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Aktuální situace v živočišné výrobě je nadále neúnosná. Vedení AK ČR a její 
představenstvo se zabývalo zodpovědně touto situací 8. června 2016.
Pro Vaši informovanost Vám zasíláme v příloze všechny materiály a budeme 
Vás nadále okamžitě informovat o dalším postupu. Přejeme Vám, abyste tuto 
krizi přežili, a aby MZe a vláda přijala takové opatření, která by zmírnila Vaše 
finanční výpadky v tržbách.

Přílohy: 
1) Informace z jednání představenstva Agrární komory ze dne 8. června 2016
2) Informace členům AK ČR
3) Vyhodnocení mrazů 2016 – réva vinná
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Informace z jednání představenstva Agrární komory ze dne 8. června 2016

Jednání představenstva Agrární komory se opětovně zaměřilo především na 
aktuální krizi v živočišné výrobě a v dalších odvětvích. Úvodem bylo 
prezidentem Tomanem konstatováno, že národní pomoc je velmi zdlouhavá a 
následně administrativně náročná, k zemědělcům se zatím dostaly pouze platby 
ve výši cca 440 mil. Kč z potenciálně možných 2,7 miliard, k tomu se zpožďují 
výplaty řádných podpor, čímž se krize prohlubuje. Dlouhodobě neúnosná a 
vážná situace je v sektoru mléka. Jeho cena se neustále propadá, přičemž 
produkce především v zemích EU 15 silně roste a ve výrobcích se tlačí na trhy 
České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy. Zde pak značně 
deformuje nejen výkupní cenu za surovinu, ale také ceny, které jsou 
maloobchodem nabízeny zpracovatelům. Stejně kritická je situace i ve 
vepřovém a drůbežím mase i vejcích a mnoha dalších komoditách a 
potravinách. V této věci proto byla iniciována opakovaná jednání nejenom 
s ministrem zemědělství, ale také s premiérem Bohuslavem Sobotkou, s vládou 
ČR, s Milanem Štechem, předsedou Senátu Parlamentu i se Zemědělským 
výborem Poslanecké sněmovny. 

Pokrok je, že vládnoucí koalice začala krizi a její příčiny i dopady vnímat a 
deklarovala snahu udržet konkurenceschopnost celého sektoru. Otázka však 
zatím je, zda a jak se přikloní k některým navrženým opatřením a uvede je do 
praxe. Jde především o nastavení komplexních mechanizmů systémových 
kontrol dovozového zboží z hlediska ochrany spotřebitele, ale také z hlediska 
dodržování pravidel hospodářské soutěže (dovoz za ceny pod obvyklými 
náklady). Dále jde o mimořádná přechodná opatření jako je snížení daňové 
zátěže (například plateb sociálního a zdravotního pojištění), zařazení nákupu 
půdy mezi nákladové položky, nebo zrušení daně z pozemků (v současné výši 
cca 1,8 mld. Kč). Základním požadavkem pak je udržení resortního rozpočtu 
z národních zdrojů na úrovni letošního roku, tedy v objemu cca 21,5 mld. Kč. V 
opačném případě by došlo ke zmaření již vynaložených investic. Potřebné je 
také již otevřít zelenou naftu pro živočišnou výrobu.

Stoupající dovozy jednoznačně přispívají k tomu, že ceny zemědělských výrobců 
u mléka a vepřového masa v České republice patří k těm nejnižším v rámci 
„osmadvacítky“. Možnosti jsou především ve využití činnosti všech resortních 
dozorových orgánů, ale také prostřednictvím terénních inspektorů ministerstva 
financí, obchodní inspekce, kontrol bezpečnosti práce a dalších. Cílem je 
vytvořit souvislý tlak na chování obchodních řetězců, které přes dovozy a přímé 



i nepřímé ataky na cenotvorbu deformují trh za trvalého znevýhodnění českých 
potravin. V zemích EU 15 se běžně prodává zhruba pouze 10 až 15 % zboží 
z dovozu, a to především specialit, které se v těchto zemích nevyrábějí. V ČR 
přitom nyní konzumuje více než 42 % másla a více než 50 % sýru a tvarohů 
z dovozu (v roce 2003 to bylo pouze 13 %). Pod 50 % je produkce vepřového 
masa, stejně tak razantní jsou propady například u ovoce a zeleniny. I z těchto 
důvodů je nyní ohroženo nejméně 10 tisíc pracovních míst v prvovýrobě a 
řádově několik tisíc ve zpracovatelském průmyslu, což pro stát znamená mimo 
jiné hrozbu výdajů v několika miliard korun na sociální podpory. Řada členských 
zemí Evropské unie navíc přestala čekat na řešení Evropské komise a ve svém 
zájmu již podnikají opatření ve vlastní režii, například sousední Německo chystá 
pro zemědělský sektor slevy na daních ve výši až 40 miliard euro.
Přítomný náměstek komoditní sekce Jiří Šír během jednání přislíbil podporu 
Ministerstva zemědělství, které i ve světle uvedených skutečností chce z řešení 
krize učinit prioritu současné koaliční vlády. V úvahu tak přichází zpřísnění 
kontrol dovozového zboží a úlevy na daních pro zemědělské podnikatele. Krize 
v živočišné výrobě bude také předmětem příštího jednání Rady ministrů 
zemědělství EU a zcela mimořádně také na jednání vrcholných představitelů 
členských zemí EU a Evropské rady. 

V rámci diskuze k situaci v komoditách bylo konstatováno, že u obilovin se 
očekává podobná produkce jako v posledních dvou letech. U řepky se 
v důsledku snížení světové produkce očekává růst ceny. Mírné oživení ceny 
nastalo u prasat, i při tomto trendu je pro zachování odvětví nezbytné udržet 
národní podpory. V produkci vajec je situace kritická a dlouhodobě neúnosná, 
dováží se značné objemy vajec v ceně 80 halířů za kus, přičemž reálné výrobní 
náklady jsou zhruba dvojnásobné. Podobně negativní je situace také 
v drůbežím mase. Porosty brambor a cukrovky jsou povětšinou dobře zapojeny 
a výsledky sklizně budou záviset na dalším průběhu počasí. Značné škody na 
vinicích, v sadech ale i na chmelnicích způsobila vlna jarních mrazů a následné 
bouřky a krupobití, zasažena byla především Jižní Morava. Regionálně se 
opětovně projevuje nedostatek srážek.

