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rozhovory s osobnostmi z oboru. Cílem zpravodaje 
je ukazovat moderní trendy v zemědělství, upo-
zorňovat na vývoj techniky, která jde dopředu i u 
nejstarší formy hospodářské činnosti člověka – v 
zemědělství. Právě zde na veletrhu si totiž můžete 
prohlédnout mimo obří zemědělské techniky také 
digitální technologie, precizní zemědělství nebo 
využití navigačních systémů. To svědčí o tom, že 
zemědělství už není tak špinavá a těžká práce, jak 
se stále velká část veřejnosti domnívá, ale že je 
plná nejmodernějších technologií usnadňujících 
práci zemědělcům a také majících pozitivní vliv 
na půdu, krajinu a vůbec životní prostředí vůbec. 
Náš zpravodaj bude ukazovat, že zemědělství je 
zajímavý, důležitý a perspektivní obor, který doká-
že snoubit nejnovější technologie s tradičním, na 
živou přírodu zaměřeným oborem, jež si zaslouží 
ocenění respekt. 
Zemědělský zpravodaj budeme vydávat pravidel-
ně v elektronické formě, která bude volně k dis-

pozici ke stažení na webových stránkách Zemědělského svazu. 
Nebráníme se Zpravodaj vydávat i v tištěné formě, ovšem to bude 
záviset na zájmu z Vaší strany. Přihlaste se tedy k odběru tohoto 
zpravodaje na www.zscr.cz/zpravodaj a hlavně napište nám Váš ná-
zor, na náš zpravodaj. Zajímá nás jak se Vám líbí jak po obsahové 
tak grafické stránce, co by Vás zajímalo a jaká témata byste chtěli, 
abychom se jim věnovali. Všechny náměty posílejte na adresu zpra-
vodaj@zscr.cz, těšíme se na Vaše názory.  

Úvodní slovo
Právě se vám do rukou dostal první výtisk Země-
dělského zpravodaje, měsíčníku, který počínaje 
tímto číslem začal vydávat Zemědělský svaz ČR. 
Zpravodaj vydáváme symbolicky při konání mezi-
národního veletrhu zemědělské techniky Techag-
ro 2018, tedy výstavy, která je největší výstavou 
svého druhu ve střední Evropě. Zde si můžete 
prohlédnout moderní zemědělskou techniku, je tu 
zastoupena většina značek působících na evrop-
ském trhu, velký je podíl zahraničních vystavova-
telů. A právě náš zpravodaj bude ukazovat na vy-
užívání moderních technologií a moderní techniky 
v zemědělství. 
Ačkoliv jsme jedna z největších zemědělských or-
ganizací u nás a náš informační servis a aktivity 
v oboru mají široký záběr, doposud jsme měli jen 
omezený prostor, jak naši činnost a úspěchy pre-
zentovat Vám, čtenářům. Proto jsme se rozhodli 
vydávat zpravodaj, jak je to zvykem i jinde.
Dovolte mi vám ve zkratce představit Zemědělský 
svaz. Svaz je zaměstnavatelská organizace, která sdružuje země-
dělce a odbytové organizace, usiluje o rozvoj zemědělství a venkova 
a pomáhá členům v jejich rozvoji, věnuje se propagačně – vzdělá-
vacím aktivitám a své úsilí zaměřuje na posilování respektu veřej-
nosti k zemědělství. 
Náš zpravodaj bude obsahovat samozřejmě novinky ze zeměděl-
ského sektoru a především aktuality ze Zemědělského svazu ČR a 
zajímavé reportáže od našich členů a partnerů. Můžete se těšit na 
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„Zelené zemědělství“ není zadarmo
Stejně jako v předchozích obdobích se 
při přípravě na nové rozpočtové období 
Evropské unie hovoří o potřebě většího 
důrazu na ekologickou produkci potravin. 
Vymýšlí se stále nová nařízení a dosud pou-
žívaná omezení a restrikce se berou jako 
samozřejmost. Zapomíná se ale na to, že 
již zavedená omezení značně zatěžují eko-
nomiku zemědělců a ztěžují jejich pozici ve 
světovém obchodu.
Německý výzkumný institut HFFA Research 
GmbH vyčíslil náklady německých země-
dělců spojené s plněním různých nařízení a 
porovnal je s některými neunijními zeměmi.  
A došel ke skutečně zajímavým výsledkům. 
Možná by stálo za to, kdyby se podobné pro-

EUR. Na druhou stranu je zapotřebí větší 
plochy pro aplikaci organických hnojiv, což 
způsobuje dodatečné náklady ve výši při-
bližně 33,6 milionů EUR. Konečně, reduko-
vané strategie dodávání dusíku a fosforu vy-
tvářejí další výdaje. Tyto náklady představují 
přibližně 22,5 milionu EUR na výkrm prasat 
a produkci mléka. Celkově jsou dodatečné 
náklady způsobené revidovaným němec-
kým nařízením o hnojivech 492,5 milionu 
EUR. Zvláštní výdaje na plodinu se pohybují 
mezi 22 EUR/ha u obilovin a 63 EUR/ha u 
kukuřice na siláž.
Více si přečtete na stranách 6 - 9 Zeměděl-
ského zpravodaje.

Vladimír PÍCHA

blematice věnoval i některý z našich ekono-
mických institutů či ústavů a vyčíslil nákla-
dy českých zemědělců. Z logiky věci se dá 
usuzovat, že dojde k podobným výsledkům 
jako německá výzkumná instituce.
Například dodržování nitrátové směrnice 
představuje v podmínkách rámcové směr-
nice o vodě centrální nákladový faktor a 
provádí se prostřednictvím nařízení o hno-
jivech. Po revizi nařízení se očekává, že 
náklady na dodržování předpisů pro němec-
ký zemědělský sektor přesáhnou částku 
191,2 milionu EUR. Další náklady vznikají 
kvůli aplikaci kapalného hnojiva způsobem, 
který minimalizuje emise. To představuje 
dodatečné náklady ve výši 245,2 milionu 

Na zasedání výboru Zemědělského svazu 
ve Větrném Jeníkově, bylo mimo jiné pode-
psáno Memorandum o spolupráci mezi Ze-
mědělským svazem, zakladatelem České 
technologické platformy pro zemědělství, a 
Českou akademií zemědělských věd. 
Předmětem Memoranda je spolupráce v 
oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání a osvě-
ta a popularizace výsledků pro zemědělce s 
cílem zpřístupnit vědecko-výzkumné výsled-
ky odborné i laické veřejnosti, zejména pak 
pracovníkům a podnikatelům v zemědělství, 
pěstitelství, chovatelství, lesnictví, potravi-
nářství a přidruženým službám v této oblasti.
Cílem Memoranda je vytvářet předpoklady 
pro efektivní využívání prostředků k popula-
rizaci vědy, výzkumu a vzdělávání v agrár-
ním sektoru a přispívat k vytváření nových 
směrů vědecko-výzkumného rozvoje a vzdě-
lávání a k efektivnímu propojení výzkumu 
se zemědělskou praxí. Nedílnou součástí 
předmětu Memoranda je sdílení zkušeností 
a informací.
Česká technologická platforma pro země-
dělství (dále jen ČTPZ) byla založena v roce 
2016. Iniciátorem založení ČTPZ byl Země-
dělský svaz České republiky, který také plní 
funkci odpovědného koordinátora ČTPZ. 

Jana SIXTOVÁ 

Zisk zemědělství z vlastního šetření Země-
dělského svazu (dle účetnictví ČR) v r. 2017 
vyšel v absolutní hodnotě 12 mld. Kč (zhruba 
stejně jako v r. 2016). Po přepočtu loňský 
výsledek hospodaření činil 3 527 Kč/ha ze-
mědělské půdy (výsledek hospodaření za rok 
2016 činil 3 356 Kč/ha zemědělské půdy). 
Všechny kraje byly v zemědělství v minu-
lém roce ziskové. Je to díky vypláceným 
dotacím, relativně vysokému objemu tržeb 
z pěstování obilí a řepky a současně díky 
meziročnímu zlepšení ve zpeněžování živo-
čišné produkce: mléko po několika letech 
opět přineslo nejvyšší tržby a stalo se tak 
komoditou číslo 1. Dle ČSÚ v r. 2016 pro-
dukce mléka byla 22 mld. Kč a v r. 2017 to 
bylo 26 mld. Kč. Ke zvýšení cen došlo i v pro-
dukci jatečných prasat. Žel, za dlouhodobé 
situace přetlaku dovozů masa a masných 
výrobků, nízkého zpeněžování a plošného 
rozdělování dotací bez zásadního ohledu 
na živočišnou výrobu, se ŽV přestává vyplá-
cet. Rostlinná výroba přináší vyšší zisky, je 
jednodušší a potřebuje méně pracovních 
sil. Svaz dlouhodobě apeluje na systémo-
vá opatření pro živočišnou výrobu, ale na 
všechno politikové u nás a v Bruselu neslyší. 
Zhoršující vliv na finální výsledky zeměděl-
ství dlouhodobě měly a mají podhodnocené 
ceny, které s výjimkou řepky neodpovídají 

Právní manuál 
Právní oddělení Zemědělského svazu ČR 
připravilo manuál týkající se trestní 

odpovědnosti právnických osob.
Pro členy ZSČR je manuál k dispozici 

zdarma.

