
   
 

Produkční zemědělci přijdou o miliardy 

Tisková zpráva 31. 1. 2022 – Vláda změnila v rychlosti Strategický plán Společné 

zemědělské politiky, čímž připraví v letech 2023 až 2027 zemědělce vyrábějící většinu 

českých potravin o miliardy korun. Přesto k rozhodování o zásazích do tohoto dokumentu, 

který ovlivní české zemědělství a ceny potravin pro spotřebitele, nepřizvala Agrární 

komoru ČR a Zemědělský svaz ČR a odeslala jej do Bruselu schválit.  

 

„Vláda nebere ohledy na dopady těchto změn, kterými jsou hrozící zdražení potravin pro 

obyvatele, méně pestrá česká krajina a arbitráže a soudní spory kvůli ušlým ziskům a 

zmařeným investicím zemědělců. Ztráty produkčních zemědělců, kteří vyrábějí většinu 

českých potravin, potvrzuje také zveřejněná kalkulačka od Ministerstva zemědělství. Agrární 

komora ČR a Zemědělský svaz ČR proto zvažují další kroky a nevylučují další protestní akce,” 

říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.     

 

„Na počátku jsme byli obviněni, že ve spolupráci s bývalým ministerstvem zemědělství 

chceme okrást všechny zemědělce. Aktuálně zveřejněná kalkulačka nám dává za pravdu a 

ukazuje, že část zemědělců v zájmu osobního prospěchu použila nepravdivé údaje a výpočty. 

Tím zmanipulovala politiky, kteří nemají šanci se ve složité situaci financování zemědělství 

orientovat,” sděluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. 

 

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a hnutí STAN zvýšila úroveň redistributivní 

platby, tedy platby na první hektary, z původně plánovaných 10 procent na 23 procent 

z celkové částky na přímé platby. To znamená, že podniky nad 150 hektarů přijdou o část 

podpor, jejichž sazba bude klesat s rostoucí velikostí. Většina členských zemí Evropské unie 

přitom volí redistributivní platbu na úrovni 10 procent, například Německo si stanovilo 12 

procent a následuje na produkci zemědělských komodit nevýznamná Litva s 20 procenty. 

 

Původní 10procentní úroveň redistributivní platby navíc byla kompromisem, který vznikal 

během téměř dvouleté diskuze s nevládními zemědělskými i environmentálními organizace a 

schválila je předešlá vláda. Nová vláda v čele s premiérem Petrem Fialou z ODS to změnila 

během měsíce a odeslala dokument ke schválení Evropské komisi ve speciálně prodloužené 

lhůtě do konce ledna letošního roku. 

 

Tyto zásady do Strategického plánu Společné zemědělské politiky připraví zemědělce všech 

velikostí, různých právních forem a odlišného výrobního zaměření o vysoké peněžní částky. 

Následkem toho budou tyto podniky nuceny utlumit náročnější zemědělské činnosti, jako je 

produkce masa, masných výrobků, mléka, vajec nebo pěstování ovoce, zeleniny, brambor, 



   
chmele či cukrové řepy. Tím dojde k dalšímu poklesu potravinové soběstačnosti Česka a kvůli 

zvýšeným odvozům potravin z ciziny také k větší cenové nestabilitě pro zákazníky.  

 

Konkrétní příklady následků pro zemědělské podniky (kurz 25 Kč/€) 

 

Podnik 616 ha, z toho 55 ha TTP, pouze RV 

Průměrná velikost půdního bloku orné půdy 17,5 ha, TTP 2 ha 

 Současný systém 23% redistribuce 

SAPS (BISS) 2,15 mil. Kč 1,11 mil. Kč 

ANC 0,57 mil. Kč 1,3 mil. Kč 

Greening (AEKO) 1,2 mil. Kč 0,5 mil. Kč 

VCS 0,12 mil. Kč 0,133 mil. Kč 

Přechodná vnitr. podpora 0,08 mil. Kč 0 

Redistribuce 0 0,571 mil. Kč 

Celkem 4,13 mil. Kč 3,61 mil. Kč 

Rozdíl se bude podnik snažit vyrovnat pomocí ekoschémat, i když zatím není jasné, jaké pro 

ně budou platit podmínky. Kromě poklesu přímých plateb je pro podnik problémem odborně 

nepodložené snížení výměry v SEO na 10 ha, což bude mít vliv jednak na zvýšení nákladů, 

jednak se tím na několik let naruší osevní postup. 

 

Podnik 1375 ha, z toho 1000 ha TTP, kombinovaná produkce RV + ŽV, chov 

dojnic, chov KBTPM 

 

 Současný systém 23% redistribuce 

SAPS (BISS) 4,47 mil. Kč 2,34 mil. Kč 

ANC 4,04 mil. Kč 3,87 mil. Kč 

Greening (AEKO) 2,52 mil. Kč 1,99 mil. Kč 

VCS 2,65 mil. Kč 2,34 mil. Kč 

Přechodná vnitr. podpora 0 0 

Redistribuce 0 0,571 mil. Kč 

Celkem 13,68 mil. Kč 11,10 mil. Kč 

Kromě poklesu přímých plateb je pro podnik problémem zvýšení nákladů a výpadek produkce 

krmení. 

 

 

 

 



   

Podnik 1919 ha, z toho 485 ha TTP, kombinovaná produkce RV + ŽV, chov 

dojnic, chov prasat 
 

 Současný systém 23% redistribuce 

SAPS (BISS) 6,16 mil. Kč 3,45 mil. Kč 

ANC 2,27 mil. Kč 2,18 mil. Kč 

Greening (AEKO) 3,5 mil. Kč 3,27 mil. Kč 

VCS 5,14 mil. Kč 2,24 mil. Kč 

Přechodná vnitr. podpora 0,3 mil. Kč 0 

Redistribuce 0 0,571 mil. Kč 

Celkem 17,37 mil. Kč 11,71 mil. Kč 

Kromě poklesu přímých plateb je pro podnik problémem zvýšení nákladů a výpadek produkce 

krmení vyplývající z ekoschémat a neproduktivních ploch. 

 

 

Kontakty pro média: 

Agrární komora ČR 

tisková mluvčí Barbora Pánková 

tiskove@akcr.cz, pankova@akcr.cz  

tel. 721 306 431 

 

Zemědělský svaz ČR 

tiskový mluvčí Vladimír Pícha  

picha@zscr.cz 

tel. 603 532 136 
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