následujícího kalendářního roku,
Plnění:
Protože nebylo dosaženo jednoznačného souhlasu s navýšením členských příspěvků dle návrhu
v příloze č. 4 usnesení, není stávající příspěvkový řád novelizován.
− aby zabezpečilo od příštího sněmu doručení materiálů, o kterých bude sněm jednat, nejméně 7 dnů
před datem konání sněmu v elektronické podobě.
Plnění: Byly rozeslány tyto materiály:
− Výroční zpráva AK ČR ZA ROKY 2014 – 2016.
− Účetní závěrka za rok 2016 a návrh příjmů a výdajů na r. 2017.
− Zpráva dozorčí rady za rok 2016.
4.2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:
− rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky do příštího sněmu a usnesení XXIV.
sněmu do vlastních podmínek,
− napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho
usnesení,
− jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory
České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR,
− organizovat seznámení členstva s možnostmi podpor v rámci budoucích kol Programu rozvoje
venkova,
Plnění:
V časové návaznosti na rok 2014 a 2015, kdy AK ČR zorganizovala pod svou záštitou sériové semináře
v rámci opatření I. 3. 1. Další odborné vzdělávání a informační činnost (projekty „Reforma SZP po roce
2014 II“, „Seminář pro zemědělské podnikatele I.“, „Seminář pro zemědělské podnikatele II.“),
předložila AK ČR v roce 2015 dalších pět projektů do druhého kola příjmu žádostí PRV na období 2014
– 2020. Jednalo se o projekty „Sucho a vodní bilance v ČR“, „Stabilita produkce brambor s využitím
agrotechnických a půdoochranných opatření“, „Správná hygiena dojení a získávání mléka“,
„Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin“ a „Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na
bezpečnost a kvalitu produkce“, jejichž harmonogram realizace by měl být v únoru až říjnu 2017.
− rozvinout poradenství s pomocí pracovníků komor vyškolených v podpůrných programech Státního
zemědělského intervenčního fondu,
Plnění:
Na základě nominací jednotlivých krajů byl sestaven v r. 2016 team poradců (Liberecký kraj - R.
Erlebach, Královéhradecký - M. Macková, Zlínský - D. Gracová/J. Radílek, Moravskoslezský - L. Juroš,
Karlovarský - Z. Perlinger, Pardubický - V. Rektorisová, Olomoucký - L. Hošková, Jihomoravský - M.
Zimáková/E. Chromčíková, Jihočeský - Z. Skořepová, Středočeský - G. Jeníčková, Vysočina - V. Špaček).
S ohledem na neexistenci výzev v r. 2016 budou organizována školení na výzvy v r. 2017.
− společně s Krajskými územními organizacemi Zemědělského svazu a příslušnými krajskými
samosprávami organizovat kulaté stoly na téma střední zemědělské vzdělávání,
Plnění:
Kulaté stoly budou organizovány v r. 2017.

89

− zvýšit zapojení členstva do sítě evropského zjišťování dat v zemědělství FADN s cílem získání
reprezentativních údajů pro obhajování zájmů členstva na národní úrovni i v EU,
Plnění:
V létech 2014 – 2016 se zvýšil počet zapojených subjektů (okresních komor, případně společenstev) o
9 a počet nabídnutých podniků o 19 (skutečně realizovaných o 10). Problém odstupujících podniků
může být závislý na termínu odevzdání dat (sklizeň, dovolené). Odstupující podniky jsou obvykle
podniky dříve zařazeny do systému, kdy odchází ekonom, nebo podnik ukončí činnost. Nové podniky
šetření zvládají i díky ochotné pomoci ze strany ÚZEI.
− plynule aktualizovat centrální seznam členů a zasílat ho na vědomí AK ČR,
Plnění:
Stav evidence členské základny 20. 1. 2017
•
•
•

OAK, které aktualizovaly v r. 2016 resp. 2015 počet členů a celkový počet ha bez aktualizace
členů: Hodonín
OAK, které dodaly seznam členů v dřívějších letech, bez další aktualizace: Tachov, Třebíč
OAK s neúplnými podklady:
 Chomutov (čl. základna bez ha výměry na jednotlivé členy, pouze celkové ha)
 Znojmo (počet ha bez čl. základny)