Kontaktujte právní oddělení ZSČR

Josef Korbelář 
Tel.: +420 226 211 009

e-mail: korbelar@zscr.cz

Zisk oboru zůstal stabilní

Memorandum 
o spolupráci

míře evropského standardu. Zemědělci na-
vzdory nízké cenové úhradě ze svého přispí-
vali a přispívají na sociální smír: v r. 2017 
oproti r. 1989 se ceny zemědělců zvýšily cca 
1,7 krát, zatímco ceny vstupů do zeměděl-
ství vzrostly 4,5 krát a inflace vzrostla více 
než trojnásobně rychleji než naše ceny (tj. 
5,5 krát). Loňské ceny zemědělců se mezi-
ročně zvýšily, ale na vyrovnání našeho ce-
nového bývalého a současného evropského 
standardu to nestačí. Zaostáváme nejen za 
Evropou, ale i za tím, co se u nás vyplácelo 
například před deseti i dvaceti lety. U ně-
kterých rozhodujících komodit je naše cena 
nejenže nižší než v řadě předchozích let, k 
tomu nižší než v zahraničí, ale v střednědo-
bém horizontu je i pod úrovní nákladů (mlé-
ko, jatečná prasata). 
Příčinou zvyšujících se spotřebitelských cen 
jsou i rostoucí marže obchodníků. Paradox-
ní je, že zemědělci ze zvyšování cen potravin 
v obchodní síti nemají nic. Proto ZS ČR do-
poručoval, aby MZe ČR ve spolupráci s ČSÚ 
vyčíslilo vývoj marží obchodníků u základ-
ních potravin. Naše propočty potvrzují, že 
marže obchodníků s potravinami/obchod-
ních řetězců se zvyšují. Stát k tomu u nás 
nemá vůli a nutno dodat, že v Bruselu se k 
zneužívání dominantního postavení chystají 
opatření velmi zdlouhavě.    (red)

Zhoršující se zahraničný obchod
Na zemědělskou produkci u nás dlouhodobě 
tlačí nejenom nízké ceny placené zeměděl-
cům, ale i expanze agrárních dovozů. Právě 
agrární saldo a situace v agrárním zahranič-
ním obchodě je koncentrovaným ukazate-
lem stavu zemědělství. V EU v tomto smyslu 
bylo dosaženo pozitivních změn: V agrárním 
saldu EU nastal zásadní obrat a původně zá-
porné agrární saldo se změnilo na kladné. 
U nás tomu tak není. Zlepšování poměrů v 
agrárním zahraničním obchodě nastalo jen 
z krátkodobého hlediska, neudrželo se a zá-
porné agrární saldo ČR vloni opět přesáhlo 
úroveň mínus 30 mld. Kč. Loňské agrární 
záporné saldo je o 7,7 mld. Kč vyšší, než jak 

bylo v roce 2016. Průměrné záporné agrární 
saldo za uplynulých dvacet let bylo zhruba 
-25 mld. Kč. Z toho vyplývá, že se situace 
v našem agrárním zahraničním obchodě 
nezlepšuje. Zatímco v roce 1993 nám stačil 
dovoz za 31 mld. Kč, v minulém roce agrární 
dovoz představoval rekordně vysokou část-
ku ve výši 227 mld. Kč. Proti roku vstupu ČR 
do EU to je více než dvojnásobné zvýšení a 
proti roku vzniku samostatné ČR se agrární 
dovoz zvýšil více než sedmkrát. Dramatické 
nárůsty agrárních dovozů přirozeně zname-
naly a znamenají omezování tuzemské ze-
mědělské produkce a to zvláště živočišné 
výroby.      (red)
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Zemědělské školství
Perspektivní a moderní zemědělské škol-
ství? Sci-fi, nebo blízká budoucnost? Jaká 
je realita? O tom i o dalších problémech 
a výzvách spojených se zemědělským 
školstvím se hovořilo na konferenci, kterou 
uspořádal Zemědělský svaz ČR ve spolu-
práci s Výborem pro hospodářství, země-
dělství a dopravu Senátu PČR a Konfedera-
cí zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů. 

Je skutečně nezájem o zemědělské obory? 
Dokáží odborné školy nadchnout svou vý-

ukou a možnostmi pro volbu právě povolání 
v zemědělství? Informovat veřejnost a ze-
jména děti o prestiži a trendech zemědělské 
výroby by se mělo již od útlého věku. Napo-

dělají mnohem víc, než by měli. Například 
tradiční zemědělský kraj Vysočina. 
A jak je na tom podpora Ministerstva školství? 
Nejpalčivější otázkou kromě financí je povinná 
maturita z matematiky, s níž nesouhlasí na-
prostá většina kantorů. Odborné zemědělské 
školství je odborné z toho důvodu, aby připravi-
lo studenty na práci v zemědělství a není „jen“ 
povinnou přípravou na vysokou školu. Maturita 
z matematiky je proto zbytečně vysokým leve-
lem, který jen ubírá na možnosti výběru tohoto 
studia, a to bez adekvátní náhrady!
(Více informací z konference „Zeměděl-
ské školství - budoucnost, výzvy, řešení„ 
naleznete v příštím vydání Zemědělského 
zpravodaje.)                  Soňa JELÍNKOVÁ

moci v tomto ohledu se snaží nejen země-
dělské školy, ale také projekt Zemědělství 
žije! a samotní zemědělci, kteří musí otevřít 
brány veřejnosti a ukázat realitu moderních 
technologií, aby prolomili mýty a nevalné po-
vědomí o zemědělské výrobě. 
Další otázkou je snaha zajistit moderní vý-
uku na školách. Právě zemědělské školství 
se dostává do úzkých vzhledem k nedostat-
ku financí na vybavení škol. Proto vzniklo 
alespoň několik Center odborného vzdě-
lávání, kde mají studenti více možností. 
Ostatní školy jsou odkázány na spolupráci 
s krajem, firmami a zemědělskými podniky. 
Ne všude však tato spolupráce funguje. Vše 
je však o lidech a jsou kraje, které naopak 

Klub seniorů si 
zvolil předsedu 

Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády se nedomluvili na para-
metrech proplácení prvních tří dnů nemoci a budou v jednáních 
pokračovat. Zaměstnavatelé zásadně nesouhlasí s návrhem soci-
ální demokracie, aby zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech 
nemoci 60 procent denního výdělku.
Varianta podporovaná ministerstvem práce a sociálních věcí počítá 
s 30procentní nemocenskou, třetí varianta navrhuje 60procentní 
nemocenskou současně se zavedením vyšších odvodů pro zaměst-
nance.
Zemědělský svaz nesouhlasí se změnou karenční doby. „Jde 
o regulační prvek, který významně snížil zneužívání nemocenské,“ 
řekl předseda svazu ing. Martin Pýcha. Díky zavedení karenční 
doby se snížilo zneužívání krátkodobé nemocenské a v konečném 
výsledku se snížil podíl krátkodobé nemocenské.
Jak dále dodal: „Řada zaměstnavatelů vychází zaměstnancům 
vstříc a poskytuje takzvané sickdays, případně zvyšuje počet dní zá-
konné dovolené. Pokud dojde ke změně, přijatelná je kompromis-
ní varianta s 30procentní sazbou a proplácení zaměstnavatelem v 
prvních jedenácti dnech nemoci.“              (vla)

Jedním z hlavních zaměstnavatelských problémů v ČR je v současnosti nedostatek pra-
covníků. Kvůli mimořádně nízké nezaměstnanosti na to narážejí firmy prakticky ve všech 
odvětvích. Ukazuje se, že kvalifikovaná pracovní síla ať už s vysokou školou či s výučním 
listem se stala v naší ekonomice skutečně deficitní a týká se to i zemědělství. A k tomu tu 
jsou problémy se zaměstnáváním pracovníků ze zahraničí. Nejen Zemědělský svaz, také 
Hospodářská komora volá po usnadnění podmínek pro zaměstnávání cizinců v ČR. Nadále 
platí to, že cca 2/3 pracovníků u nás dlouhodobě nedosahuje úrovně průměrné mzdy, což 
je cca 29 500 Kč hrubého za měsíc. Nejnižší mzdy ze sledovaných odvětví jsou v zeměděl-
ství, lesnictví a rybářství.
Zemědělství má svá specifika (existující objektivně a nezávisle na lidské vůli) a není to 
odvětví jako každé jiné. Vyplývá to z jeho vazby s přírodou a s biologickými procesy. Obra-
tovost vkladů např. v chovu skotu trvá několik let. V zemědělství je objektivně dosahováno 
vyšší rizikovosti, nižší ziskovosti a nižší výnosnosti vloženého kapitálu než v průmyslu. To se 
promítá i do výše odměňování, která je nižší než v průmyslu. Tak tomu je u nás i v zahraničí, 
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Nabízíte zemědělskou techniku a 
technologie? Věnujete se novým trendům, 

vývoji a inovacím technologií v oblasti 
zemědělství?

Právě vás hledáme!

Pošlete nám Vaše nabídky produktů, které mohou 
zlepšit hospodaření zemědělských podnikatelů.

Česká technologická platforma pro zemědělství 
uspořádá pod záštitou Zemědělského svazu ČR v roce 
2018 setkání zástupců zemědělské praxe, výzkumné 
sféry a firem za účelem podpory aktivit směřujících k 
rozvoji oboru, zlepšení inovačního prostředí a sdílení 

znalostí a informací.
Rádi Vás na tomto setkání uvítáme!

Ozvěte se nám do 16. dubna 2018

Ing. Lenka Rychlá Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.

Tel.: +420606681089 Tel.: +420602790274
e-mail: rychla@zscr.cz e-mail: hlavackova@zscr.cz

Na zasedání výboru Zemědělského svazu 
ČR byl zvolen předseda Klubu seniorů sva-
zu. Byl jím zvolen opět Vladimír Rod, spa-
dající pod územní organizaci Jihlava. Před-
seda klubu seniorů Zemědělského svazu se 
volí na 4 roky, řídí klub a je čelenem výboru 
svazu čili se podílí na jeho řízení. 
Klub seniorů sdružuje bývalé představitele 
a zaměstnance členů a orgánů svazu včet-
ně zaměstnanců svazové kanceláře.

Jana SIXTOVÁ

Průměrné mzdy v České republice

Změny v nemocenské

vyspělé země nevyjímaje.
Je třeba si ale uvědomit, že v zemědělství tvoří vysoký podíl manu-
ální zaměstnanci s nízkou kvalifikací. Mzda vedoucích pracovníků v 
zemědělství přesahuje 38 tisíc korun měsíčně a mzda techniků činí 
více než 32 tisíc korun. Opraváři zemědělských strojů si měsíčně 
vydělají necelých třicet tisíc korun a obsluha zemědělských strojů 
dosahuje průměrné mzdy 24 tisíc korun. Ošetřovatelé zvířat si mě-
síčně vydělají o tisíc korun méně. Z toho vyplývá, že mzdy kvalifi-
kovaných zaměstnanců v zemědělství odpovídají obdobným 
profesím v jiných oborech.               (vla)
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Náklady na evropské environmentální 
normy
Náklady představují společné téma ve veřejné diskusi o budoucím vývoji němec-
kého zemědělství a společné zemědělské politiky (SZP) v Evropské unii (EU). 
Často se těžce diskutuje o environmentálních nákladech způsobených zeměděl-
ským sektorem. Úsilí a výdaje, které již vznikly v souvislosti s ochranou životního 
prostředí a dalšími společenskými výhodami zemědělského sektoru, jsou však 
často zanedbávány.

nických pokynů pro kontrolu kvality ovzdu-
ší. Vzhledem k rámcové směrnici o vodě 
je možné přímo přidělit náklady vzniklé v 
rámci ochrany vod pro jednotlivé zeměděl-
ské podniky, jakož i související náklady na 
spolupráci a konzultace. Především hrají 
roli náklady na ochranu vody (v souladu 
s podmíněností) jsou získávány zejména 
prostřednictvím nařízení na skladování ka-
palných hnojiv a použití hnojiv; (zejména v 
souvislosti se směrnicí EU 2009/128/ES 
o udržitelném používání pesticidů), jakož 
i náklady na malé septiky, čerpací stanice 
pro použití na farmě a vstupní skladování 
v souladu s podmíněností. Náklady na spo-
lupráci a konzultace jsou nejčastěji spjaty s 
kontrolou účinnosti a také vznikly prostřed-
nictvím nezbytného poradenství a zvyšová-
ní povědomí o tématech WFD. V Německu 
dosahují tyto náklady celkem 91,96 EUR/
ha zemědělské půdy. Celkově náklady činí 
1,539 miliard EUR na vnitrostátní úrovni.

