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Usnesení z XXVI. sněmu Agrární komory České 
republiky konaného dne 8. dubna 2018 v Brně

V Brně dne 8. dubna 2018 - 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 a 1,3 milionů ha lesní půdy.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 57 okresních, 2 regionálních a 12 krajských 
komor je 2 759, zemědělských organizací je 2 365. Z toho je 1 211 soukromě hospodařících 
rolníků. 

V počtu členů se neuvádí členstvo třiceti dva členských svazů, sdružení a unií, kde se členství 
jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá. 

Sněmu se zúčastnilo 111 delegátů všeobecné sněmovny, to je 85 % a 48 delegátů sněmovny 
společenstev, to je 76 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 91 hostů.

XXV. sněm Agrární komory České republiky:

1. konstatuje, že v období od minulého sněmu 

se podařilo zejména:

o prosadit stanovisko vlády České republiky k návrhům Evropské komise na Společnou 
zemědělskou politiku EU po r. 2020, které obsahuje většinu našich požadavků,

o získat podporu nevládních organizací zemí Visegrádské čtyřky a dalších zemí pro naše 
návrhy na Společnou zemědělskou politiku EU,

o zařadit postupné dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti ČR v základních 
komoditách, které lze u nás vyrábět a zvýšení konkurenceschopnosti českého 
zemědělství, do programového prohlášení nové vlády,

o prosadit podpůrná opatření v živočišné výrobě a u speciálních plodin, která začínají 
působit,

o prosadit navýšení původně minimalizovaného rozpočtu národních dotací na r. 2018 
do úrovně předchozího roku,

o prosadit zvýšenou vratku spotřební daně pro živočišnou, lesní výrobu a rybářství, byť 
zatím jen do konce r. 2018,

o novelizovat veterinární zákon a zákon o rostlinolékařské péči,



přetrvávaly negativní vlivy, které oslabují konkurenceschopnost českého zemědělství:

o přes meziroční propad rostlinné produkce v běžných cenách přetrvává výrazně nižší 
objem živočišné výroby a tím i nevyvážená hospodářská soustava zemědělského 
odvětví,

o dále se prohloubila závislost odvětví zemědělství na dotacích, a to při stagnaci 
zemědělské produkce a meziročním snížení podnikatelského důchodu,

o nepokročilo se v rovnoměrnější a spravedlivější dělbě marží ve výrobkové vertikále 
zemědělec - zpracovatel - obchod,

o v zemědělství i lesnictví zesilují environmentální tlaky, přestože se podařilo zastavit 
projednávání tzv. protierozní vyhlášky,

o rychle rostou spekulativní nákupy zemědělské půdy,
o nedaří se prosadit Marketingový fond, Lesnicko-dřevařský fond a Fond těžko 

pojistitelných rizik,
o není dořešena kompenzace újmy při hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod,
o nadále trvá nedostatek odborných pracovníků v provozu a administrativní systém 

zaměstnávání zahraničních pracovníků je zdlouhavý,
o nepokročilo se ve snížení administrativní zátěže.

2. žádá:

2.1.  Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby přijaly zákon o 
prodeji a pronájmu zemědělské půdy. 

2.2.  Vládu České republiky, aby:

o se zabývala situací v nesoběstačnosti potravinami, které se u nás dají vyrobit, 
konkurenceschopností českého zemědělství a přijala nezbytná opatření, aby pohlížela 
na zemědělství jako na strategické odvětví,

o se intenzivně zabývala kalamitní situací v českých lesích a bezodkladně přijala účinná 
opatření na úrovni jednotlivých zodpovědných rezortů včetně adekvátní finanční 
podpory na její zvládnutí.

2.3.  ministra zemědělství České republiky, aby:

o nepolevil v hledání spojenců v členských státech i bruselských strukturách EU k 
prosazení národních zájmů České republiky v reformě Společné zemědělské politiky 
EU po r. 2020, to je: 

o odmítnutí zastropování plateb,
o sjednocení úrovně národních dotací,
o řešení výrobkové vertikály – zemědělec – zpracovatel – obchod,
o zvýšení podpory citlivých komodit.

