
PRÁVO ��  SOBOTA 30. ZÁ¤Í 2017 STRANA 21

Jak upozorňuje Zdeněk Jan-
dejsek, prezident Agrární ko-
mory České republiky, je
současné zemědělství a potra-
vinářství vystaveno neuvěřitel-
nému tlaku úřednické zvůle
a manipulaci, která je zcela od-
tržená od každodenní reality.

Každý, kdo vymýšlí nová naří-
zení a regulace, by měl nejprve
absolvovat povinnou praxi v ze-
mědělské prvovýrobě, aby se
 seznámil se zákonitostmi a úska-
lími provozu, kde by měl mož-
nost řešit vše od začátku až do
konce. Aby načerpal informace,
získal přehled o hospodaření
a ekonomice i inspiraci a dosta-
tek zkušeností, které se hodí
i v běžném životě. Párkrát si člo-
věk přirozeně musí natlouci nos,
musí se prokousat problémy
z jednání s lidmi a na vlastní kůži
zjistit, jak je složité vyhovět po-
třebám plodin a zvířat a přitom
držet rok od roku tlustší šanon
s normami co všechno se nesmí.

� Jste znám jako kritik ev-
ropského i národního systému
dotací, jak byste k nim  při -
stoupil?

Osobně jsem zastánce toho, že
by se dotace měly zrušit, ale to je
utopie. Německo, Francie ani
Itálie či Španělsko nedovolí, aby
k takovému kroku došlo. Budou
dělat vše pro to, aby se dotace
udržely. 

V unijních podporách, které
jsou zhruba totožné, problém až
tak není. Ten vidím především
v národních dotacích, kde každý
stát vyplácí částku, která vychází
především ze síly a možností
 vlast ního rozpočtu. A pak je to
jednoduché, ekonomicky silná
země rovná se silná podpora.
U nás se minulý rok vyplácely
například národní podpory na
sucho, na zelenou naftu, na
 dojený skot a jiné. Kupříkladu na
1 litr mléka jsme obdrželi při-
bližně 1 Kč podpory, letos to
bude zhruba 60 haléřů. Avšak
okolní státy jsou na tom lépe
a vyplácí na litr mléka od 2 Kč
výše. To jim výrazně napomůže
v hospodaření i v exportu, kte-
rým likvidují náš trh. 

� Je tedy řešením zvýšení
národních dotací?

Jsem pro jednotný princip
 těch to podpor napříč celou Unií.
Tyto nadstandardní platby ne-
poskytují pouze ministerstva ze-
mědělství, ale i ministerstva
práce nebo místního rozvoje, po-
skytují je regiony i místní samo-
správy s cílenou podporou svých
zemědělců a zpracovatelů, která
jim zaručí důstojnou existenci
a zároveň jednodušší odbyt pro-
dukce – právě té, která potom
míří k nám a likviduje naše ko-
modity a potraviny. 

U nás zatím přemýšlíme stra-
tegicky špatně, práce zemědělců
a potravinářů si dostatečně nevá-
žíme, sektor má nízkou prestiž
i celospolečenské vnímání. Ra-
ději si potraviny dovezeme, pole
zatravníme a lidi pošleme na pra-
covní úřad. Do budoucna to chce
změnit myšlení a tak i pozici ce-
lého sektoru i venkova. Jinak ze
současného stavu cestu rozhodně
nenajdeme.

� Česká republika má se 
130 hektary úplně nejvyšší
průměrnou plochu na jedno
hospodářství, což momentálně
rezonuje například při jedná-
ních o budoucnosti plateb a je-
jich zastropování. 

Znám argumenty zastánců
omezování plateb, ale podívejme
se na to z druhé strany. Jde o ob-
rovské pozitivum, které bychom
měli obhajovat. V celém světě
dochází ke koncentraci zeměděl-
ství. Ať chceme nebo nechceme,
globalizace vede ke koncentraci
výroby a kapitálu. Největší pro-
ducenti zemědělských komodit
jako je Brazílie, Argentina, USA,
Nový Zéland nebo Austrálie,

jdou právě směrem zvyšováním
produktivity práce. Není to
pouze o té produktivitě práce, ale
o tom, že podniky, které jsou
velké a mají potřebnou sílu, si
mohou dovolit koupit stroje,
které umí precizní zemědělství,
jsou šetrnější k životnímu pro-
středí a uspoří i chemii a hnojiva.
Styl hospodaření Bavorska nebo
Francie je dávno překonaný.

Místo toho, abychom podpo-
rovali to, co umíme, tak výrobu
bohužel dále a dále tlumíme. Vy-
vážíme surové mléko, ale máme
v obchodech 50 – 60 % mléč-
ných výrobků a sýrů dovezených
ze zahraničí. Kdybychom
všechno naše mléko zpracovali

doma, tak stále nebude stačit na
to, abychom nahradili dovážené
výrobky. Tedy zde vidím cestu
a konkurenční výhodu, pod-
pořme naše prvovýrobce a zpra-
covatele, ať mohou  vyrábět
a dostanou se na náš trh, a záro-
veň ať expandují na evropské
i světové trhy s kvalitní a bez-
pečnou českou produkcí. 