Hlavní faktory
Dodržování nitrátové směrnice představuje v 
mezích rámcové směrnice o vodě centrální 
nákladový faktor a provádí se prostřednic-
tvím nařízení o hnojivech. Tato německá 
legislativa v současné době prochází trans-
formací. Náklady vzniklé revizním nařízením 
o hnojivech, které vstoupily v platnost dne 
1. června 2017, nejsou zahrnuty do výpočtů 
nákladů, které již byly připisovány WFD. Oče-
kává se, že náklady na dodržování předpisů 
pro německý zemědělský sektor přesáhnou 
částku 191,2 milionu EUR, kterou uvedli 
zákonodárci. Další náklady vznikají kvůli 
aplikaci kapalného hnojiva způsobem, který 
minimalizuje emise. To představuje dodateč-
né náklady ve výši 245,2 milionu EUR. Na 
druhou stranu je zapotřebí větší plochy pro 
aplikaci organických hnojiv, což způsobuje 
dodatečné náklady ve výši přibližně 33,6 
milionů EUR. Konečně, redukované strategie 
dodávání dusíku a fosforu vytvářejí další vý-
daje. Tyto náklady představují přibližně 22,5 
milionu EUR na výkrm prasat a produkci 

Náklady představují společné téma ve ve-
řejné diskusi o budoucím vývoji němec-

kého zemědělství a společné zemědělské 
politiky (SZP) v Evropské unii (EU). Často se 
těžce diskutuje o environmentálních nákla-
dech způsobených zemědělským sektorem. 
Úsilí a výdaje, které již vznikly v souvislosti s 
ochranou životního prostředí a dalšími spo-
lečenskými výhodami zemědělského sekto-
ru, jsou však často zanedbávány.

Cíl studie
To je přesně to, co se snaží vyčíslit následující 
studie. Předkládá komplexní analýzu doda-
tečných nákladů pro německé zemědělství, 
které vznikly v důsledku různých environmen-
tálních norem a dalších předpisů v EU. Tyto 
dodatečné náklady jsou pak porovnány s 
odpovídajícími náklady důležitých konkurenč-
ních zemí, které nejsou členy EU. Cílem této 
studie je tedy minimalizovat tento konkrétní 
deficit znalostí; ale nemá za cíl porovnávat na-
příklad náklady na životní prostředí způsobe-
né zemědělským sektorem s náklady vznik-

lými environmentálními normami a předpisy.
Především jsou shromážděny dostupné 
údaje a informace týkající se různých envi-
ronmentálních norem a dodatečných před-
pisů pro zemědělský sektor. Tyto informace 
jsou pak použity k výpočtu jednotlivých ná-
kladů. Tyto výpočty jsou prováděny způso-
bem, který umožňuje extrapolaci nejen na 
odvětvovou úroveň v Německu, ale také na 
úroveň jednoho podniku. Náklady jsou tudíž 
definovány jako zvýšení výrobních nákladů, 
stejně jako ušlé příjmy v důsledku jednotli-
vých norem a předpisů.
Zvláštní důraz je kladen na náklady způso-
bené následujícími normami a nařízeními: 
Rámcovou směrnicí o vodě (WFD), novou 
Směrnicí o hnojivech, dalším Nařízením o 
ochraně rostlin (konkrétně nařízením EU 
1107/2009 o uvádění přípravků na ochra-
nu rostlin na trh ), specifické normy a před-
pisy týkající se chovu zvířat, další náklady 
získané byrokracií a podmíněnosti v rámci 
SZP, ekologizace a případné změny tech-

Opatření Dodatečné náklady
Rámcová směrnice o vodě 1,539

Nařízení o hnojivech 493

Regulace ochrany rostlin 1,118

Normy na ochranu zvířat 696

Byrokracie a cross compliance 258

Ozelenění 867

Směrnice pro kontrolu kvality ovzduší 306

Celkové náklady uvedené v této analýze 5,277

Tabulka A: Náklady vzniklé v rámci environmentálních norem a dodatečných 
předpisů v německém zemědělství(v milionech EUR).

Zdroj: Vlastní výpočty autorů.
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ve výši 250,1 milionu EUR. Zadruhé je tře-
ba vzít v úvahu náklady na dodržování mi-
nimálních norem bezpečnosti potravin pro 
produkci obilovin ve výši 7,7 milionu EUR. 
Tyto dva aspekty, které nebyly zahrnuty do 
dříve provedených výpočtů, zvyšují dodateč-
né náklady na byrokracii a nedodržování 
požadavků na dodatečné náklady ve výši 
257,8 milionu EUR.
Zavedení ekologických opatření na základě 
SZP EU je relativně novou politickou povin-
ností. Cílem ozelenění je zvýšit environmen-
tální výkonnost a chránit klima diverzifikací 
plodin, udržováním trvalých travních porostů 
a zaváděním „ekologických oblastí zájmu“ 
(EFA). Náklady na EFA činily celkem 835,6 
milionů EUR v německém zemědělském a 
průměrná hrubá ztráta je 49,87 EUR/ha. V 
reakci na dlouhodobý trend přeměny trav-
ních porostů na ornou půdu je ekologizace 
také zaměřena na ochranu ekologicky citli-
vých oblastí, zejména udržováním trvalých 
travních porostů. To vede k dodatečným ná-
kladům na ekologizaci zemědělců, protože 
hrubá marže je vyšší u rostlinné produkce 
na orné půdě, než je tomu u konvertibilních 
travních porostů. Po třech letech se náklady 
na odvětví v důsledku tohoto konkrétního 
opatření vypočítají na 31,2 milionu EUR. To 
znamená, že kumulované náklady vzniklé 
díky ekologizaci jsou nejméně 866,8 mili-
onu EUR.
V současné době probíhá v Německu revi-
ze technické směrnice o kontrole kvality 
ovzduší. Pro produkci prasat lze odhadnout 
přibližné náklady. Při výkrmu prasat se po-
čítají náklady ve výši 237,9 milionu EUR a 
u chovu prasat se očekává 68,4 milionu 
EUR. Celkově jsou vyčísleny náklady ve výši 
306,3 milionů EUR. Znázorněné skutečnos-
ti pro ztráty příjmů dodatečné výrobní ná-
klady v německém zemědělském odvětví 
způsobené environmentálními normami a 
dalšími předpisy lze shrnout v tabulce A.

Vysoké náklady
Je zřejmé, že součet uvažovaných nákla-
dů přesahuje 5,2 miliardy EUR. Převedeno 
na hektary zemědělské půdy v Německu, 
vzniklé náklady činí přibližně 315 EUR. Toto 

Dodatečné náklady ve výši 2,93 EUR/t 
mléka jsou způsobeny zohledněním otázky 
bezpečnosti potravin a zdraví zvířat. Stejné 
faktory odpovídají za vzniklé náklady ve výši 
32,10 EUR/t hmotnosti jatečně upravené-
ho těla v produkci hovězího masa. U výkr-
mu prasat způsobuje bezpečnost potravin 
a zdraví zvířat dodatečné náklady ve výši 
29,20 EUR/t hmotnosti jatečně upravené-
ho těla a náklady na bezpečnost potravin, 
zdraví zvířat a dobré životní podmínky drů-
beže činí 47,15 EUR/t jatečně upraveného 
těla. Agregovaný efekt je významný: Výše 
uvedené aspekty stojí 696,0 milionu EUR.

Ekologické normy
Již analyzované environmentální normy a 
předpisy zahrnují některé náklady způso-
bené byrokracií a mnoho výdajů, pokud jde 
o ustanovení podmíněnosti. Musí se však 
zmínit dva další aspekty týkající se nákladů 
vzniklých byrokracií a podmíněnosti. Zaprvé 
je třeba vzít na vědomí náklady vzniklé při 
podání žádosti o přímé platby EU. V Němec-
ku jde o cca 14,94 EUR/ha. Proto žádosti o 
přímé platby EU způsobily celkové náklady 

mléka. Celkově jsou dodatečné náklady způ-
sobené revidovaným německým nařízením 
o hnojivech 492,5 milionu EUR. Zvláštní vý-
daje na plodinu se pohybují mezi 22 EUR/ha 
u obilovin a 63 EUR/ha u kukuřice na siláž.
V souvislosti s rámcovou směrnicí o vodě 
byly již projednány některé náklady způ-
sobené směrnicí EU 2009/128/ES o udr-
žitelném používání pesticidů. Tyto výdaje 
vznikly v zemědělském sektoru, například v 
důsledku snížení chemické ochrany rostlin 
na potřebné „minimální množství“ a zákazu 
používání některých látek v blízkosti vody. 
Náklady, které vznikly německému země-
dělství prostřednictvím provádění nařízení 
EU č. 1107/2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, se však v této sou-
vislosti neuvažují. Toto nařízení má stanovit 
kritéria pro schválení účinných látek. To 
znamená, že pokračující aplikace specific-
kých účinných látek může být zamítnuta. 
Náklady na takové zamítnutí byly vypočte-
ny pro dva příklady: zákaz neonikotinoidů a 
(potenciální) zákaz účinných látek, které se 
považují za látky narušující endokrinní sys-
tém. U hlavních plodin na orné půdě (zejmé-
na pšenice, ječmene, kukuřice, řepky olej-
né, brambor a cukrové řepy) by zákaz dvou 
výše uvedených příkladů vedl k nákladům 
ve výši 1,118 miliard EUR. Plnění konkrét-
ních vzniklých nákladů má velké spektrum 
v rozmezí od 105 EUR/ha u pšenice až po 
568 EUR/ha u brambor.

Chov zvířat
V oblasti chovu zvířat se očekávají dodateč-
né náklady nad rámec výdajů vyplývajících 
z nitrátové směrnice (viz výše) v důsledku 
plnění různých dalších environmentálních 
norem a předpisů. Je třeba vzít v úvahu více 
než 15 směrnic a nařízení EU týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat, zdraví 
zvířat a bezpečnosti potravin. Dodatečná 
ochrana dobrých životních podmínek zví-
řat v oblasti produkce mléka činí přibližně 
1,95 EUR/t mléka. Při výkrmu prasat nákla-
dy na dobré životní podmínky zvířat 33,20 
EUR/t hmotnosti jatečně upraveného těla. 