Představenstvo bylo dále informováno o přípravách prezentace komory na 43. 
ročníku mezinárodního agrosalónu Země živitelka, o Národních dožínkách a 
dalším odborném i doprovodném programu. Dále byla poskytnuta informace o 
průběhu hospodaření a o činnosti Ekonomické komise. K řešení je nedostatek 
sezónních pracovníků do zemědělské prvovýroby s možností zaměstnat cizince. 
Po zapracování zbývajících připomínek bude do legislativního procesu 
předložen zákon o prodeji zemědělské půdy. Ředitel Státního zemědělského 
intervenčního fondu Martin Šebestyán prezentoval první návrh harmonogramu 
vyplácení podpor vyplývajících z jednotné žádosti podané v roce 2016, který byl 
již rozeslán členské základně k dispozici. Stále větší problémy působí vyděračské 
postupy některých drobných vlastníků půdy, k této záležitosti proběhne 
schůzka AK ČR se SZIF.



Představenstvo Agrární komory se v reakci na stávající dění rozhodlo ustanovit 
krizový štáb, který bude monitorovat a analyzovat nejenom další vývoj na 
domácím i evropském trhu, ale zároveň vyhodnocovat výsledky současných 
jednání a postup zavádění jednotlivých opatření ze strany vlády ČR, 
ministerstva zemědělství i dalších resortů. Za zcela zásadní zde považujeme 
politické řešení a tlak na EU ke zrušení ruského embarga, ochranu tuzemského 
trhu, systémové kontroly, koncepční opatření k řešení dodavatelské 
odběratelských vztahů, významné posílení propagace tuzemské produkce i 
výjimečné kroky, jako je snížení daňové zátěže, řešení humanitární zahraniční 
pomoci dodávkami potravin či jednání o snížení DPH na potraviny. 

Vzhledem k tomu, že situace je v současnosti již daleko za hranou přijatelnosti, 
je v případě neuspokojivých výsledků Agrární komora připravena přistoupit 
k různým formám veřejných akcí. Ostatně k tomuto kroku se již nyní chystají 
zemědělské odbory. Souběžně proběhne ve všech krajích a po linii regionálních 
komor akce zaměřená na monitoring a analýzu sortimentu nabízeného 
vybranými obchodními řetězci, a to konkrétně na porovnání podílu 
prodávaných tuzemských a zahraničních potravin a jejich cen. Takto získané 
výsledky budou poskytnuty médiím.  

Další řádné jednání představenstva, společně s dozorčí radou, se uskuteční 26. 
srpna v rámci veletrhu Země živitelka.

8. června v Praze, Ing. Jiří Felčárek



Informace členům AK ČR

Vzhledem ke stále se zhoršující situaci v zemědělském sektoru, zejména pak 
v živočišné výrobě a sektoru speciálních komodit nelze neustále jen hovořit o 
pomoci, ale je nutné již různá opatření realizovat. Vedení Agrární komory ČR 
v čele s jejím prezidentem Miroslavem Tomanem proto v posledních dvou 
týdnech iniciovalo několik jednání na nejvyšší úrovni, aby seznámilo vládu, 
poslance i senátory s realitou dnešních dnů v zemědělském potravinářském 
sektoru.
Dne 1. 6. jednal prezident M. Toman s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou 
a seznámil ho s aktuální situací v sektoru.
Dne 2. 6. se sešel Zemědělský výbor PSP na mimořádném jednání, kterého se 
účastnil i ministr zemědělství M. Jurečka, další zástupci MZe a ministerstva 
financí, dále pak zástupci dozorových orgánů – SVS a SZPI, zástupci Celní správy 
a Policie ČR, stejně jako vedení AK ČR. Hlavním tématem jednání byla konkrétní 
opatření proti narůstajícím dovozům přebytků z trhů ostatních zemí EU včetně 
možnosti systematických kontrol za účasti všech kontrolních organizací, ale 
také konkrétní alokace finanční pomoci zemědělcům.
Dne 8. 6. se prezident M. Toman zúčastnil jednání Vlády ČR, kde členy vlády 
seznámil s aktuální situací zemědělsko-potravinářském sektoru. Je to prakticky 
poprvé, kdy si vláda pozvala vzhledem k situaci zástupce nevládní organizace 
z našeho resortu. To je možné vnímat jako pozitivní signál, že vláda bere celou 
situaci velmi vážně. 
Dne 9. 6. se poté sešel prezident M. Toman společně s předsedou Senátu M. 
Štěchem a zemědělci z kraje Vysočina opět s předsedou Vlády ČR Bohuslavem 
Sobotkou ve snaze nalézt co nejrychleji pomoc pro zemědělce.

Nad rámec již zaslaných matriálů níže přikládáme souhrnné materiály, které 
byly předloženy a projednávány na těchto setkáních, včetně požadavků AK ČR.



Stanovisko AK ČR k řešení současné krize v mléce a v mase, 

jednání s předsedou Senátu M. Štěch s premiérem B. Sobotkou – 9. 6. 2016

Co se děje? :

 Výkupní cena mléka pro chovatele dlouhodobě klesá a v současné době 

již atakuje hranici 6 Kč/l mléka.

 Za posledních 20 měsíců došlo k poklesu tržeb chovatelů dojeného skotu 

o cca

9 mld. Kč. Při cenách kolem 6 Kč/l dojde jen za rok 2016 v poklesu tržeb o 

dalších 

9 mld. Kč. 

 Současná cena mléka a masa je 20 až 30 % pod výrobními náklady.

 Současně razantně roste dovoz mléčných výrobků do ČR, které se 

momentálně podílí 43 % na celkové spotřebě ČR. Obdobně roste dovoz 

masa, kde u vepřového masa klesla naše soběstačnost již pod 50 %.

Co to způsobí? :

 Pokud se nic nestane, dojde k razantnímu snížení stavů dojnic, ale také 

dalších druhů hospodářských zvířat. Přitom máme na 100 ha 2,5x menší 

výrobu mléka, než v sousedním Německu nebo 8x nižší než v Nizozemí.

 Pokud se stavy sníží na 50 % současné úrovně, dojde k propuštění 

minimálně 10 tis. pracovníků v zemědělské prvovýrobě a dalších 10 tis. 

v navazujících odvětvích.