− projednat návrhy na zvýšení příspěvků pro AK ČR se členskou základnou do konce září 2016.
Plnění:
Na základě usnesení agrárního sněmu projednávaly jednotlivé okresní, případně krajské nebo
regionální agrární komory návrh na zvýšení členských příspěvků dle přílohy č. 4
k usnesení. Diskuse na toto téma probíhala rovněž na jednáních sněmoven a porad ředitelů agrárních
komor.
Z těchto jednání vyplynuly dva závěry:
a) není jednoznačný souhlas s navrhovaným zvýšením členských příspěvků,
b) je nutno před případným zvýšením členských příspěvků zkontrolovat příspěvkovou kázeň členů
úřadem Agrární komory ČR.
Úřad AK ČR zahájil kontrolu koncem září 2016 poté, co získal podklady z registru LPIS. Kontrolou byly
zjištěny četné rozdíly ve výměrách hlášených komorami do Agroregistru a údaji ze srpna 2016
v neveřejné části LPIS, které má k dispozici úřad AK ČR. Vyrovnání těchto rozdílů v řádech desetitisíců
až statisíců korun však zásadním způsobem neovlivnilo celkovou výši členských příspěvků. Kontrola
bude v roce 2017 pokračovat.
4.3. členské základně:
− zapojit se do sítě ke sledování klimatických změn tak, aby se získal průzkumný materiál pro nezbytná
adaptační opatření a k využití pro rozhodování přímo v zemědělských podnicích,
Plnění:
V měsíci únoru a březnu roku 2017 proběhlo několik seminářů na téma Sucho a vodní bilance za účasti
odborníků z Mendelovy univerzity. Byl zaznamenán meziroční nárůst uživatelů portálu „Intersucho“ a
v rámci seminářů byli osloveni další potenciální respondenti.
− uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým řádem
takto:
a) sněmovna všeobecná 6 800 000 Kč,
b) sněmovna společenstev 2 700 000 Kč,
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Plnění:
Rozpočet schválený sněmem předpokládal celkovou výši členských příspěvků za rok 2016 9.500.000,
z toho 6 800 000 sněmovna všeobecná a 2.700.000 sněmovna společenstev.
Následně uzavřené dohody k 30. 6. 2016 činily 6 591 000 za sněmovnu všeobecnou a 2. 807.000 za
sněmovnu společenstev, tj. celkem 9.398.000. Z dohod bylo zaplaceno celkem 9.332.000, z toho
6.565.000 za sněmovnu všeobecnou, zbývá zaplatit 26.000 bývalou Okresní agrární komorou pro
okresy Děčín a Ústí nad Labem, resp. Její nástupnickou organizací Agrární komorou Děčín-Ústí nad
Labem, z. s. a 2 767 000 za sněmovnu společenstev, zbývá zaplatit 40 000 Českým svazem včelařů, z.
s. Oba případy řešilo představenstvo AK ČR zcela mimořádným snížením členských příspěvků z důvodu
zásahu vyšší moci.
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.
Plnění:
Bylo provedeno podle příspěvkového řádu AK ČR.
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16. Úřad Agrární komory České republiky
ke dni 1. března 2017
prezident

Ing. Miroslav Toman, CSc.

Tel:

296 411 187

Mobil:

724 252 367

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

Mobil:

602 433 375

Ing. Jan Záhorka

Mobil:

toman@foodnet.cz
tajemník

Ing. Martin Fantyš
fantys@akcr.cz

ředitel úřadu
poradce prezidenta

606 755 026

zahorka@akcr.cz
sekretariát

p. Valérie Ivašková
sekretariat@akcr.cz

Tel.:
Mobil:

296 411 180
731 652 466

mediální zástupce

Ing. Dana Večeřová

Tel.:

296 411 184

Mobil:

602 440 763

vecerova@foodnet.cz
AGRObase
zahraničí

Ing. Jiří Felčárek
felcarek@akcr.cz

Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
pondelicek@akcr.cz

informatika

Mobil:

Ing. Soňa Chánová

606 632 149

Mobil:

724 969 361

Mobil:

724 142 948

Mobil:

733 581 302

Tel.:

585 228 530

kloboukova@akcr.cz

Mobil:

724 263 419

p. Vladimíra Fialová

Tel.:

585 228 530

Mobil:

724 263 409

chanova@akcr.cz
komodity
poradenství a
vzdělávání

Ing. Jan Doležal
dolezal@akcr.cz
Mgr. Šárka Štejnarová
stejnarova@akcr.cz
Ing. Viera Klobouková

finance, účetnictví,
daně

fialova@akcr.cz
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