Současný stav Scénář
Pšenice 256.22 49.69

Ječmen 255.92 49.69

Ostatní obiloviny 306.79 70.52

Řepka olejka 327.63 56.44

Brambory 763.51 58.64

Cukrovka 535.19 31.10

Silážní kukuřice 221.56 139.42

Ostatní plodiny 222.98 106.19

Louky a pastviny 124.28 41.44

Chov skotu (bez dojnic) 26.51 14.86

Chov dojnic 57.08 21.84

Chov prasat 154.15 33.41

Chov drůbeže 49.66 34:93

Tabulka B: Srovnání nákladů německých zemědělců se standardy a předpisy 
jako v Německu oproti podmínkám v konkurenčních zemích mimo EU (v EUR/ha 
nebo EUR/dobytčí jednotka)

Zdroj: Vlastní výpočty autorů.

Ilustrační foto Vladimír Pícha
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číslo je příliš velké, aby bylo marginální 
nebo ekonomicky zanedbatelné a předsta-
vuje pro německé zemědělství velkou zátěž.
Tento dopad je rovněž patrný na úrovni 
jednoho podniku. Roční finanční zatížení 
způsobené výše uvedenými normami EU a 
dalšími předpisy je téměř 28 000 EUR pro 
průměrnou komerční rodinnou farmu v Ně-
mecku. Jedná se o cca 367 EUR/ha země-
dělské půdy. Průměrná větší zemědělská 
usedlost, která je provozována jako práv-
nická osoba, má roční náklady přesahující 
400 000 EUR z důvodu environmentálních 
norem a dodatečných předpisů, což odpoví-
dá přibližně 356 EUR/ha zemědělské půdy. 
Průměrná hospodářství zaměřené na chov 
skotu čelí finančnímu zatížení „pouze“ 278 
EUR/ha zemědělské půdy.

Snížení příjmů
Jedná se o výsledky komplexní analýzy a 
vlastní výpočty odrážející znalosti o nákla-
dech vyplývajících z ekologických norem a 
dodatečných předpisů pro německé země-
dělství. Analýza je však omezená a musí se 
dále rozvíjet. Důvodem je skutečnost, že nee-
xistují žádné spolehlivé údaje nebo informa-
ce o nákladových účincích určitých norem 
nebo předpisů. Některé kvantifikace v kon-
textu této studie však stále nejsou možné. 
S odkazem na nové nařízení o hnojivech se 
například očekává, že zemědělci budou hno-
jení mnohem méně využívat jako prostředek 
pro maximální výnos. To může vést k pokle-
su příjmů. Také množství aktivních složek v 
přípravcích na ochranu rostlin je tématem 
veřejných diskusí. V souvislosti s nařízením 
EU 1107/2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh je zřejmé větší množ-
ství potenciálních zákazů účinných látek. Je 
možné, že tyto zákazy samy o sobě mohou 
způsobit další miliardy EUR v odvětvových 
nákladech. Další opatření týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat se očekávají i v bu-
doucnosti, což by mohlo stát i miliardy EUR. 

otázka, na kterou je třeba v této analýze od-
povědět. Je třeba poznamenat, že je těžké dát 
úplnou odpověď. Dostupné údaje a informa-
ce činí tento úkol obzvláště náročným. Argu-
menty však lze nalézt na základě případových 
studií. Při komplexních analýzách případové 
studie naznačují, že náklady vyplývající ze 
standardů a předpisů v německém zeměděl-
ství jsou (v současnosti o hodně) vyšší než ná-
klady v konkurenčních zemích mimo EU.

Rozdílná náročnost
Například náklady vynaložené na standar-
dy a předpisy v australském chovu skotu 
se pohybují mezi přibližně 16 a téměř 35 
procenty nákladů vzniklých v zemědělských 
podnicích v Německu. Další rozsáhlá mezi-
národní studie porovnávala náklady, které 
vznikly v souvislosti s dodržováním norem 
v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 
bezpečnosti potravin a zdraví zvířat, ekolo-
gicky bezpečné regulace dusíku a ochrany 
rostlin ve vybraných konkurenčních zemích 
mimo EU. V průměru měly tyto země ve 
srovnání s Německem pouze 34 % srov-
natelných nákladů. V případě drůbežářství 
jsou náklady na standardy a předpisy také 
(někdy daleko) nižší ve všech důležitých 
konkurenčních zemích Německa. V průmě-
ru jsou tyto náklady pouze 64 % německých 
průměrných nákladů. Při zohlednění růz-
ných případových studií je konečně důleži-
té připomenout, že americké vodní zákony 
jsou daleko méně omezující než předpisy 
EU. Proto nejsou v USA zvlášť silným hna-
cím zdrojem nákladů.
Při porovnávání nákladů způsobených nor-
mami a předpisy v Německu vůči jiným 
konkurenčním zemím, které nejsou členy 
EU, je také důležité mít na paměti, že řada 
norem a předpisů zvyšujících náklady nemá 
pro konkurenty žádný význam. Jedná se 
zejména o změny v nové směrnici o hnoji-
vech, nařízení EU 1107/2009 o uvádění pří-
pravků na ochranu rostlin na trh, ozelenění 
a možných změnách technických pokynů 
pro kontrolu kvality ovzduší. Také náklady 
na žádosti o přímé platby EU nejsou v ze-
mích mimo EU relevantní. Stručně řečeno, 
náklady ve výši 3,034 milionu EUR jsou v 
konkurenčních zemích mimo EU irelevant-

Je třeba uvést také náklady vzniklé diverzifi-
kací plodin a zákazem přípravků na ochra-
nu rostlin na EFA jako součást ekologizace. 
Všechny tyto skutečnosti poukazují na sku-
tečnost, že náklady německého zemědělství 
v důsledku environmentálních standardů a 
dodatečných předpisů jsou vyšší než výše 
uvedené celkové peněžní efekty.

Klíčové otázky
Jak vypadá odpovídající finanční zátěž pro 
konkurenci mimo EU? Jedná se o přibližně 
5,3 miliardy EUR, což je chápáno jako pe-
něžní efekt ušlých příjmů a dodatečných 
výrobních nákladů. Kromě toho je zřejmé 
další znevýhodnění, když vezmeme v úva-
hu zemědělské služby, které v této studii 
nejsou dostatečně odměněny, jako je na-
příklad zachování kulturní krajiny (ochota 
zaplatit za to v Německu je ve výši několika 
miliard EUR) a náklady vzniklé různými so-
ciálními standardy.
Jak vypadá odpovídající finanční zátěž pro 
konkurenci mimo EU? Toto je druhá ústřední 

Fyzická osoba Právnická osoba
Výměra 75,7 ha 1.131,2 ha

TTP 21,4 ha 217,4 ha

Orná půda 52,8 ha 907,7 ha

– Pšenice 14,5 ha 250,2 ha

– Ječmen 8,3 ha 128,2 ha

– Ostatní obiloviny 7,1 ha 121,1 ha

– Olejniny 5,8 ha 182,6 ha

– Brambory 1,2 ha 8,5 ha

– Cukrovka 1,6 ha 14,4 ha

– Silážní kukuřice 7,9 ha 106,7 ha

– Ostatní 6,4 ha 96,0 ha

Skot celkem 73,6 VDJ/100 ha 39,9 VDJ/100 ha

Dojnice 38,4 VDJ/100 ha 21,3 VDJ/100 ha

Prasata 61,7 VDJ/100 ha 43,8 VDJ/100 ha

Drůbež 6,2 VDJ/100 ha 5,4 VDJ/100 ha

Faktor dotace ve fiskálním roce 2015/2016 použitý pro agregaci průměrných 
zemědělských podniků.

Zdroj: Vlastní výpočty autorů, Spolkové ministerstvo zemědělství (2017) a Saské minister-
stvo zemědělství (2017).

Ilustrační foto Vladimír Pícha
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ní. Uvedené normy a předpisy, které vedly 
k téměř 57 % nákladů Německa, prostě v 
těchto konkurenčních zemích neexistují.
Je zřejmé, že pro přímé srovnání nákladů 
způsobených normami a předpisy v zemích, 
které nejsou konkurenčními zeměmi EU, 
jsou v kontextu této studie relevantní pouze 
některé aspekty nákladů. Jedná se o nákla-
dy na rámcovou směrnici o vodě, náklady 
na zvláštní normy a předpisy v chovu zvířat 
a náklady na zajištění bezpečnosti potravin 
pro rostlinné produkty. Celkově to činí 2 242 
milionů EUR. Na základě zjištění případových 
studií lze předpokládat, že němečtí zeměděl-
ci by nemuseli hradit tyto finanční částky, 
pokud by výše uvedené normy a předpisy 
byly v Německu shodné jako v zemích, kte-
ré nejsou členy EU. V tabulce B jsou uvedeny 
náklady specifické pro daný produkt, které 
zemědělci v Německu mají v důsledku výše 
uvedených standardů a předpisů; také uka-
zuje, jak vysoká by byla jejich finanční nároč-
nost na konkrétní produkt, pokud by měly 
pouze průměrné náklady zemí mimo EU, 
pokud jde o tyto normy a předpisy.

Výrazné znevýhodnění
Obecně lze očekávat výrazné snížení nákla-
dů německých zemědělců, pokud budou 
německé normy a předpisy shodné s nor-
mami v zemích, které nejsou zeměmi EU. 
Jedná se o jasný argument, že na němec-
ké zemědělce mají značnou finanční zátěž, 
kvůli velmi silně sociálně motivovaným 
environmentálním normám a dodatečným 
předpisům. Toto dodatečné finanční zatíže-
ní přesahuje 3,0 miliardy EUR a představuje 
dodatečné náklady ve výši 181 EUR na hek-
tar zemědělské půdy. Podle scénáře z tabul-
ky B by finanční zatížení bylo o 246 EUR/
ha zemědělské půdy nižší. V současné době 
vzniklé náklady činí 315 EUR/ha, náklady 
ve scénáři jsou ve srovnání pouze 69 EUR/
ha zemědělské půdy.
To vysvětluje nižší příjmy a velké konkurenč-
ní znevýhodnění pro zemědělce v Německu. 
Dále ovlivňuje rozhodnutí soukromého sek-
toru a má politické důsledky. V důsledku 
toho musí být při diskusích o dalším vývoji 
finančních záležitostí zohledněna velká fi-
nanční zátěž prostřednictvím environmen-
tálních norem a dalších předpisů - zejména 
ve srovnání s konkurencí mimo EU. To je tře-
ba vzít v úvahu při jednáních o dalším vývoji 
společné zemědělské politiky EU. Potenciál-
ně by to znamenalo znemožnění konkuren-
ceschopnosti v rámci našich rozmanitých 
zemědělských struktur. Důležité je také 

a shromažďování údajů o příslušných ná-
kladech na úrovni jednotlivých podniků. Na 
tomto základě lze přijmout vhodnější poli-
tická (i soukromá) rozhodnutí.
S přihlédnutím k takovým rozhodnutím jsou 
závěry tohoto dokumentu významným pří-
spěvkem k velmi zásadní objektivitě debaty 
o budoucnosti SZP v EU. Zvláště je sníže-
na znalostní mezera, pokud jde o náklady 
související s environmentálními normami 
a dalšími předpisy. Výsledky této studie po-
skytují informace pro informovanější rozho-
dování a objasňují obvinění, že zemědělci 
způsobují environmentální a společenské 
náklady, aniž by přispívali k lepšímu pro-
středí. Ve skutečnosti zemědělské odvětví 
přispívá k četným veřejným zájmům. Nor-
my a předpisy jsou považovány za vyjádření 
společenských preferencí, které zemědělci 
uznávají a pomáhají provádět.