 Většina pracovních míst je ve venkovském prostoru, kde není jiná práce, 

takže kromě negativního dopadu do rozpočtu v úrovni zhruba 5 mld. Kč, 

to způsobí další vylidňování venkova.

 Živočišná výroba je nenahraditelným zdrojem organické hmoty v půdě, 

což zajišťuje udržení vody v krajině tím, že je humusem obohacená půda 

schopná lépe poutat vodu v období nadměrných srážek, ale i sucha. Bez 

živočišné výroby jsou další opatření a především náklady na řešení sucha 

zbytečné. 

 Dále ztratíme soběstačnost v základních potravinách a budou tak 

ohroženy dodávky potravin pro naše občany v případech krize. 

 Kvůli zvyšování dovozů budeme jíst méně čerstvých potravin a naopak se 

zvýší podíl potravin, které budou dovážené tisíce kilometrů po již tak 

přetížených silnicích.



Co je třeba zajistit? :

 Zajistit financování dotačních titulů na podporu chovatelů, aby se zmenšil 

rozdíl v úrovni dotací mezi námi a vyspělými zeměmi EU, které k nám 

výrobky dováží 

(viz příloha „AK ČR k řešení krize v živočišné výrobě požaduje“). 

 Zajistit ochranu našeho trhu před dovozy potravin za ceny na úrovni 50 

až 70 % výrobních nákladů, které narušují hospodářskou soutěž na 

volném trhu. Dále zpřísnit kontrolu dovozů, které nesplňují platnou 

legislativu. Do toho zapojit veškeré možnosti státu, včetně všech 

kontrolních institucích - Státní veterinární správa, Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Celní 

zpráva, Policie ČR.

 Podpořit export mléčných komodit a masa do třetích zemí s využitím 

Správa státních hmotných rezerv a Podpůrný garanční rolnický a lesnický 

fond.

 Důrazně usměrnit chování obchodních řetězců, aby přes nastavení marží 

a nákupních podmínek nezvýhodňovaly zahraniční dodavatele.

 Vytvořit systém daňových úlev pro chovatele, které by pomohly řešit 

krizové situace (systém funkční ve Francii a Polsku). V současnosti je 

třeba zavést slevy na sociálním a zdravotním pojištění a zavést výjimku 

pro danění podpor pro sektory postižené krizí. Dále je pro stabilizaci 

sektoru nutné umožnit účetní zahrnutí nákupů půdy do nákladů bez 

odpisů. 

 Všemi prostředky propagovat u našich občanů české potraviny.

Co jsme připraveni udělat na obranu ohrožených sektorů:

 Nadále medializovat ve všech sdělovacích prostředcích současný stav, 

který je v rozporu s koaliční smlouvou současné vlády i se schválenou 

strategií pro zemědělství.

 Organizovat protesty v jednotlivých okresech proti obchodním řetězcům 

a upozorňovat na jejich chování a obchodní politiku. 

 Organizovat masové protesty v Praze.

1. června 2016



Příloha 

AK ČR k řešení krize v živočišné výrobě požaduje:

1) Zahájení jednání, která povedou k zrušení embarga pro vývoz 

zemědělských a potravinářských produktů do Ruské federace.

2) Další mimořádný balíček EU na řešení krize v mléce a mase, který by měl 

být vyplacen ve stejném formátu jako balíček z října 2015. Vzhledem 

k tomu, že ztráta v letošním roce je minimálně dvojnásobná, požadujeme 

minimálně dvojnásobnou částku.  

3) Dořešení problematiky vyplácení dotací na sucho. Žádáme po příjmu 

žádostí, který skončí 28. června 2016, účast na projednání rozdělení 

finančních prostředků pro jednotlivé typy podniků a citlivých komodit. 

4) Urychlené schválení nových národních dotačních programů na dobré 

životní podmínky zvířat (pasená zvířata, výkrm býků, odchov telat, 

snižování emisí čpavku) tak, aby byla zahájena notifikace v rámci EU.  

5) Co nejrychlejší schválení a notifikaci nových dotačních titulů na welfare a 

kvalitu masa pro sektor drůbeže a prasat. 

6) Svolání jednání ministrů zemědělství, financí a vnitra na témata 

„zavedení systémových kontrol proti dovozu nekvalitních a nelegálních 

potravin“ a s přihlédnutím na dodržování zákona o hospodářské soutěži 

proti nepřiměřeně nízkým cenám „dodržování platné legislativy zákona o 

cenách“ v souvislosti s obchodní politikou některých obchodních řetězců.

7) Navýšení procenta podílu obálky na tzv. citlivé komodity z přímých plateb 

ze současných 15 % na 25 %. Tím bychom umožnili navýšení plateb nejen 

pro chov skotu, ale také pro speciální rostlinné komodity (chmel, cukrová 

řepa, ovoce, zelenina, brambory).

8) Schválení novely zákona o spotřební dani na úrovni Poslanecké 

sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, která zavádí tzv. „zelenou naftu“ do 

živočišné výroby tak, aby byl dodržen původní závazek platnosti a zpětné 

výplaty od 1. 1. 2016.

9) Zavedení úhrady za poskytování informací státu od Českomoravské 

společnosti chovatelů ve prospěch chovatelů. 

10) Zavedení faremních systémů u plateb LFA od roku 2018, kde bude 

zohledněna větší újma podnikům s vyšším zatížením velkými dobytčími 

jednotkami. 

11) Zveřejnění závazného harmonogramu všech plateb SZIF pro konec 

roku 2016 a začátek roku 2017 tak, aby bylo možné optimální 

naplánování finančního toku v letošním krizovém roce.



12) Zpracování porovnání podpor do mléka a masa z I. a II. Pilíře 

Společné zemědělské politiky, z národních a regionálních dotací v ČR a 

Polsku, Rakousku, Německu, Nizozemí, Dánsku a Francii. 

13) Urychlené zřízení marketingového fondu při SZIF přednostně pro 

živočišné komodity, nebo posílit marketingové aktivity v této oblasti.  

14) Podporu exportu mléčných výrobků a mléčných komodit 

prostřednictvím nástrojů Podpůrného garančního rolnického a 

lesnického fondu (PGRLF).

15) Přehodnocení poskytování humanitární potravinové pomoci třetím 

zemím tak, aby bylo maximálně preferováno naturální plnění namísto 

plnění finančního.  