o prosadit nezbytná opatření k ochraně zemědělské půdy a zvyšování její úrodnosti,
o zaměřit podpory na subjekty, které se zemědělstvím živí,
o podpořit široké uplatnění precizního zemědělství,



o podnikl další kroky k vyváženosti hospodářské soustavy odvětví zemědělství a jeho 
propagaci ve veřejnosti,

o prosazoval přiblížení výše národních podpor starým zemím EU,
o předložil k projednávání návrh zákona o prodeji a pronájmu zemědělské půdy,
o se zasadil o prodloužení a další rozšíření zelené nafty po roce 2018,
o společně se zainteresovanými resorty ustavil účinné plošné kontroly při dovozu 

potravin,
o vyhodnotil dosavadní účinnost podpor z Plánu rozvoje venkova, soustředil je na 

nejefektivnější investice při zjednodušení jejich poskytování,
o ve spolupráci se zainteresovanými resorty a institucemi zpracoval podmínky pro 

fungování Fondu těžko pojistitelných rizik,
o prosadil rozšíření výuky odborných předmětů a rozšíření praxe na zemědělských a 

lesnických školách
o urychleně vydal novelu prováděcí vyhlášky č. 327/2012 Sb. k zákonu č. 299/2017 Sb., 

který novelizuje zákon 326/2004 o rostlinolékařské péči
o s ohledem na nebezpečné šíření Afrického moru prasat (AMP) vyhlásil zástřelné u 

divokých prasat na celém území ČR

2.4.  ministra životního prostředí České republiky, aby

o v souvislosti se změnou klimatu přistoupil k dynamičtějšímu a méně konzervativnímu 
pojetí ochrany přírody,

o využil finanční prostředky resortu ke kompenzaci újmy z hospodaření v pásmech 
hygienické ochrany vod a újmy ze záchranných programů živočichů a rostlin a dalších 
ochranných opatření,

o v souvislosti se změnou klimatu, zejména úbytkem srážek, umožnil pro obnovu lesů
široké využití domácích dřevin (modřín) a dlouhodobě prověřených nepůvodních 
dřevin (zejména douglaska a jedle obrovská),

o umožnil regulaci chráněných živočichů, jejichž početnost způsobuje nevyváženost 
biodiverzity v krajině i škody v hospodaření zemědělském, rybářském či myslivosti 
(krkavec, vydra, bobr, kormorán velký a další).

x x x

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

3. schvaluje:

3.1.  Výroční zprávu za uplynulé volební období od XXV. sněmu, včetně přehledu o plnění 
jeho usnesení – příloha k usnesení č. 1,
3.2.  účetní závěrku za rok 2017 a plán příjmů a výdajů na rok 2018 - příloha k usnesení č. 2,

http://www.apic-ak.cz/data_ak/18/a/VyrocniZpravaAKCR2017.pdf
http://www.apic-ak.cz/data_ak/18/jc/akcr/UsneseniSnem2018priloha2.pdf


3.3.  zprávu a stanovisko dozorčí rady Agrární komory České republiky k účetní závěrce za 
rok 2017 – příloha k usnesení č. 3.

4.  ukládá:

4.1.  představenstvu Agrární komory České republiky

o řídit činnost komory v souladu s usnesením XXVI. sněmu a zaměřením činnosti v 
příštím období uvedeném v části 14 výroční zprávy za rok 2017.

o připravit na XXVII. Sněm Agrární komory České republiky změnu základních 
dokumentů včetně zákonu o Agrární a Hospodářské komoře ČR

4.2.  krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

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

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

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

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

o 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,

o plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR,
o zvýšit zapojení členů do sítě pro sledování klimatických změn.

4.3.  členské základně:

o systematicky pracovat na propagaci českého zemědělství s důrazem na ekonomiku 
ekologické ochrany,

o uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s 
příspěvkovým řádem takto:
a)  sněmovna všeobecná 12 400 000 Kč,
b)  sněmovna společenstev 3 600 000 Kč,

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.

http://www.apic-ak.cz/data_ak/18/jc/akcr/UsneseniZpravaDR2018.pdf


Priority AK ČR pro další etapy národní i evropské 
zemědělské politiky

TISKOVÁ ZPRÁVA – 8. duben 2018 - V neděli 8. dubna 2018 se v Brně, v provázání na 
komplex mezinárodních veletrhů Techagro, konal XXVI. sněm Agrární komory České 
republiky, který vyhodnotil činnost komory za poslední rok, shrnul úspěchy i přetrvávající 
rizika a přijal výzvy k řešení pro nejbližší období i do dalších jednání k středně a dlouhodobé 
podobě národní i evropské zemědělské politiky. Sněmu se účastnilo přes 220 delegátů a 
dalších členů komory a více než 40 čestných hostů z řad státních institucí, akademické sféry, 
partnerů a dalších společností. Členové Agrární komory obhospodařují téměř 1,7 mil. 
hektarů zemědělské a 1,3 mil. hektarů lesní půdy a jsou sdruženi prostřednictvím 57 
okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor a 32 členských společenstev.