Helmut KARL, Steffen NOLEPPA
HFFA Research GmbH

Překlad Vladimír PÍCHA

poznamenat, že normy a předpisy ovlivňují 
zemědělce při investování ve velkém měřít-
ku. To je stále důležitější, protože příslušné 
předpisy v EU a Německu se pravděpodob-
ně stanou ještě přísnějšími.

Závěry
Kromě těchto politických a investičních 
aspektů se objevují také výzvy v oblasti vý-
zkumu. Je zapotřebí přesnější měření sku-
tečných nákladů v důsledku již diskutova-
ných norem a předpisů, stejně jako nákladů 
na ty, které nebyly diskutovány. Na druhé 
straně se budoucí analýza musí více sou-
středit na obdobné náklady v konkurenč-
ních zemích. Pouze s těmito informacemi 
bude možné podrobněji analyzovat konku-
renční nevýhody německých zemědělců. 
Obě tyto potřebné analýzy vyžadují větší 
datovou a informační základnu. Proto se 
doporučuje průběžné sledování vědecké a 
technické literatury. Rozhodující činitelé se 
však musí také podílet na růstu informační 
základny například prostřednictvím sběru 

Plodina Zákaz neonikotinoidů Zákaz endokrinních disruptorů
Pšenice 124 211

Ječmen 99 99

Zrnová kukuřice 68 –

Řepka 128 91

Brambory – 138

Cukrovka 25 135

Dodatečné náklady na zákaz přípravků na ochranu rostlin na bázi neonikoti-
noidů nebo endokrinních disruptorů u jednotlivých plodin na orné půdě (v mili-
onech EUR).

Zdroj: Vlastní výpočtyautorů  a prezentace Hahn a Noleppa (2013), Kim et al. (2017) a 
Noleppa (2017).

Produkt Náklady dle nitrátové 
směrnice

Náklady na dobré životní 
podmínky a bezpečnost 

potravin
Mléko
(EUR/t) 0,65 5,61

Hovězí maso (EUR/t) 34,12 36,87

Vepřové maso (EUR/t) 82,48 71,68

Drůbeží maso (EUR/t) 4,29 47,15

Dodatečné náklady na směrnice a nařízení EU o ochraně životního prostředí a 
dobrých životních podmínkách zvířat, o bezpečnosti potravin a zdraví zvířat pro 
živočišné produkty.

Zdroj: Vlastní výpočty autorů a prezentace Menghi et al. (2011) a van Horne  (2017).

Náklady v Německu Náklady v zahraničí
Země A Země B

Mléko (EUR/t) 6,26 1,94  (31 % v Austrálii) 2,63 (42 % na Novém Zélandu)

Hovězí maso (EUR/t) 70,99 7,10  (10 % v Argentině) 101,52 (143 % v Brazílii)

Vepřové maso (EUR/t) 154,16 41,62 (27 % v Brazílii) 0,69 (<1 % v USA)

Drůbeží maso (EUR/t) 26,90 0,57 (2 % v Brazílii) 0,00 (0 % v Thajsku)

Pšenice (EUR/t) 4,26 0,03 (<1 % v Kanadě) 0,68 (16 % na Ukrajině)

Náklady na hospodaření s dusičnany, ochranu plodin, dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin a zdraví zvířat 
v Německu a vybraných zemích pro pět výrobků.

Zdroj: Vlastní výpočty autorů a prezentace Menghi et al. (2011).
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Zemědělské inovace pomáhají

Jednou z činností, které zajišťuje Institut vzdělávání v zemědělství, jež je sou-
částí Zemědělského svazu ČR, je pomoc členským i nečlenským podnikům při 
zpracování projektů v rámci programů rozvoje venkova Podpora vývoje nových 
produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

V rámci 2. kola příjmu Žádostí o dotaci 
do Zemědělských inovací spolupra-

coval Institut se šesti zemědělskými pod-
niky a všech šest projektů se umístilo do 
15. místa z celkového počtu 40 podaných 
žádostí o dotaci. V rámci 4. kola příjmu 
Žádostí o dotaci do Zemědělských inova-
cí spolupracoval Institut se dvěma země-
dělskými podniky a oba podniky získaly 
dotaci, přestože v tomto kole byla finanční 
alokace pouze 80 mil. Kč oproti předešlé-
mu kolu, kdy bylo 240 mil. Kč.

Podmínky
Operace je zaměřena na rozvoj inovací v ze-
mědělské prvovýrobě. Jedná se o projekty, 
které zavádějí nové nebo významně zlep-
šené produkty, postupy, nebo technologie 
s ohledem na jejich charakteristiky nebo 
zamýšlené užití. Technologie, produkty 
nebo procesy musí být tedy minimálně pro 
podnik nové nebo podstatně zdokonalené. 
To zahrnuje významná zlepšení technických 
vlastností, komponentů a materiálů, soft-
ware, uživatelské vstřícnosti nebo jiných 
funkčních charakteristik.

lové na více než 1800 hektarech zeměděl-
ské půdy, z čehož je 1680 hektarů orné. Jde 
o klasický zemědělský podnik s rostlinnou i 
živočišnou výrobou. Na orné půdě tedy na-
jdeme tržní i krmné plodiny. Přestože loňský 
rok byl v celé republice spíše suchý, oblasti, 
kde společnost hospodaří, nakonec uškodil 
opačný extrém. Vývoj srážek byl vcelku prů-
měrný, ale na začátku léta byly prakticky 
všechny porosty silně postiženy krupobitím. 
K tomu se přidala podzimní vichřice, jež po-
škodila jednak stavby, jednak polní plodiny. 
Celkové škody na majetku a polních plodi-
nách byly vyčísleny na asi 15 milionů korun.
Největší výměru na polích má klasicky 
pšenice. Ta loni rostla na 592 hektarech 
a dosáhla průměrného výnosu 6,98 tuny z 
hektaru. Následuje cukrovka s 226 hekta-
ry. Ta je dodávána do cukrovaru v Českém 
Meziříčí. Kukuřice na siláž roste na 178 
hektarech a doplňuje ji kukuřice sklízená 
na zrno na 83 hektarech. Významnými 
plodinami jsou řepka (166 ha) a ječmen 
jarní (146 ha), který je převážně pěstován 
ve sladovnické kvalitě, částečně na dvace-
ti hektarech na výrobu osiva. Důležité jsou 

Nová technologie, produkt nebo proces musí 
být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným sub-
jektem nebo žadatelem, který má k vývoji 
nového produktu, postupu nebo technolo-
gie prokazatelně dostatečné zdroje v podo-
bě kvalifikovaného personálu a výrobních 
zdrojů. V případě inovace pouze pro podnik 
se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojo-
vý tým žadatele) musí významně podílet na 
aplikaci či přizpůsobení již existující techno-
logie, produktu nebo procesu na specifické 
podmínky podniku. Inovativnost projektu po-
soudí odborná komise před schválením pro-
jektu. Podpora je poskytována jako celková 
částka pokrývající provozní výdaje spoluprá-
ce i přímé investiční výdaje související se za-
vedením inovace v podniku žadatele.
Jedním z podniků, které využil služeb In-
stitutu vzdělávání v zemědělství byla ZAS 
Mžany a.s., která chtěla dále posunout tech-
nologii precizního zemědělství. Předmětem 
projektu byla Implementace principů varia-
bilního hnojení a aplikace pesticidů.

Klasická výroba
ZAS Mžany hospodaří nedaleko Hradce Krá-
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také víceleté bílkovinné plodiny pěstované 
na orné půdě, jež se sklízejí z téměř 340 
hektarů, a které doplňuje hrách na osmi 
hektarech a nově lupina na 25 hektarech.

Potíže v živočišné
Důležitou součástí podniku je živočišná vý-
roba. Ostatně o její důležitosti pro podnik 
svědčí každoroční Zemědělský den, kam 
se sjíždějí chovatelé i z okolních krajů, aby 
představili a porovnali své nejlepší dojnice.
V minulém roce činil průměrný stav dojnic v 
podniku 528 kusů. To je výrazně méně než 
v letech předtím. Jak nám řekl předseda 
představenstva společnosti ing. Luděk Ho-
moláč, stojí za poklesem stavů skotu špat-
ný vývoj ceny mléka v předchozích letech. 
Cena spadla na průměrných 6,93 Kč/l v 
roce 2016. Podnik tedy zareagoval vyřaze-
ním zvířat s nejnižší užitkovostí. Dalším fak-
torem, který stojí za snížením počtů zvířat, 
je nedostatek pracovníků.
V současné době podnik postupně navyšu-
je stavy zvířat z vlastního odchovu, přičemž 
cílem je dosáhnout 550 dojnic, což byl stav 
před mléčnou krizí. Ovšem problém s pra-
covníky zůstává. Jak nám řekl ing. Homo-
láč, už mají vytipovány tři pracovníky z Ukra-
jiny. Ovšem kromě zdlouhavého procesu se 
musí vyřešit i problém s řidičskými průkazy 
na traktor, který budou noví zaměstnanci 
potřebovat.

Investice do technologií
Jen za posledních pět let podnik výrazně 
investoval do technologií a technologic-
kých postupů v živočišné výrobě. Například 
vystavěl novou dojírnu společnou pro čtyři 
stáje, do stájí instaloval ventilaci a chla-
dící technologii napájení. Daří se zlepšo-

teorologického pozorování. 
Jedná se zejména o meteorologické vli-
vy, které zásadně ovlivňují působení ag-
rochemických látek − rychlost proudění 
vzduchu, vlhkost půdy, vlhkost vzduchu, 
orosení listů či teplota vzduchu. Jejich 
zohlednění spočívá v úpravě dávkování 
či zastavení aplikace na definovaných 
částech pozemku. Nejjednodušším způ-
sobem provedení korekce je změna ve vý-
počtu podkladové mapy těsně před pláno-
vaným pěstebním zásahem. V závislosti 
na elektronické výbavě stroje lze ale také 
využít přímé modifikace aplikační dávky v 
řídícím počítači i ovládací jednotce aplika-
ce. Takto přepočtená dávka je upravena 
podle okamžité rychlosti na okamžitou 
veličinu, např. tlak, průtok, počet trysek, 
pro ovládací jednotku aplikace.