Vyhodnocení interního průzkumu AK ČR k organizování protestních akcí
Stručné shrnutí

- odpověď zaslalo 39 OAK, KAK a RAK a členských organizací,

- akce proti řetězcům spíše ano, ale soustředit je na krajskou úroveň,

- akce v Praze spíše ano, regiony ji podpoří účastí,

- nápočet lidí z jednotlivých hlášení pro akci v Praze je cca 2.300-2.400. 

Z argumentů proti protestům
- upřednostnit jednání s vládou a parlamentními stranami,

- problematiku příčina a dopadů krize dále a více medializovat, včetně 

osvěty

- zintenzivnit ochranu před dovozy,

- protestní akce by veřejnost vnímala negativně,

- akce u řetězců by nás postavila pro veřejnosti,

- na okresní akce mají OAK nedostatek lidí a byly by méně účinné,

- nálady v regionech nejsou až tak revoluční.

Konkrétní akce proti řetězcům v okresech a shromáždění v Praze podporují
KAK Karlovy Vary, OAK Praha  
Nesouhlasí s akcí v okrese, ale případně podpoří akci v kraji a shromáždění v 
Praze
OAK Most, RAK Ostravsko, OAK Svitavy, OAK Blansko, OAK Nymburk, AK 
Litoměřicka, OAK Kroměříž, OAK Domažlice, OAK Rychnov nad Kněžnou, OAK 
Příbram, OAK Rakovník, OAK Náchod, OAK Chrudim, ČSCHHS, AK Zlínského 
kraje, OAK Benešov, OAK Olomouc, OAK Prostějov, OAK Přerov, OAK Šumperk, 
AK Valašska, OAK Znojmo, OAK Jičín, RAK Jihočeského kraje, SCHČSS, OAK 
Hodonín, OAK Kutná Hora, OAK Břeclav, KAK Ústeckého kraje, RAR Libereckého 
kraje
Souhlasí s akcí v regionu, bez shromáždění v Praze



OAK Plzeň – Jih, OAK Jeseník
Shromáždění v Praze
OAK Trutnov, KAK Vysočina, OAK Hradec Králové
Upřednostňují jiné formy aktivit bez protestů
OAK Klatovy, OAK Kolín 

6. června 2016, Ing. Jiří Felčárek
Aktuální stav sektoru 

Shrnutí

- situace v sektoru živočišné výroby, zejména pak mléka se prakticky již 

dva roky neustále zhoršuje, na vině je nešťastný souběh ruských sankcí, 

které zasáhly export mléčných i masných výrobků, a současného 

ukončení režimu mléčných kvót. Za této situace pouhé proklamace MZe 

a EK nepomáhají;

- pomoc je zdlouhavá, administrativně náročná, neoperativní, 

k zemědělcům se dostává pozdě, čímž se krize jen prohlubuje;

- zpožďuje se harmonogram výplat podpor, což způsobuje provozní 

potíže;

- chov hospodářských zvířat, který drží zaměstnanost, přidanou hodnotu 

a další benefity např. pro půdu a krajinu, je dlouhodobě prodělečný;

- stavy zvířat neustále klesají (prasata, drůbež), kdy v roce 2004 zde bylo 

3,1 miliónů prasat z toho 250 tisíc prasnic a v současné době je zde 1,5 

miliónů prasat a z toho pouhých 95 tisíc prasnic. 

- podobná situace je u skotu, kdy jsme na polovině stavu skotu v roce 

1990 a na třetině stavu krav stejného roku. U skotu se také čím dál 

častěji se mění výrobní zaměření – dojnice se převádějí na krávy bez 

tržní produkce mléka - KBTPM;

- jen v odvětví živočišné výroby je tak ohroženo na 10.000 pracovních 

míst, což přinese další sociální problémy; 

- trh EU je přesycen komoditami i potravinami, není odbyt, staré země se 

stále více tlačí na trhy nových členských zemí;

- značné problémy znamenají tedy dovozy potravin za predátorské ceny, 

což dále podráží konkurenceschopnost, zahraniční výrobky, (z 



mateřských zemí apod.) jsou na pultech obchodních řetězců v ČR 

upřednostňovány a jsou na ně aplikovány výrazně nižší obchodní 

přirážky. Příklad: máslo německé i české má přibližně stejnou nákupní 

cenu 20 – 22 Kč, ale německé se prodává na českém trhu za 31,90 a 

české za 45,90.

- vzhledem k přetlaku na evropském trhu a díky politice obchodních 

řetězců dovážíme již skoro 45 % domácí spotřeby mléčných výrobků, 

z toho například již přes 50 % spotřeby sýrů.

- stát si neumí ochránit vlastní trh; nevyužívá možností všech dozorových 

orgánů včetně obchodní inspekce nebo inspekce bezpečnosti práce. 

Příkladem nám může být Maďarsko, které důsledně zaměřilo činnost 

všech dozorových orgánů na importované mléčné výrobky včetně těch 

z České republiky, kamiony stojí na hranicích kvůli formálním chybám, 

za vším je snaha odradit importéry od dovozů do Maďarska, což se jim 

podle našich informací také daří.

- dalším problémem jsou škody způsobené květnovou vlnou mrazů, která 

zasáhla pěstitele vinné révy a ovoce, a to především v Jihomoravském 

kraji. Podle šetření v terénu, které provedl Svazu vinařů a Ovocnářská 

unie došlo v přepočtu na zmařenou produkci ke škodám 1,5 mld. Kč u 

vína a 300 – 400 mil. Kč u ovoce. Výrazné škody pak také způsobilo 

následné krupobití, které způsobilo nejenom přímé ztráty, ale ovlivní i 

kvalitu, a tím prodejnost produkce.

- v regionech se množí nespokojenost a revoluční nálady. Předseda 

zemědělských odborů Bohumír Dufek upozornil, že bude-li se krizová 

situace i nadále prohlubovat, jsou odboráři připraveni k demonstracím 

a stávkám. V tom jim Agrární komora ČR nebude bránit, protože 

zemědělci v regionech jsou připraveni a ochotni upozornit na problémy 

veřejnou akcí.

Požadujeme

- politické řešení ze strany ČR tlakem na EU zahájit jednání ke zrušení 

ruského embarga a obnovení obchodu, který se do roku 2014 velmi 

úspěšně rozvíjel.