Jednání sněmu se účastnil Jiří Milek, ministr zemědělství, který ve svém vystoupení vyzdvihl 
činnost komory jako zásadní nevládní organizace, která má významný podíl na řešení 
problematiky sektoru a je dlouhodobým a osvědčením partnerem státu. K jednáním ke 
Společné zemědělské politice konkrétně uvedl: „Průběžně upozorňuji, že problém 
zastropování se hodně zjednodušeně přenáší na tak zvané velké podniky, ale již méně se ví, 
že tyto subjekty o velikosti nad 500 hektarů, kterých je v České republice zhruba 1.800, 
přímo týká 154 tisíc vlastníků, kteří pochází především z venkova, a tímto opatřením by došlo 
ke znehodnocení jejich majetku.“ Ministr citoval také větu ze společného jednání s 
Günthrem Oettingrem, evropským komisařem pro rozpočet a lidské zdroje. Komisař se zcela 
jasně vyjádřil, že zastropování nemá narušit strukturu zemědělství v jednotlivých zemích, a 
to včetně Německa, Polska či České republiky a agrární politika musí být maximálně flexibilní. 
V České republice jsou to přitom právě velké podniky, které dnes drží rozhodující stavy 
hospodářských zvířat a tedy zbývající objemy živočišné výroby. Věnoval se také výši 
národních dotací v roce 2018, nakládání s chemickými přípravky na ochranu rostlin, ochraně 
zemědělské půdy jak proti její ztrátě záborem a erozí, tak ochraně vlastnických vztahů a 
racionálnímu prodeji a také dalším tématům.

Především zhodnocení stavu a řešení výzev prezentoval na konkrétních údajích ve svém 
vystoupení Zdeněk Jandejsek, prezident komory. Je zřejmé, že propady produkce jsou v 
porovnání k roku 1989 naprosto katastrofální a ve svých důsledcích poškozující celou 
hospodářskou soustavu, a tím i péči o krajinu, půdu či venkova. Uvedl k tomu konkrétní 
příklady: „Stavy hospodářských zvířat jsou hluboce pod úrovní roku 1989, osevní plochy 
náročnějších plodin jsou na poloviční úrovni, což se odráží i ve struktuře výroby. Hrubá 
zemědělská produkce dosahuje jen 71 % původní úrovně roku 1989 a zcela nezdravě v ní 
převažuje rostlinná produkce. Paradoxní pak je situace, kdy naše výroba za současné 
technické a technologické vyspělosti nedosahuje ve stálých cenách ani objemu hrubé 
zemědělské produkce roku 1936.“ Dále k tomu dodal: „Na hektar zemědělské půdy jsme v 
roce 2015 produkovali 75 litrů mléka, 62 kg vepřového masa a 21 kg hovězího masa, přitom 
Německo nebo Nizozemí vyrábí 170, resp. 680 litrů mléka, 326 resp. 690 kg vepřového a 71 
resp. 208 kg hovězího masa, což jsou násobky naší výroby, při tom právě touto produkcí 
posléze především země staré patnáctky obsazují náš trh s potravinami.“



Proto je kladen o to větší důraz na posílení národního i evropského rámce zemědělské 
politiky, která bude nyní i do dalších let formovat podmínky našeho zemědělství a venkova. K 
tomu musíme využít naše přednosti, kdy například v pěstování obilovin, řepky, cukrovky, 
brambor nebo v chovech skotu, prasat a drůbeže dosahujeme úrovně vyspělých států, s tím 
však souvisí i propojení na zpracovatelský průmysl a posléze i obchodní sféru, kde musí být 
zajištěny rovné a nediskriminující podmínky.