Další vývoj
Tím to ale pochopitelně nekončí. Podnik se 
podle předsedy připravuje na další vylep-
šení technologie precizního zemědělství a 
chce rozšířit možnosti již používaných systé-
mů. Cílem je dále zvýšit přesnost a efektivi-
tu a maximálně využít potenciál strojů.
Proto se připravuje na další kolo programu 
Inovace a chce vypracovat projekt na vybu-
dování RTK stanice, čímž by se umožnilo 
technice pracovat 24 hodin denně a maxi-
málně využít příhodná období pro konkrétní 
práce. Tato technologie umožní zvýšit přes-
nost řízení ovládaného satelitní navigací na 
dva centimetry.

Text Vladimír PÍCHA
Foto Jan VRATISLAV

vat efektivitu výroby mléka, reprodukci, 
přírůstky. Lépe se využívá vlastní krmivo, 
díky čemuž došlo ke snížení nákupu kon-
centrovaných krmiv. K neproduktivním 
investicím, které ale mají značný vliv na 
prodej mléka, je proces certifikace, že pod-
nik vyrábí živočišné komodity bez krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných 
organismů.
Jak jsme napsali již v úvodu, podnik při 
obdělávání polí využívá technologie přes-
ného zemědělství. Každý samojízdný stroj 
v podniku je vybaven satelitní navigací. Při 
aplikaci průmyslových hnojiv společnost 
využívá rozmetadlo s N-Senzorem, který za-
jistí aplikaci hnojiva podle potřeby rostlin. 
Mlátičky jsou vybaveny výnosoměry a na zá-
kladě jejich údajů vytvářejí výnosové mapy 
pro následnou aplikaci hnojiv.

Variabilní aplikace
Před dvěma roky se podnik rozhodl podat 
žádost v rámci programu Inovace na pořízení 
nového postřikovače s proměnlivou aplikací 
pesticidů a hnojiv. Ve spolupráci s Institutem 
vzdělávání v zemědělství vypracoval projekt 
a loni byly stroje dodány. Nyní ve spolupráci 
s ČZU v Praze sleduje a vyhodnocuje inovační 
prvky, aby mohl na začátku příštího roku vy-
pracovat závěrečnou zprávu o přínosu nové 
technologie.
Oč konkrétně jde? Přemětem byl postřiko-
vač tuzemské produkce Agrio MAMMUT s 
pracovním záběrem 30 metrů a objemem 
nádrže 5000 litrů vybavený technologií vari-
abilního dávkování. Řešení nabízí možnost 
nejen kombinace spektrálního měření a 
podkladové mapy, ale i umožňuje při apli-
kaci postřikových látek zohlednit aktuální 
povětrnostní podmínky z lokálního agrome-
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Národní hospodářství 
roste, zemědělství 
stagnuje
V březnu se ve Větrném Jeníkově sešel výbor a kontrolní komise Zemědělského 
svazu ČR. Na tomto setkání zástupců členů se vždy projednává množství témat. 
Dovědí se nejen o minulém dění, ale hlavně o vývoji důležitých oblastí ovlivňují-
cích zemědělství.

Využili jsme příležitosti a předsedovi sva-
zu ing. Martinu Pýchovi jsme položili ně-

kolik otázek.
Co v současné době nejvíce trápí 
zaměstnavatele v zemědělství?
Jedním z hlavních zaměstnavatelských pro-
blémů je v současnosti nedostatek pracovní-
ků. Kvůli mimořádně nízké nezaměstnanosti 
na to narážejí firmy prakticky ve všech od-
větvích. Ukazuje se, že kvalifikovaná pracov-
ní síla ať už s vysokou školou či s výučním 
listem se stala v naší ekonomice skutečně 
nedostatkovou a týká se to i zemědělství. A 
k tomu tu jsou problémy se zaměstnáváním 
pracovníků ze zahraničí. Jak jsme například 
zjistili, právní úprava oprávnění k řízení trak-
toru je plně v pravomoci členského státu 
unie a oprávnění k řízení traktoru se vzájem-
ně neuznávají. Svaz usiluje o změnu a pouka-
zuje na to, že pracovníci v zemědělství, kteří 
přicházejí z Ukrajiny a které ČR potřebuje, 
nemohou u nás řídit traktor. Ale paradoxně 
autobus a kamión řídit mohou. Nejen Země-
dělský svaz, ale i hospodářská komora volá 
po usnadnění podmínek pro zaměstnávání 
cizinců v ČR. Četnost přetahování pracovní-
ků v nabídkách práce se zvyšuje. Například 
obchodní řetězec Lidl oznámil, že od března 
zvyšuje v ČR nástupní mzdu nově příchozích 
pokladních a prodavaček na 28 000 Kč hru-
bého. Obchodní řetězce mají nedostatek lidí 
do prodejen i do vlastních výrob, jako např. 
pekařů, cukrářů, řezníků. Mzdy a benefity 
kvůli všeobecnému nedostatku a přetahová-
ní pracovníků musejí zvyšovat řetězce a další 
firmy. Řetězce trh práce svými pracovními 
nabídkami a nabízenými vyššími nástupní-
mi mzdami ovlivňují – např. Ahold vlastnící 
Albert zveřejnil, že u nás zaměstnává téměř 
20 000 lidí. Mzdy budeme muset zvyšovat i 
my, aby nám ze zemědělství lidé neodcházeli 
za lukrativnějšími nabídkami. Situace v eko-
nomice zemědělství ale není jednoduchá. 
Mimocenová úhrada formou dotací je spí-
še stabilní a významně se zvyšovat nebude 
a naše hlavní forma úhrady, ceny za řadu 
rozhodujících komodit, máme nižší než před 
deseti či dvaceti lety a míra integrace prvový-
robců do marketingových organizací je spíše 
slabá.
Připravuje se nová podoba společ-
né zemědělské politiky. Jaký je sou-
časný stav příprav?
Agrární komisař unie Phil Hogan dává na-
jevo, že se chce zasadit o to, aby zemědělci 

pokud k tomu budou přinuceni ekonomic-
kými reáliemi. 
Zemědělský svaz již roky zveřejňuje 
výsledek hospodaření za předchozí 
rok. Jak si české zemědělství vedlo?
K tomu je nutné připomenout, že podni-
katelský důchod šetřený v metodice EU-
ROSTATu (Evropský statistický úřad), jak 
ho po vstupu ČR do EU vykazuje ČSÚ, je 
zpracován dle evropské metodiky a není 
to souměřitelná kategorie s výsledkem 
hospodaření v zemědělství u nás, který se 
vykazuje tradičně podle národní metodiky 
účetnictví ČR. Podnikatelský důchod v ze-
mědělství dle souhrnného zemědělského 
účtu ČSÚ (v metodice EUROSTATu) v roce 
2010 byl 8 mld. Kč, v letech 2011 a 2012 
to bylo shodně 16 mld. Kč, v r. 2013 to bylo 
17 mld. Kč a v r. 2014 bylo dosaženo úrovně 
23 mld. Kč. To doposud nebylo překonáno. 
Podnikatelský důchod v zemědělství zjiš-
ťovaný v rámci souhrnného zemědělského 
účtu ČSÚ za loňský rok byl 21 mld. Kč. Zvy-
šování podnikatelského důchodu z pozice 
produkce zemědělského odvětví stále více 
ovlivňují výsledky rostlinné produkce, která 
převažuje a má relativní vyšší dotační pod-
poru. Nejvyšší podíl v provozních dotacích 
má jednotná platba na plochu. Loni byl 
poměr rostlinné a živočišné produkce v pro-
dukci zemědělství, kterou též ČSÚ počítá v 
metodice SZÚ, 59  % ku 41 %. Živočišnou 
produkci nejvíce ovlivňuje mléko. Zatímco 
produkce mléka byla před dvěma roky dle 
ČSÚ 22 mld. Kč, loni to bylo 26 mld. Kč. 
A jak dopadlo zemědělství podle va-
šich výpočtů?
Zisk z vlastního šetření zemědělského sva-
zu dle účetnictví v minulém roced vyšel v 
absolutní hodnotě 12 mld. Kč, což je zhruba 
stejně jako v r. 2016. Po přepočtu loňský 

měli silnou podporu v politice, ale zároveň 
upozorňuje, že nebude možné uspokojit 
všechny strany. Klíčová jednání o budouc-
nosti se blíží, očekávají se v polovině roku. 
Legislativní návrhy by měly být předloženy 
zhruba měsíc po předložení legislativních 
návrhů k víceletému finančnímu rámci. Jsou 
signály, že EU chce šetřit a že finanční politi-
ka je považována za nadřazenou vůči politice 
zemědělské. Ve druhé polovině tohoto roku 
lze očekávat konkrétní návrhy. Za negativní 
lze vyhodnotit to, že ačkoliv svět směřuje k 
větším podnikatelským celkům a koncentra-
ce se zvyšuje ve sférách produkce i obchodu, 
komisař osobně má stále v plánu omezit fi-
nanční podporu velkým zemědělským podni-
kům. Potenciálně zavedené zastropování pří-
mých plateb na plochu ve výši 60 000 EUR/
rok by dle ministra Milka znamenalo snížení 
přímých plateb pro naši republiku téměř o 
čtvrtinu.
Vnímáte nějaká rizika?
Za největší riziko považujeme záměr po-
kračovat ve vícerychlostní agrární politice, 
vytváření nerovných podmínek pro různé 
podnikatelské formy na trhu, nastavení de-
gresivity a zastropování podpor. Přímo od-
mítnout degresivitu plateb do zemědělství 
se nám nepodařilo prosadit. Zastropování 
nařízené Bruselem by se ale mohlo podílet 
na další likvidaci tuzemské produkce u nás 
včetně velkých podniků, kde je zastoupena 
naprostá většina živočišné výroby. Podniky 
právnických osob zajišťují i vyšší zaměstna-
nost lidí v zemědělství. To je zapotřebí hod-
notit pozitivně, neboť jednak zemědělství 
je hlavním garantem zaměstnanosti lidí na 
venkově a v té souvislosti i udržení osídle-
ní venkova. Dlouhodobě také apelujeme 
na to, aby členské země měly srovnatelné 
výchozí podmínky pro podnikání v země-
dělství. Jsme i pro větší stabilitu podnika-
telských podmínek, aby zemědělci mohli 
lépe plánovat své platby a podnikatelské 
záměry. Požadujeme zjednodušení pravidel 
společné zemědělské politiky; vyjasnění 
portfolia národních podpor napříč spektrem 
členský států; odstranění zpožďování ve vý-
platách podpor; zrušení pokut vyplývajících 
z následků neúměrné složitosti administra-
ce podpor; konec protežování podniků ma-
lých. Považujeme za správné například to, 
že zemědělci, kteří investovali do živočišné 
výroby v rámci PRV, nebudou trestáni za sní-
žení stavů hospodářských zvířat pod úroveň 
závazků vyplývajících z podmínek dotace, 

Předseda Zemědělského svazu ČR 
ing. Martin Pýcha na společném zasedání 
Výboru a Kontrolní komise ZS ČR ve Větr-
ném Jeníkově.