- ochranu domácího trhu pomocí systematických kontrol dováženého 

zboží, včetně kontrol příjemců v součinnosti všech dozorových orgánů 

od zemědělských a veterinárních kontrol přes celní a policejní kontroly 



až po obchodní inspekci a kontrolu hygieny a bezpečnosti práce. 

Rychlým a jednoduchým řešením jsou například kontroly dodržování 

zákona o cenách ze strany Ministerstva financí. MF by mohlo přímo 

v provozovnách kontrolovat, zda není zboží nakoupeno pod běžnou 

nákladovou cenu – v takovém případě se jedná o daňový podvod.  

Cílem tlaku na obchodní řetězce je 85% podíl českého zboží na pultech 

v ČR, tento podíl je v zemích EU 15 běžný. 

- Požadujeme i další řešení jako je snížení DPH na potraviny, či 

přechodné snížení daňové zátěže, například snížení plateb sociálního a 

zdravotního pojištění, zařazení nákupu půdy mezi nákladové položky, 

apod.;

- Dále je třeba pro tento rok prověřit také zálohy na odvody pro 

zemědělce, vzhledem k tomu, že došlo k poměrně významnému 

meziročnímu propadu tržeb, odpovídají zálohy skutečnosti minulého 

roku, nikoli možnostem roku letošního.

- v této souvislosti přichází v úvahu i zrušení daně z nemovitostí 

(pozemků, tedy o.p. a TTP) představuje cca 1,8 mld. Kč, přičemž správa 

a výběr této daně není o moc nižší;

- zachování rozpočtu kapitoly MZe na úrovni letošního roku, tedy 21,5 

mld. Kč tak, aby mohly pokračovat programy národní pomoci. 

V opačném případě dojde ke zmaření již vynaložených investic (celkový 

rozpočet kapitoly včetně EU financí je cca 52 mld. Kč).

- urychlení výplat existujících podpor v roce 2017 vyplývajících 

z jednotné žádosti 2016.

- nezbytné je řešit chování řetězců, které deformují trh jak přístupem 

k domácím zpracovatelům, tak dovozy zboží; 

- nevyužitý je potenciál propagace českých potravin, včetně podpory 

exportu, ovšem exportu konzumních výrobků, nikoliv například 

sušeného mléka, které musí na trzích ve třetích zemích konkurovat 

světovým cenám a realizační cena mléka se pak v takovýchto výrobcích 

dostává na úroveň 3,50 – 4 Kč za litr.

- ze strany EU další mimořádný balíček na řešení krize v mléce a mase, 

který by měl být vyplacen ve stejném formátu jako balíček z října 2015. 

Vzhledem k tomu, že ztráta v letošním roce je minimálně dvojnásobná, 

požadujeme minimálně dvojnásobnou částku. 



- přehodnocení poskytování humanitární potravinové pomoci třetím 

zemím tak, aby bylo maximálně preferováno naturální plnění namísto 

plnění finančního.  

-

Aktuální přehled situace v sektoru

Rapidní pokles stavů skotu

- rok 1989 téměř 3,5 mil. ks, z toho 1,25 mil. dojnic 

- rok 2015 pouze 1,4 mil. ks a necelých 400 tis. dojnic

Prudký pokles stavů prasat

- v roce 1989 4,7 mil. ks prasat, z toho 312 tis. prasnic

- v roce 2004 3,1 mil. ks prasat, z toho 250 tis. prasnic

- v roce 2016 1,5 mil. ks prasat, z toho 94 tis. prasnic

Od roku 2003 do roku 2014 vzrostl nekontrolovatelně dovoz

- vepřového masa o více než 750 %, 

- drůbežího masa o téměř 205 %, 

- másla a jiných tuků z mléka, a to o 305 %, 

- sýrů a tvarohů o 279 %, 

- vajec je o téměř 590 %. 

Konkrétní příklad - dovozy vajec z Polska jsou nyní na úrovni 80 hal. za ks. 

Požadavky řetězců na dodávky z tuzemských chovů jsou 10 Kč za balení, včetně 

krabičky za 2 Kč. Přitom výrobní cena našich chovatelů je 1,65 Kč/ks.  

Intenzita živočišné výroby s okolními státy je hrozivá: 
- v ČR je chov prasat na úrovni 63 kg masa/100 ha, 
- v Německu je to 326 kg masa/100 ha, 
- v Nizozemsku dokonce na úrovni 688 kg, 
-  i v Polsku dosahuje intenzita chovu prasat takřka dvojnásobku ČR, to je 

111 kg na 100 hektarů. 

Produkce mléka je v ČR nesrovnatelně nižší 

- v ČR se vyprodukuje 75 litrů mléka na 100 hektarů, 

- v Německu 326 litrů na 100 ha

- v Nizozemsku dokonce 621 litrů mléka na 100 ha.



Produkce mléka EU neřízeně roste 

(porovnání produkce za leden-únor 2015 a 2016)

Dovozy mléka mléčných výrobků
Na domácí spotřebě se dovoz podílí 42,3% a silné dovozy mléčných výrobků 
pokračují. Vedle největších dovozců Německa a Polska rostou dovozy z Belgie, 
Francie a nově i Dánska (např. trvanlivé mléko).

V naší spotřebě zkonzumujeme z dovozu: 
 4% konzumních mlék
 15% smetan                      
 16 % jogurtů
 43 % ostatních zakysaných výrobků
 43 % másla
 51 % sýrů a tvarohů 



Zhodnocení vyjádření a realizované pomoci ze strany MZe

Dosavadní „řešení“ mléčné krize

Slíbeno Realita
 „Žádný chovatel nebude 
v červených číslech“.

Celkové ztráty od poloviny roku 2014 vyšší než 
9 miliard Kč, jen za rok 2016 to může být 
dalších 9 miliard. 

600 milionů na podporu 
chovatelů dojeného skotu.

Schváleno v říjnu 2015, vyplaceno v dubnu 
2016, rozdělení obálky pro prasnice, dojnice, 
menší stáda, pro chovatele dojnic méně než 
450 milionů.

850 milionů QCZ+ národní 
welfare.

Velmi pomalá realizace, dosud nevyplaceno, 
krácení národního welfare pro chovatele kvůli 
zpoždění cca o jednu třetinu.

600 milionů odškodnění za 
sucho. 