Společnou tzv. Bratislavskou deklaraci zemí V4 z března 2017 se společnými prioritami pro 
oblast zemědělství, potravinářství a venkova podepsalo již 10 zemí, což souhrnem 
představuje již více než 100 miliónů obyvatel, a jak k tomuto bodu uvedl prezident Jandejsek: 
„Jsme přesvědčeni, že to již je síla, která nemůže být v další komunikaci s politiky opomíjena. 
Dnes je to o to významnější, protože stojíme před zásadními jednáními s Evropskou komisí a 
Evropským parlamentem o budoucnosti Společné zemědělské politiky po roce 2020 v našich 
podmínkách a je naší povinností a závazkem pro další generace obhájit existenci českých 
zemědělců, potravinářů a živého venkova ve zdravé krajině.“ 

Jak konstatuje usnesení XXVI. Sněmu komory, i přes konkrétní úspěchy v jednáních na 
domácí i evropské úrovni, mezi které lze počítat například podporu vlády k návrhům 
Evropské komise ke Společné zemědělské politice po roce 2020, vzájemnou podporu priorit 
nevládních organizací zemí Visegradské čtyřky a dalších zemí střední a východní Evropy, či 
posílení tuzemských národních podpor. Nedaří se naopak zlepšit vyváženost zemědělské 
soustavy, prohlubuje se závislost na dotacích, nedaří se řešit vztahy mezi výrobou, 
zpracováním a obchodem, dále rostou v mnoha případech až nesmyslné environmentální 
tlaky na prvovýrobu, zvyšují se ale také spekulativní ataky na nakládání s půdou. Sněm 
schválil také přípravy oslav 25. výročí založení Agrární komory České republiky, které se 
uskuteční 26. září 2018 v Praze.

Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR 



Agrární komora ČR vyjadřuje ministrovi zemědělství 
Jiřímu Milkovi svou plnou podporu

11.04.2018 

TISKOVÁ ZPRÁVA – 11. duben 2018 - Agrární komora České republiky na svém XXVI. sněmu, 
který se uskutečnil dne 8. dubna 2018 v Brně, mimo jiné projednala výsledky práce nové 
vlády ČR a ministra zemědělství Jiřího Milka za jejich čtyřměsíční působení ve funkci. I přes 
relativně krátkou dobu a skutečnost, že vláda se nachází v demisi, je práce celého kabinetu a 
především ministerstva zemědělství hodnocena členskou základnou komory vysoce pozitivně 
a jako efektivní a přínosná. Ministr Milek projevuje maximální snahu řešit aktuální 
problematiku resortu i národní postoj k diskuzi ke Společné zemědělské politice EU po roce 
2020 a dosahuje v těchto krocích i za podpory vlády rychlých a konkrétních výsledků.

Jak k účasti a vystoupení ministra Milka na sněmu shrnuje Zdeněk Jandejsek, prezident 
komory: „Oceňujeme, že je momentálně v čele ministerstva člověk, který ze své celoživotní a 
každodenní praxe ví, o čem jsou reálné problémy zemědělství, potravinářství, ale i lesnictví a 
venkova. Navíc je tento ministr připraven vyjít řešení problémů zemědělství maximálně vstříc 
a jednat urychleně bez vedlejších úmyslů a politikaření. Dokladem může být bezodkladné 
jednání k navýšení národních dotací, jejichž původní alokace byla s úrovní 2 miliard korun 
nepochopitelně meziročně pouze poloviční. Nalezením rezerv a přesuny v rozpočtu MZe a 
částečnou pomocí ministerstva financí, se tak nakonec pravděpodobně pro letošní rok podaří 
zajistit potřebné 4,3 mld. korun pro konkrétní pomoc našim zemědělcům, které dokáží 
udržet nezbytnou životaschopnost speciálních odvětví.“ 