� Aktuálně se na zemědělce
snáší kritika veřejnosti za cenu
másla. Jaký je přitom reálný
odraz ceny mléka do ceno-
tvorby po zrušení mléčných
kvót?

Měli bychom se poučit v za-
hraničí, protože vyspělé země,
jako třeba Spojené státy ame-

rické nechávají i na volném trhu
nástroj stabilizace, který pomáhá
zemědělci, například když
zrovna spadne cena mléka pod
hranici nákladů. Při výrazném
propadu cen tak stát zemědělcům
eliminuje dopad ztrát. My jsme
v Evropě s velkou slávou zrušili
mléčné kvóty a trh nechali napo-
spas svému vývoji, který se ob-
ratem rozkolísal v produkci
nahoru a v ceně dolů. Na to pak
EU reagovala záchrannými ba-
líčky a snahou omezit produkci
mléka, nárůst ceny másla pak je
jedním z důsledků těchto neuvá-
žených zásahů.

� Zemědělství se potýká
s generační obměnou a nízkým
zájmem o naplnění odborných
profesí i studijních oborů. Ře-
šíte i tuto oblast?

Celý sektor se v dnešní době
v oblasti vzdělávání potýká
s mnoha specifickými problémy,
z nichž jeden zásadní se prolíná
do všech odvětví, tedy ztráta za-
měst nanců, stárnutí zemědělské
populace a nízký zájem uchazečů
a absolventů, které vyústily ve
výraznou a dlouhodobou po-
ptávku po kvalitních zaměstnan-
cích. Z tohoto důvodu Agrární
komora ČR iniciovala v jednotli-
vých krajích setkání a dialog
mezi zástupci škol, státních insti-
tucí a zemědělských podniků, po
jejichž uzavření závěrem roku
očekáváme vydefinování závěrů,
potřeb a návrhů řešení, podle kte-
rých bude možno postupovat ke
zlepšení tohoto stavu. 

To, co však víme již nyní, je
nízký zájem studentů o zeměděl-
ské obory a zároveň velký prob-
lém se sháněním učitelů
odborných předmětů a jejich
ohodnocení, problematické je za-
jišťování odborné praxe, zejména
v živočišné výrobě, školy jsou
zatěžovány velkou administra-
tivní náročností, žáky i absol-
venty přetahují lépe placená
průmyslová odvětví, mizí nám
z nabídky klasické zemědělské
obory, ale je zde také společen-
ské vnímání odborných učňov-
ských oborů jako poněkud
méněcenných.

� Jaké jsou vyhlídky ke
zlepšení tohoto neradostného
stavu?

Je zřejmé, že změny nepřijdou
obratem a na jejich řešení se
musí podílet všichni, od jednot-
livých podniků, přes střední
školy po státní správu a samo-
správu, ale také média a novináři,
celá naše společnost a to přede-
vším ve směru dlouhodobé
 pozitivní osvěty, prezentace a ko-
munikace, která musí začít již na
základních školách a s rodiči bu-
doucích žáků. 

Sám například během zkoušek
u státnic vidím, že do provozu se
čerství absolventi vůbec ne-
hrnou. Paradoxně často produku-
jeme jen další úředníky pro
bobtnající státní úřady, kteří si na
nás posléze vymýšlí již v úvodu
kritizované nesmyslné poža-
davky.

� Jak úspěšná jsou vaše jed-
nání s ministrem zemědělství
a dalšími partnery?

Agrární komora by měla být
poradcem, ale i oponentem Mi-
nisterstva zemědělství a společ-
nou diskuzí a cíli bychom měli
určovat, jakým směrem by se ze-
mědělství mělo vydat nejen
u nás, ale i v Evropské unii. Naše
hlasy by měly být vnímány a re-
spektovány i u politických stran,
a to nejenom nyní v předvoleb-
ním období. 

Samozřejmostí je propagace
českého zemědělství, jeho trendů
a vývoje, například v kontextu
s děním v zahraničí. Komora by
kupříkladu měla udávat směr
péče o půdu, aby byla zajištěna
dostatečná její ochrana a dlouho-
dobé zúrodňování. Smutným me-
mentem je to, co se s půdou děje
od roku 1992, protože trvale 
a nenávratně bylo zabráno 
260 tisíc hektarů půdy. Na tomto
množství jsme mohli získat 
15,5 miliardy korun produkce
ročně, které by s efektem pro
celou společnost prošly státním
rozpočtem. Například na toto by
měly nevládní organizace pouka-
zovat. I proto očekáváme od nové
vlády vstřícný postoj a snahu
řešit zmíněnou problematiku.

ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY:
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Partnerem stránky je

FIRMA

V souvislosti s blížícími se vol-
bami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR požádala Agrární
komora dopisem prezidenta
Zdeňka Jandejska, předsedy před-
ních politických stran, které mají
ambici usednout v Poslanecké
sněmovně a případně i v nové
vládě o vyjádření k požadavkům,
které členská základna vnímá pro
další rozvoj zemědělství, potravi-
nářství a všech dalších navazují-
cích oborů, jako zásadní.

Nová vláda by podle
názoru Agrární
komory ČR měla:

1. usilovat o to, aby tuzemské
zemědělství bylo moderní,
konkurenceschopné a udrži-
telné (ekonomicky, ekolo-
gicky, sociálně) se silným
zpracovatelským průmyslem
produkujícím kvalitní do-
mácí potraviny na úrovni
maximální možné míry so-
běstačnosti;

2. plnit Strategii rozvoje rezortu
Ministerstva zemědělství ČR
do roku 2030 s odpovídají-
cím rozpočtem a garancí ná-
rodních podpor ve víceletém
rozpočtovém rámci;

3. hájit priority tuzemského
 agrárního sektoru v rámci vy-
jednávání o reformě Společné
zemědělské politiky Evrop-
ské unie po roce 2020, a to
především v těchto bodech:
- zabránit zastropování plateb
- zasadit se o rovné pod-

mínky na jednotném trhu
EU (konvergence plateb,
soupis a regulace národních
dotací)

- regulace nekalých praktik
obchodních řetězců

- přispět k ekonomické a en-
vironmetální udržitelnosti
sektoru (podpora citlivých
komodit) 

4. usilovat o vyrovnaný rozvoj
venkova a zabránit jeho dal-
šímu vylidňování podporou
zemědělského podnikání
a oborů s vysokou přidanou
hodnotou a potřebou lidské
práce;

5. uvést do praxe komplex opa-
tření k řešení důsledků kli-
matických změn, zejména
sucha a povodní v návaznosti
na podporu adaptace země-
dělské výroby (podpora ži-
vočišné výroby jako zdroje
organické hmoty zlepšující

půdní vlastnosti, citlivých
komodit, bohatšího osevního
postupu a postupů preciz -
ního zemědělství);

6. zasadit se o spuštění Fondu
těžce pojistitelných rizik zá-
konnou formou včetně pod-
pory pojištění velkých
podniků v rámci Podpůrného
garančního rolnického a les-
nického fondu;

7. v rámci Programu rozvoje
venkova preferovat ekono-
micky a ekologicky udržitelné

investice, diverzifikaci příjmů
a odbourávání  zá vislosti ze-
mědělských podnikatelů na
přímých  pod-  porách;

8. zasadit se o přijetí zákona
o prodeji zemědělské půdy,
který bude obsahovat ohlašo-
vací povinnost a upravovat
pachtovní vztahy;

9. zasadit se o zpřísnění podmí-
nek pro zábory zemědělské
půdy;

10. formou registrace zeměděl-
ských podnikatelů nastavit

podmínku aktivního země-
dělce takovým způsobem,
který nebude zatěžovat země-
dělce a zároveň omezí speku-
lativní zemědělské podnikání
bez reálné produkce;

11. podpořit novelu zákona
o spotřební dani se zvýšenou
sazbou vratky spotřební daně
pro živočišnou výrobu také
po roce 2018, podpořit zave-
dení zvýšené sazby vratky
pro citlivé komodity;

12. zasadit se o úpravu daně

z příjmu tak, aby dotační
podpory nebyly zahrnuty do
základu daně;

13. obrátit pozornost dozorčích
a kontrolních orgánů na ne-
kalé dovozy nekvalitních po-
travin, které deformují místní
trh, obcházejí daňovou po-
vinnost a neférově snižují
hodnotu domácí produkce;

14. omezovat míru administra-
tivní zátěže, řešit zaměstna-
nost a generační výměnu
v sektoru a zlepšit podmínky
středního školství.

Agrární komora ČR je pře-
svědčena, že zemědělství a po-
travinářství jsou strategickými
sektory, velice úzce provázané
s plnohodnotným životem na
venkově a péčí o bohatou a pe-
strou krajinu a jako takové si za-
slouží nejenom přízeň, ale
i plnou podporu politiků. Proto
od výsledku voleb očekáváme
naplnění výše uvedených priorit
a splnění předvolebních slibů.

Úřad Agrární komory 
České republiky

Kam bude směrovat naše zemědělství po volbách? 

Stranu připravil 
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U nás zatím
přemýšlíme
strategicky špatně,
práce zemědělců
a potravinářů 
si dostatečně
nevážíme