V červnu 2016 ještě nebudou rozeslány 
peníze, celkové škody byly 5x vyšší, uvažuje se 
o významné krácení podniků nad 500 ha (ty 
přitom produkují téměř 90 % objemu 
tuzemské produkce mléka) a znevýhodnění 
podniků nad 89 ha. 

385 milionů zelená nafta pro ŽV. Tyto peníze také nikdo zatím neviděl. Návrh
musí ještě projít parlamentem. Zatím není 
známa metodika. 

Podpora investičních a 
provozních úvěrů v rámci de 
minimis (405 tisíc na IČO).

V rámci podpor malého rozsahu (de minimis) 
je stanoven objem obálky na období 3 let pro 
jeden podnik, kterou může uplatnit v rámci 
všech programů vypsaných v tomto režimu, 
tedy vyčerpal-li v tomto režimu z jiných 
programů, pak již na tuto podporu nemá 
nárok. Z té samé obálky mohou teoreticky 
chovatelé čerpat například v rámci QCZ. 

245+20 milionů příspěvek na 
šlechtění a nákup plemenných 
zvířat. 

Nejedná se o plošnou platbu. Vzhledem 
k naplnění balíčku ji bude čerpat pouze 
minimum chovatelů. Ztráty ovšem vznikají 
všem. 

2,7 mld. Z toho vyplaceno méně než 450 milionů 
plošně (očekává se, že ze slíbených prostředků 
zbylá část může dojít k zemědělcům 
v nejlepším případě koncem roku, což 
z podnikatelského hlediska a z pohledu 
plánování může pro mnohé z nich pozdě), 
tento přístup má i negativní vliv na chování 
komerčních peněžních ústavů, které jsou 
opatrnější při poskytování úvěrů, zejména 
v oblasti ŽV.



Příklady pomoci a aktivit v okolních zemích

Slovensko: Zvláštní dotace za poskytování statistických informací státu, státem 

financovaná kampaň na podporu spotřeby slovenského mléka a mléčných 

výrobků.

Maďarsko: Zaměření dozorčích orgánů na importované mléčné výrobky včetně 

těch z České republiky, snaha odradit importéry od dovozů do Maďarska.  

Podpora iniciativy GMO, Maďarsko se vyhlásilo GMO-FREE zónou a dá se 

očekávat, že toho bude zneužívat k ochraně vlastního trhu. 

Polsko: Slevy na sociálním a zdravotním pro zaměstnavatele v sektoru 

zemědělství, podpora marketingu, účasti na výstavách a exportu do třetích 

zemí (Polsko od vyhlášení ruského embarga dokonce ještě zvýšilo vývoz 

zemědělských komodit).  Vyplacení dotací na sucho ve větší míře a dříve než 

v ČR. 

Německo: Přislíbeno nejméně 100 milion euro přímé podpory, dále podpora 

pojištění zemědělců, slevy na dani z nemovitosti a na dani z příjmu celkově za 

40 miliard euro, dočasné řešení, uvažuje se o znovuzavedení mléčných kvót. 

K tomu iniciativa GMO-FREE, tedy požadavek dodávek pouze mléka od dojnic, 

které nebyly krmeny geneticky modifikovanou kukuřicí. To by mohlo ohrozit 

některá tuzemská odbytová družstva, kterým mohou být odmítnuty dodávky, i 

když podmínky plní.

Francie: Slevy na sociálním a zdravotním v sektoru zemědělství, podpora 

organizací producentů mléka, zpřísnění regulace obchodních řetězců.



Sucho 2015

- škody u porostů, u kterých došlo k více než 30% propadu produkce, napáchalo 

škody blížící se 3 miliardám korun. Ministerstvo navrhlo kompenzaci nákladů 

spojených se založením porostu ve výši 10, respektive 20 % v závislosti na míře 

propadu tržeb. Celkově mělo být vyplaceno 1,2 miliardy korun. Ministerstvo 

zemědělství s velkou slávou vydalo zprávu o budoucí výplatě 600 milionů korun 

s tím, že platba pro podniky nad 500 hektarů bude krácena. 

Diskutabilní je také nastavení podmínek kompenzace, které je diskriminační pro 

některé pěstitele speciálních komodit, například chmele, ale i pro chovatele 

skotu, kterým chybí zařazení pícnin na orné půdě, především jetelovin. 

Kompenzace tak přichází nejen pozdě, ale především formou, která pěstitelům 

ani chovatelům výrazněji nepomůže. Očekává se cca 7.000 žádostí. Po 

shromáždění a analýze žádostí žádáme přenastavení systému.

Sucho lze řešit jen komplexem opatření

Jak se ukázalo v loňském roce, nejde již jen o problém zemědělců, lesníků, 

rybářů, či vodohospodářů, ale sucho, či extrémní srážky mají dopad 

celospolečenský, ovlivňující stále více ostatní sektory i běžný život nás všech, o 

čemž mimo jiné svědčí také zvýšená aktivita vlády, MZe a MŽP, ustanovení 

meziresortních skupin a sumář legislativních úkolů k řešení. 

Současný stav mnoha katastrálních území

- vodohospodářská a hydroekologická degradace, 

- zhoršení půdy a jejich vlastností, 

- nevhodné úpravy koryta, nutící vodu v rychlosti odtéci,

- přívalové deště a postupující eroze půdy,

- nízká kvalita vody, 

- dlouhodobá možnost přirozené nápravy.

Z toho plyne potřeba obnovy území přes soubor opatření zaměřených 

na podporu a využití přirozených schopností a procesů, ke kterým je ale 

zapotřebí široké spolupráce, v níž nelze vynechat zemědělce, ale ani obce, 

podniky průmyslu a další.

Přeneseně řečeno se k tomuto stavu blíží většina dotčených území na celé 

území republiky a tento stav je nezbytné řešit hospodařit s vodou, zapravovat 

organickou hmotu ze ŽV do půdy, zadržet ji v krajině, umožnit vsak do půdy, 

využít přirozené i umělé rezervoáry, dokázat vodu opakovaně využívat 

k zajištění veškerých potřeb společnosti. 

V tomto směru hraje sektor zemědělství a lesnictví zásadní roli.



AK ČR jde aktivitou napřed a na úrovni pracovní skupiny společně s partnery 

jednáme již od poloviny roku 2014, aktivity:  - Generel vodního hospodářství 

v krajině,

- Zapojení regionů a podniků do monitoringu sucha

- modelové podniky a návrhy změn v praxi

- bonusové body v PRV pro cca 1.100 katastrálních území ohrožených 
suchem.