Foto Jindřich Motyka
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výsledek hospodaření činil 3 527 Kč/ha ze-
mědělské půdy.
A platí to pro celou republiku?
Všechny kraje byly ziskové. Je to díky vyplá-
ceným dotacím, relativně vysokému objemu 
tržeb z pěstování obilí a řepky a současně 
díky meziročnímu zlepšení ve zpeněžování ži-
vočišné produkce. Mléko po několika letech 
opět přineslo nejvyšší tržby a stalo se tak ko-
moditou číslo 1. Jak jsem již uvedl, dle ČSÚ 
v r. 2016 produkce mléka byla 22 mld. Kč a 
v r. 2017 to bylo 26 mld. Kč. Ke zvýšení cen 
došlo i v produkci jatečných prasat. Žel, za 
dlouhodobé situace přetlaku dovozů masa 
a masných výrobků, nízkého zpeněžování a 
plošného rozdělování dotací bez zásadního 
ohledu na živočišnou výrobu se chov zvířat 
přestává vyplácet. Rostlinná výroba přináší 
vyšší zisky, je jednodušší a potřebuje méně 
pracovních sil. Svaz dlouhodobě apeluje na 
systémová opatření pro živočišnou výrobu, 
ale na všechno politikové u nás a v Bruse-
lu neslyší. Nejvyššího zisku bylo v roce 2016 
dosaženo dle svazového šetření v kraji Zlín-
ském (téměř 4 600 Kč/ha). Loni se tam zisk 
zvýšil na téměř 5 000 Kč/ha. Tento výsledek 
loni převýšil pouze Královéhradecký kraj, 
kde bylo dosaženo 5 700 Kč/ha  a tomu se 
přiblížil i Pardubický kraj s 5 300 Kč/ha. Na-
opak nejnižší zisky, které se nedostaly přes 
2 000 Kč/ha, byly v krajích Plzeňský a Jiho-
moravský. Žel, situace je tam horší než před 
deseti lety, kdy oba kraje byly v zisku ve výši 
přes 2 200 Kč/ha. Nejvíce lidí v zemědělství 
ČR je zaměstnáno na Vysočině, kde zisk do-
sáhl na téměř 2 500 Kč/ha. Také zde jsou 
nejpočetnější stavy skotu v republice. 
Projevil se hospodářský výsledek i 
na tržbách?
Na konjukturální výsledky let 2013 a 2014 
se nám doposud nepodařilo navázat. V 

těchto letech též byly rekordně vysoké tržby 
za rozhodující komodity okolo 97 mld. Kč, 
zatímco loni to bylo okolo 85 mld. Kč. Země-
dělský svaz dělá každoročně odhad tržeb za 
hlavní zemědělské komodity, celkové tržby 
za všechny zemědělské komodity jsou pak 
o asi 20 miliard vyšší. Hlavním cílem naše-
ho sledování je zachycení řádu a trendu. Z 
dlouhodobé časové řady je zřejmý propad v 
souvislosti s finanční, hospodářskou a odby-
tovou krizí, která započala v r. 2008. Odhad 
tržeb za rozhodující komodity za rok 2017 
vychází zhruba o pět miliard korun nižší, než 
v roce 2008. Po roce konjuktury na agrár-
ních trzích v roce 2014 nastoupilo snižová-
ní, které se doposud nevyrovnalo:
A jak dopadly hlavní komodity?
Mléko se vloni stalo komoditou číslo 1 v ze-
mědělství ČR a přináší 29 % z tržeb za rozho-
dující zemědělské komodity. Komoditou čís-
lo 2 je obilí s 22 %. Na třetím místě zůstala 
řepka se 14 % a na 4. místě jatečná prasata, 
která tvoří 10 % z tržeb. Na 5. místě je skot. 
Tyto komodity zároveň zajišťují dvě třetiny 
tržeb zemědělských podniků v ČR. Jedno-
značné je, že za rok 2017 oproti předchozí-
mu roku došlo k meziročnímu snížení tržeb 
u rostlinných výrobků, což je to dáno hlavně 
snížením sklizně u obilí a řepky vlivem su-
cha. Kolem 80 % tržeb v rostlinné výrobě za-
jišťují obiloviny a řepka; cukrovka a brambo-
ry ztrácejí původní význam. Naopak tržby za 
živočišné komodity se meziročně zvýšily, což 
je hlavně dáno zvýšením cen mléka. Po ně-
kolika letech předstihlo mléko v úrovni tržeb 
obiloviny. V dlouhodobém časovém srovnání 
jsou loňské tržby s úrovní téměř 85 mld. Kč 
mírně nadprůměrné.
Pozorujeme růst cen potravin v ob-
chodech. Takže se zlepšují i ceny 
placené zemědělcům?

Paradoxní je, že zemědělci ze zvyšování cen 
potravin v obchodní síti nemají nic. Řadu 
rozhodujících komodit zemědělci realizují 
za ceny, které jsou nižší než před 10 – 20 
lety a levněji, než naši kolegové v zahrani-
čí. Stále je potřeba připomínat, že příčinou 
zvyšujících se spotřebitelských cen jsou i 
rostoucí marže obchodníků. Proto jsme do-
poručovali, aby ministerstvo zemědělství ve 
spolupráci se statistickým úřadem vyčíslilo 
vývoj marží obchodníků u základních po-
travin. Naše propočty potvrzují, že marže 
obchodníků s potravinami se zvyšují. Stát k 
tomu u nás nemá vůli a nutno dodat, že v 
Bruselu se k zneužívání dominantního po-
stavení chystají opatření velmi zdlouhavě. 
Prostě k oficiálním výpočtům marží není 
ten „potřebný tah na branku“ obdobně jako 
např. na řešení dumpingových dovozů s níz-
kými cenami na zlikvidování konkurence. 
Na zemědělskou produkci u nás dlouho-
době tlačí nejenom nízké ceny placené ze-
mědělcům, ale i expanze agrárních dovozů. 
Právě agrární saldo a situace v agrárním 
zahraničním obchodě je koncentrovaným 
ukazatelem stavu zemědělství. V EU v tom-
to smyslu bylo dosaženo pozitivních změn: 
V agrárním saldu EU nastal zásadní obrat a 
původně záporné agrární saldo se změnilo 
na kladné. U nás tomu tak není. Zlepšování 
poměrů v agrárním zahraničním obchodě 
nastalo jen z krátkodobého hlediska, neu-
drželo se a záporné agrární saldo ČR vloni 
opět přesáhlo úroveň 30 mld. Kč. Loňské 
agrární záporné saldo je o 7,7 mld. Kč vyšší, 
než jak bylo v roce 2016. Průměrné zápor-
né agrární saldo za uplynulých dvacet let 
bylo zhruba -25 mld. Kč. Z toho vyplývá, že 
se situace v našem agrárním zahraničním 
obchodě nezlepšuje. 

Vladimír PÍCHA

Do Větrného Jeníkova se v polovině března sjeli zástupci členů Zemědělského svazu.
Foto Jindřich Motyka
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Získáváte kvalitu z krycích plodin?
Krycí plodiny jsou vysévány proto, aby 
zvyšovaly zdraví a úrodnost půdy a dá-
valy prospěch okolnímu prostředí. V 
systémech hospodaření s chovem sko-
tu na maso nebo mléko se krycí  plodiny 
využívají na výrobu krmiva.

V systémech produkce mléka je využívání 
jednoročních plodin pro krmivo typicky 

orientováno na ozimé jednoleté trávy, ač-
koli se v posledních letech zvýšil zájem o 
používání různorodějších směsí. Jako sou-
část programu Grant pro zachování byly ve 
Spojených státech hodnoceny výnos a kvali-
ta výživy různých směsí ozimých plodin pro 
pastvu nebo výrobu senáže.

Podmínky
Pro tento projekt byly v monokulturách 
vysety ječmen, žito, jílek, tritikale a pšeni-
ce, což znamená, že byly vysety samy bez 
dalších druhů. Kromě toho bylo pěstováno 
pět stejných plodin v kombinaci s jedním ze 
dvou druhů rostlin, jmenovitě jetelem na-
chovým nebo vikví.
Tyto krycí plodiny byly vysety během podzi-
mu roku 2014, zatímco krmivo bylo sklíze-
no na jaře roku 2015. Po sklizni byla zpra-
cována jedna frakce vzorků pro stanovení 
výtěžku biomasy a nutričního složení sklize-
ných krmiv. Všechny chemické analýzy byly 
provedeny v laboratoři mléčné výživy v rám-
ci oddělení mlékařské vědy Virginia Tech.

Výnos sušiny
Výtěžnost sušiny krmiva měla tendenci se 
zvyšovat, když byly obiloviny a jílek pěstová-
ny ve směsi s jetelem. Výnosy sušiny činily 
2,72 a 3,21 tuny na hektar u trávy v mo-
nokulturách a trávě v kombinaci s jetelem.
Na rozdíl od směsi s jetelem, setí trávy ve 
směsích s vikví neovlivnilo výnos sušiny 
krmiva, který činil v průměru 2,72 tuny na 
hektar.

se dá očekávat, směs trav a bílkovinných 
plodin zvyšuje koncentraci surových bílko-
vin ve sklizených krmivech.
V průměru byla ve všech lokalitách kon-
centrace surového proteinu 13 % pro trá-
vy v monokulturách, 15,5 % pro směsi s 
jetelem a 17,3 % pro směsi s vikví.
Důsledky těchto změn na koncentraci su-
rového proteinu závisí na systému výroby. 
Pokud by se měl skot pást na těchto po-
rostech, potom by mohlo být považováno 
čtyřprocentní zvýšení koncentrace surové-
ho proteinu za podstatné.
Avšak u dojného skotu, který konzumuje 
směsnou krmnou dávku s vysokým obsa-
hem koncentrátů, může mít nárůst surové-
ho proteinu menší dopad, ačkoli by mohl 
jistě přispět ke snížení některých nákladů 
na krmení spojených s bílkovinnými kon-
centráty.
Musíme si uvědomit, že proteinové kon-
centráty jsou typicky jednou z nejdražších 
složek stravy u dojnic. Z hlediska životní-
ho prostředí, kdy jsou podobné nebo vyšší 
výtěžky s vyšší koncentrací surových bíl-
kovin, se ukazuje, že sklizeň trávy s legu-
minózami zvyšuje extrakci nebo zadržová-
ní dusíku v půdě z atmosféry o více než 
30 procent.