Agrární komora se za ministra zemědělství staví také v oblasti řešení celého konceptu práce v 
rámci podpory pojištění PGRLF, které je základním předpokladem pro řešení konceptu tzv. 
Pojištění těžko pojistitelných rizik, kde se po dlouhých letech odkladů konečně a zcela 
konkrétně rozhýbaly práce na jeho vzniku. Úspěchem také je přenastavení metodiky systému 
kompenzací za sucho roku 2017 a jeho výplat z pohledu škod na úrovni jednotlivých 
katastrálních území. Konkrétní řešení ministr předkládá a realizuje také v oblasti lesního 
hospodářství, ať již v případě kůrovcové kalamity, či reakci na těžební plány k řešení přebytků 
polomového dřeva. Zahájeny byly také práce na analýze opatřeních Programů rozvoje 
venkova, kde je zbývající prostředky nezbytné zacílit zcela adresně do posílení 
konkurenceschopnosti českého produkčního zemědělství například přes systémy precizního 
hospodaření. Nezbytné jsou také razantní opatření státu v tlumení Afrického moru prasat, 
kde se díky profesionálnímu a včasnému zásahu ministerstva a veterinární správy ve 
spolupráci s myslivci daří držet nákazu v původním ohnisku. 

Agrární komoře se ze strany ministra také dostalo podpory při jednáních s dalšími členy vlády 
ČR, ať již jde o jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí na téma pozice k Víceletému 
finančnímu rámci, rozšíření a zjednodušení programu zelené nafty a jejího prodloužení za 
horizont roku 2018, či zákonu o cenách a posílení zdrojů pro národní podpory. Agrární 
komora v souladu s MZe také opakovaně jednala s ministerstvem životního prostředí, 
například na téma racionálního nastavení ochrany proti erozi. Samozřejmě velmi důležitá pak 
je i vzájemná podpora a součinnost se Zemědělským výborem PSP na prosazování a 
obhajobě stanovených priorit a navazujících legislativních kroků v Poslanecké sněmovně.



Jak konstatuje prezident Jandejsek: „Zcela zásadní je ocenit také postup ministra zemědělství 
v jeho evropských aktivitách s maximálně silnou podporou pozice České republiky s prioritami 
jako je dobrovolné zastropování, řešení vztahů s řetězci, podpora malých a rodinných farem 
se zvýhodněním plateb na první hektary, ale i obhajobou struktury našeho zemědělství s 
nezbytnou rolí středních a velkých podniků. Byli jsme zároveň jedna z prvních zemí v EU, která 
přijala národní pozici ke Sdělení Komise EU k budoucnosti SZP. Ministr pak v souladu s touto 
pozicí postupuje také při vyjednávání rámce Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 na 
úrovni Rady ministrů, komisaře Phila Hogana, Güntera Oettingera a dalších eurokomisařů, v 
jednání se svými resortními kolegy, s europoslanci i všemi dalšími partnery s vizí udržení a 
posílení konkurenceschopného českého zemědělství, zpracovatelského průmyslu, ochrany 
půdy, ovzduší a vodních zdrojů, zdravé krajiny a životaschopného venkova. Na únorovém 
jednání zemí Visegradské čtyřky v Bratislavě dokázal s ministryní Gabrielou Matečnou 
prosadit naše společné národní priority do společného přijatého stanoviska.“ Prezident 
Jandejsek pak toto hodnocení uzavírá slovy: „Ze všech výše uvedených důvodů Agrární 
komora vysoce oceňuje dosavadní práci ministra Milka a jménem celé členské základy je 
přesvědčena, že v něj vložná důvěra je i do budoucna naprosto oprávněná a pomůže rozvoji 
sektoru.“ 

Sněm Agrární komory rozhodně podporuje ministra také v jeho činnostech s požadavky na 
vyšší a vstřícnější výkonnost ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. 
Smutným dědictvím předchozích vlád je totiž neúměrný nárůst stavu úředníků, což vedlo k 
tomu, že se zemědělci někdy spíše než vlastní prací stále více zabývají zbytečnou 
administrativou, a krom rozmarů počasí se musejí vypořádávat s byrokratickými požadavky a 
drahou a málo efektivní státní správou. Namísto zlepšování podnikatelského prostředí totiž 
Ministerstvo zemědělství a resortní organizace kladlo zemědělcům další a nové obstrukce a 
systémy kontrol, jejichž objem je pro samotné zemědělce a zpracovatele za hranicí 
únosnosti. 

Členové Agrární komory České republiky (rozhodující profesní organizace zemědělců, která v 
tomto roce slaví 25. let od svého založení zákonem č. 301/1992 Sb.) obhospodařují téměř 1,7 
mil. hektarů zemědělské a 1,3 mil. hektarů lesní půdy a jsou sdruženi prostřednictvím 57 
okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor a 32 členských společenstev.

Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR 
m. 602 440 763, felcarek@akcr.cz
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