Souhrn požadavků AK ČR, termíny a komentáře k bodům

1) Zahájení jednání, která povedou k zrušení embarga pro vývoz 

zemědělských a potravinářských produktů do Ruské federace. 

Termín: Okamžitě. Navrhnout opětovně na jednání Rady ministrů 
zemědělství
(Pro info: na Radě ministrů 17. 5. jednání na toto téma zůstalo bez 
výsledku)

- Ztráty v sektoru produkce mléka jsou vyšší než 9 miliard korun.  

Kompenzace pro chovatele dojeného skotu však dosáhla pouze 

přibližně 300 milionů korun. Hospodářské sankce se ukazují jako 

neúčinný nástroj, politika Ruské federace se nezměnila. 

- Jsme zemědělci a potravináři. Vyrábíme a vyvážíme potraviny, nikoli 

zbraně. Hodnotit zahraniční politiku nám nepřísluší. Ministerstvo 

zemědělství by se v současné situaci mělo postavit za producenty 

potravin, které ničí pokles cen, nikoli suplovat roli ministerstva 

zahraničí.   

2) Další mimořádný balíček od EU na řešení krize v mléce a mase, který by 

měl být vyplacen ve stejném formátu jako balíček z října 2015. 

Vzhledem k tomu, že ztráta v letošním roce je minimálně dvojnásobná, 

požadujeme minimálně dvojnásobnou částku. 

Termín: Okamžitě. Navrhnout opětovně na jednání Rady ministrů 
zemědělství 
(Pro info: na Radě ministrů 17. 5. jednání na toto téma zůstalo bez 
výsledku)

- Zářijová pomoc byla 605 mil. Kč (půl z EU a půl z ČR rozpočtu), z toho 

1.200 Kč na dojnice a 1.750 Kč na prasnice, vyplaceno až duben a 

květen.

- Pokud EU nehodlá sankce vůči Ruské federaci zrušit a jednat o zrušení 

embarga na vývoz potravin z EU do RF, musí ztráty zemědělcům 

alespoň částečně kompenzovat.

- Evropská unie má k dispozici další zdroje, například na zahraniční 

politiku, jejíž důsledky chovatelé nyní pociťují, proto by mohli být ze 

stejného balíčku také odškodněni.

  



3) Dořešení problematiky vyplácení dotací na sucho. Žádáme po příjmu 

žádostí, který skončí 28. června 2016, účast na projednání rozdělení 

finančních prostředků pro jednotlivé typy podniků a citlivých komodit. 

Termín: Ihned po ukončení příjmu žádosti, 28. červen 2016.
- Ztráty především ve speciální rostlinné výrobě dosáhly 2,6 mld. Kč, 

vláda schválila pomoc 600 mil. Kč.

- Kompenzace za sucho v létě 2015 budou vyplaceny až v létě 2016. 

Polsko, i když v jiné metodice, vyplatilo peníze obratem již v září. 

- Současné nastavení, tak jak bylo zveřejněno, je nejen z pohledu 

podpory živočišné výroby, ale například také chmele naprosto 

nevyhovující. 

- Znovu zopakujeme, že celková alokace i rozdělení balíčku jsou velmi 

nešťastně postavené. Podniky nad 500 hektarů se na produkci mléka 

podílejí z 88,2 %, přesto by měly být podle návrhu MZe významně 

kráceny.

4) Urychlené schválení nových národních dotačních programů na dobré 

životní podmínky zvířat (pasená zvířata, výkrm býků, odchov telat, 

snižování emisí čpavku) tak, aby byla zahájena notifikace v rámci EU.  

Termín: Ihned. Tak, aby proces notifikace mohl být dokončen ještě 
v tomto roce. 

- DT 19 a 20 welfare a QCz, celkem za 850 mil. Kč, k výplatě v průběhu 

roku

- V tomto případě se jedná především o srovnání podmínek s ostatními 

státy Evropské unie a také o převrácení trendu, kdy jsou z ČR 

exportována živá zvířata, čímž na jedné straně přicházíme o přidanou 

hodnotu a pracovní místa, na straně druhé tím komplikujeme pozici 

dozorčím orgánům, které argumentují nemožností kontrolovat 

dovážené maso (které v chladícím voze určitou dobu vydrží) z obavy 

z odplaty zahraničních kontrolních orgánů na českých živých zvířatech.

5) Co nejrychlejší schválení a notifikaci nových dotačních titulů na welfare 

a kvalitu masa pro sektor drůbeže a prasat. 

Termín: Ihned. Tak, aby proces notifikace mohl být dokončen ještě 
v tomto roce. 



- Zde požadujeme rozšíření programu QCZ, který byl schválen a 

notifikován pro mléko také pro sektor prasat a drůbeže v přibližně 

stejné alokaci jako je tomu u mléka a dojeného skotu. 

- Dokud nebude existovat Marketingový fond pro propagaci 

zemědělské produkce, považujeme co nejrychlejší přijetí QCZ pro 

ostatní komodity za jednoznačnou nutnost a předstupeň 

propracovanějších marketingových aktivit. 

6) Svolání jednání ministrů zemědělství, financí a vnitra na témata 

„zavedení systémových kontrol proti dovozu nekvalitních a nelegálních 

potravin“ a s přihlédnutím na dodržování zákona o hospodářské soutěži 

proti nepřiměřeně nízkým cenám „dodržování platné legislativy zákona 

o cenách“ v souvislosti s obchodní politikou některých obchodních 

řetězců.

Termín: V nejkratší možné lhůtě.

- Tento požadavek jsme sdělili také zemědělskému výboru PSP ČR, 

který tématu nekvalitních a podnákladových dovozů a možnostem 

obrany proti nim věnovat svoje příští zasedání.

- V posledních měsících se také kontrolní orgány setkávají s mnoha 

porušeními předpisů. Je dováženo zboží falšované, pančované a 

nekvalitní.  

7) Navýšení procenta podílu obálky na tzv. citlivé komodity z přímých 

plateb ze současných 15 % na 25%. 

Termín: Co nejrychleji reprodukovat tento požadavek tak, aby změna 

platila od střednědobé revize SZP, která je naplánována na rok 2017 a 

s platností od roku 2018.  

- Navýšením podílu obálky na citlivé komodity bychom umožnili 

navýšení plateb nejen pro chov skotu, ale také pro speciální rostlinné 

komodity - chmel, cukrová řepa, ovoce, zelenina, brambory.

8) Schválení novely zákona o spotřební dani na úrovni Poslanecké 

sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, která zavádí tzv. „zelenou naftu“ 

do živočišné výroby.

     Termín: Co nejrychleji, aby byl dodržen původní závazek platnosti a zpětné 

výplaty od 1. 1. 2016.

- Bylo plánováno k začátku roku 2016, stále není k dispozici, uvažovaný 

objem 385 mil. Kč.



9) Zavedení úhrady za poskytování informací státu od Českomoravské 

společnosti chovatelů ve prospěch chovatelů. 

     Termín: Co možná nejrychleji tak, aby výplata mohla proběhnout ještě 

v tomto roce.

- Tento požadavek jsme v souvislosti s krizí v komoditě mléko předložili 

již několikrát. Byl odmítnut s argumentem, že to nedovoluje zákon o 

zemědělství. Přesto požadujeme, aby se Ministerstvo zemědělství 

touto možností ještě zabývalo právě i s ohledem na případnou změnu 

zákona o zemědělství. 

10) Zavedení faremních systémů u plateb LFA od roku 2018, kde bude 

zohledněna větší újma podnikům s vyšším zatížením velkými dobytčími 

jednotkami. 

Termín: Co možná nejrychleji tak, aby toto opatření platilo v souvislosti 

s redefinicí LFA. 

- V souvislosti s redefinicí LFA má dojít k zařazení orné půdy v LFA (O) 

mezi podporované oblasti. Hrozí nedostatek finančních prostředků 

v obálce LFA pro ty chovatele, kteří v LFA provozují živočišnou výrobu 

na TTP. Podniky s větším zatížením VDJ by tak měly být při výplatě 

podpor LFA tímto způsobem zvýhodněny.

11) Zveřejnění závazného harmonogramu všech plateb SZIF pro 

konec roku 2016 a začátek roku 2017 tak, aby bylo možné optimální 

naplánování finančního toku v letošním krizovém roce.

Termín: Co nejdříve pro zbývající platby v roce 2016 a do konce roku 2016 

pro platby v roce 2017.

- Rok 2016 byl pro řadu zemědělců vzhledem k zpoždění některých 

plateb z hlediska finančního plánování a cash-flow velmi 

problematický. Proto požadujeme, aby byl pro příště známý závazný 

harmonogram pro všechny nejdůležitější platby administrované SZIF.

12) Zpracování porovnání podpor do mléka a masa z I. a II. Pilíře 

Společné zemědělské politiky, z národních a regionálních dotací v ČR a 

Polsku, Rakousku, Německu, Nizozemí, Dánsku a Francii. 

Termín: 18. srpna 2016 - před jednáním představenstva AK ČR na Zemi 

Živitelce.

- Tento požadavek jsme uplatňovali již v rámci jednání představenstva 

AK ČR v rámci výstavy Země Živitelka v srpnu 2015. Práci ministerstva 



zemědělství a jím pověřených institucí na tomto požadavku 

hodnotíme jako nedostatečnou a požadujeme, aby v příštích měsících 

bylo porovnání doplněno. 

13) Urychlené zřízení marketingového fondu při SZIF přednostně pro 

živočišné komodity, nebo posílit marketingové aktivity v této oblasti.  

Termín: Ihned. Předložit návrh zákona vládě ještě před jednáním 

představenstva AK ČR na výstavě Země živitelka. Účinnost zákona by měla 

být od 1. 1. 2017.

(Pro info: verze schválená Představenstvem. Na základě současných faktů, 

že do Fondu by měli přispívat pouze zemědělci bez spoluúčasti státu či 

zpracovatelů a bez možnosti o Fondu rozhodovat, AK ČR od podpory 

takového Fondu ustupuje – tuto změnu musí schválit nově Představenstvo)

- Tento požadavek prosazujeme dlouhodobě. Ministerstvu zemědělství 

jsme náš návrh předložili již v srpnu minulého roku a kromě debat o 

tom „ proč to nejde a proč to nechceme“ jsme neslyšeli jasný plán. 

Přitom ministerstvo několikrát veřejně uvedlo, že v rámci řešení krize 

na komoditních trzích plánuje Marketingový fond. Faktická realizace 

jde ovšem velmi pomalu. 

14) Správa státních hmotných rezerv - přenastavení výkupu komodit a 

potravin na tzv. národní intervenční nákupy tak, aby mohly být následně 

„výhodněji“ uplatněny na zahraničních trzích, touto cestou jde například 

Německo. Potraviny mohou být využity i pro humanitární pomoc.

15) Podpora exportu přes PGRLF – otevřít program pomoci ke 

stimulaci odbytu na třetích trzích tak, aby se oživila domácí poptávka, 

zpracování a cena.



Aktualizace škod po mrazech v dubnu 2016 v ČR

Odhad ztrát na produkci ovoce v roce 2016 po dubnových mrazech,
stav k 24. 5. 2016

Druh
Roční sklizeň ovoce 
za rok 2015 (tuny)

Odhad propadu 
produkce v r. 2016 v 

%

Odhad ztrát v mil. 
Kč

Jabloně 155 640 - 20 % 250
Hrušně 10 002 - 50 % 50

Třešně 2 306 - 20 % 10

Višně 5 847 - 10 % 5
Meruňky 2 210 - 70 % 30

Broskve 1 282 - 50 % 10
Švestky 8 742 - 20 % 15

Rybíz bílý a červený 1 902 - 10 % 2
Rybíz černý 483 - 10 % 1

Jahody 3 000 - 30 % 20

Celkem 191 414 149 167 (- 22,1 %) 393

V posledním týdnu výrazně přibylo škod krupobitím, které zasáhly významné 

ovocnářské oblasti, které unikly poškození mrazem.

Totální škody hlásí pěstitelská oblast na Slánsku a část sadů kolem Českého 

Brodu. Lokální škody jsou i jinde např. Náchodsko, apod.

Přesnější předpoklad ztrát bude možné vyhodnotit po odhadu sklizně, který 

pravidelně provádí ÚKZÚZ k 25. červnu na základě registru sadů, kdy se podaří 

sumarizovat údaje od cca 70 % ploch a pěstitelů.

Zdroj: Ovocnářská unie ČR