Bílkoviny
Přestože účinky směsného pěstování s 
bílkovinnými plodinami na výrobu krmiva 
nebyly podstatné, zaznamenalo se něko-
lik změn ve výživové kvalitě krmiva. Jak 
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Sacharidy
Pokud jde o sacharidy, koncentrace ne-
utrálních detergentních vláken činila 49,7 
procenta pro trávy pěstované v monokul-
turách a 46,5 procent pro trávy pěstované 
ve směsích s jetelem nebo vikví. Typicky 
trávy obsahují vyšší koncentrace vlákniny 
než bílkovinné plodiny, což byl případ této 
studie.
Tyto údaje ukazují, že i okrajově pěstované 
trávy ve směsích s leguminózami mohou 
zvýšit energetickou koncentraci krycích 
plodin pro krmení.
V souvislosti se sacharidy, koncentrace 
cukrů se snížila, když byly trávy pěstová-
ny ve směsích s vikví. Konkrétně trávy v 
monokulturách obsahovaly 14,3 procent 
cukrů, zatímco trávy pěstované ve směsi s 
vikví obsahovaly 10,5 procenta cukrů.
Při pěstování trav v kombinaci s jetelem, 
koncentrace cukrů činila 13,2 procenta, 
což se blížilo koncentraci cukrů obsaže-
ných v trávě pěstované v monokulturách. 
Nižší koncentrace cukrů nutně neznamená 
snížení kvality výživy.
Když hovoříme o procentních bodech, podíl 
čehokoli se zvyšuje na úkor něčeho jiného. 
V tomto případě byla zvýšená koncentrace 
proteinu vykoupena menším podílem vlák-
niny a nižší koncentrací cukru.

Vláknina
Nakonec byla také analyzována in vit-
ro suchá hmota a stravitelnost vlákniny. 
Stravitelnost sušiny in vitro byla nejnižší 
u ječmene a nejvyšší u jílku (83,9 a 90,6 
procenta). Stejně tak byla in vitro stravi-
telnost vlákniny také nejnižší u ječmene 
a nejvyšší u jílku (72,2 a 78,1 procenta).
Tato pozorování kladou jílek do nejvyšší 
kvality mezi trávy pěstované samostatně. 

Pokud jde o směsi, přidávání leguminóz do 
ozimých plodin mělo tendenci mírně sni-
žovat stravitelnost vlákniny in vitro (70,9 a 
73,1 procenta u ječmene a jílku).
Úbytek stravitelnosti vlákniny o 1,1 pro-
centa má marginální nutriční důsledky. 
Nicméně snížení spotřeby vlákniny o pět 
procent může mít větší dopad v závislosti 
na spotřebě krmiva.
Okrajový dopad pěstování obilovin a jílku ve 
směsi s bílkovinnými plodinami na stravi-
telnost má příčinu. Obecně platí, že stravi-
telnosti vlákniny leguminóz je typicky nižší 
než stravitelnosti vlákniny trav a obilovin. 
Kromě toho je koncentrace vlákniny typic-
ky nižší u bílkovinných plodin než u trav a 
obilovin.
Podle této studie, i když byla stravitelnost 
vlákniny snížena přidáním leguminóz, byla 
koncentrace vysoce stravitelných nevlák-
nitých složek (tj. obsahu buněk) zvýšena u 
ječmene, žita, tritikale a pšenice. Vzhledem 
k tomu, že nevláknité složky těchto plodin 

jsou zcela a rovnoměrně stravitelné, nutrič-
ní složení bylo skutečně zvýšeno přidáním 
bílkovinných plodin.

Závěrem
Obiloviny a trávy ve směsích s leguminó-
zami ve výsledném krmivu zvyšují koncen-
traci surového proteinu a snižují koncen-
traci vlákniny a cukrů. Vzhledem k tomu, 
že surová bílkovina je drahá složka stravy, 
přidávání bílkovinných plodin do směsí by 
mohlo snížit náklady na krmení chovatelů 
dojnic.
Také vyšší koncentrace surového proteinu 
ukazují, že traviny ve směsi s leguminózami 
zvyšují extrakci dusíku z půdy a atmosféry, 
čímž do systému přináší udržitelnost život-
ního prostředí. Konečně, jelikož vláknina 
má nižší míru trávení než ostatní složky, 
pěstování trávy ve směsi s bílkovinnými plo-
dinami může vést k vyšší koncentraci ener-
gie v krmivech.

Překlad a foto Vladimír PÍCHA



16 |

zemědělský zpravodaj 1/2018

rostlinná výroba

Krátká historie krycích plodin
Jistě jste již slyšeli o pěstování krycích plodin. Ať už uvažujete o jejich využití na 
vašich pozemcích jako části krmiva nebo jen jako důležitého prostředku pro zlep-
šení kvality vaší půdy, nebo jsou stálou součástí vašeho hospodaření.

Níže najdete krátkou historii o pěstování 
těchto plodin včetně orientačních studií 

a výhodách, které můžete získat při jejich 
využití.

Začátky
První zemědělci pěstovali kulturní rostliny 
pouze k jídlu, prosté a jednoduché, ale také 
si uvědomovali, že pokud by mohli nějakým 
způsobem vylepšit půdu, mohli by podstat-
ně zlepšit výsledky své sklizně. Stačí se po-
dívat na terasovitá pole v různých částech 
Asie a na celém světě. To ukazuje, že naši 
předkové chápali vztah mezi vodou a půdní 
plochou.
Použití specifických plodin pro specifický 
účel není novým jevem. Používání konkrét-
ních plodin společně s jinými plodinami 
je však mnohem přesnější a užitečnější 
způsob hospodaření, o kterém se stále jen 
učíme.

která krycí plodina je nejvhodnější a v ja-
kém ročním období bude růst.

Budoucnost
Stále více zemědělců zjišťuje, že krycí plo-
diny jsou vynikajícím způsobem, jak zlepšit 
jejich farmy. Zde jsou jen některé z výhod:
Předcházení erozi půdy! Klíčem k tomu 
je volba krycích plodin se silnými kořeny pro 
udržení horní vrstvy půdy na místě.
Vytváření živin v půdě! Některé plodiny, 
např. hrách, fixují při růstu dusík do půdy. 
Většina krycích plodin také zanechá dosta-
tečnou zásobu živin, pokud je mulčujeme.
Kontrola a redukce plevele! Tím, že od-
straníte mezery mezi plodinami (nebo úpl-
ně zakryjete pole, které by bylo jinak holé), 
krycí plodiny konkurují plevelům. Dobře vy-
braná krycí plodina může zastavit růst ple-
velů stejně účinně jako herbicid.
Zabráníte úniku vody! Krycí plodiny mo-
hou pohlcovat přebytečnou vodu, což je 
obzvláště důležité, pokud hospodaříte na 
půdě náchylné k záplavám nebo v oblas-
tech s nadměrnými dešti. Krycí plodiny 
mezi normálními plodinami, které nevyža-
dují mnoho vody, mohou zabránit ztrátám 
vody, zatímco plodiny na podmáčené půdě 
mohou spotřebovat přebytečnou vodu a při-
pravit pole pro sezónu mnohem dříve než 
ostatní zemědělské půdy.
Konečně nezapomínejme, že krycí plodiny 
mohou i trochu přinášet zisk! Velmi dob-
ře rostou s minimální péčí a mohou poskyt-
nout zisk. Hrách, ředkvičky a seno mohou 
být například prodány, nebo můžete pěsto-
vat trávy, které jsou krmivem pro hospodář-
ská zvířata a ušetří tak peníze.

Text a foto Vladimír PÍCHA

Výzkum
Pojem krycí plodiny jako takové se začal 
používat v posledních padesáti letech. Ve 
skutečnosti to byl výzkum na konci deva-
desátých let, který přesně stanovil, co krycí 
plodin jsou a co mohou udělat pro zlepšení 
kvality pozemků.
Jedna z výjimečných studií byla zveřejněna 
Romkensem et al v roce 1990. Objevili, že 
krycí plodiny s hustými listy (myšleny široké 
listy jako má například jetel luční a kukuřice) 
zabraňují nadměrnému úniku vody na po-
lích. Déšť je zachycen v listech a klesá dolů k 
zemi pomaleji, jemněji. To znamená, že voda 
se odvádí rovnoměrněji než přívalová vlna 
najednou, která smyje vrchní vrstvu půdy a 
živiny. Pěstování těchto plodin mezi klíčícími 
semeny může zabránit tomu, aby se semena 
vyplavila předtím, než začnou růst.
Jeden z vedoucích výzkumných ústavů, 

který v průběhu 
let shromáždil ob-
rovské množství 
údajů o krycích 
plodinách, je Cor-
nellova univerzita. 
Na jejích strán-
kách najdete zde 
spoustu údajů o 
krycích plodinách. 
Jsou zde užitečné 
tipy, jak je vysé-
vat, a jak se o ně 
starat, stejně jako 
informace o tom, 
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živočišná výroba

BONSILAGE
Od roku 2000 inovativní jednička na trhu.

Pro všechny, kteří chtějí z objemných krmiv získat více, 
je nejvyšším cílem perfektní siláž. Rozhodující měrou 
k tomu přispívá od roku 2000 SCHAUMANN: s BONSI
LAGEvýrobky, které průkazně a měřitelně zvyšují kva
litu siláží a přesvědčily již mnohé uživatele. Intenzivní 
SCHAUMANNvýzkum v oblasti výživy zvířat a bakterií 
mléčného kvašení umožňuje rozdělení silážních pří

BONSILAGEvýrobky z  BASICskupiny optimalizují fer
mentační proces a stabilitu siláží, zlepšuje se užitkovost 
z objemného krmiva. BONSILAGEvýrobky zvyšují množ
ství bypass proteinu v siláži, přičemž lze ušetřit zkrmování 
bílkovinných krmiv jako je sójový a řepkový šrot. Skupina 
BASIC zahrnuje silážní přípravky, které optimálně kontro
lují silážní proces. Použité bakteriální kmeny jsou selekto
vány speciálně podle situace sklizně hmoty.

80 % všech onemocnění dojnic se vyskytne v  období 
kolem otelení. Důvod: deficit energie s  následnými 
poruchami látkové výměny a  dalšími onemocněními. 
BONSILAGE FIT optimalizuje energetické vlastnosti 
siláží a zabezpečuje vysokou aerobní stabilitu. Acidózu 
a ketózu, onemocnění podmíněná výživou, lze ovlivnit 
použitím silážních přípravků. Tvorba glukoplastických 
komponentů jako je propylen glykol pomáhá odlehčit 
zatížení metabolismu dojnice právě na počátku laktace 
– pro měřitelně lepší zdraví krav.

Zkrmovat energeticky bohaté siláže již za  dva týdny 
a  ještě s  velmi dobrou aerobní stabilitou? BONSILAGE 
SPEED toto umožňuje: díky novému kmeni Lactobacillus 
diolivorans exkluzivně v  silážních přípravcích SCHAU
MANN. L. diolivorans zabraňuje zkáze vlivem aerobních 
procesů, druhotnému zahřívání a druhotnému kvašení. 
Lze dosáhnout vysokého příjmu krmiva i při rychlejších 
změnách krmiv. Budete profitovat z větší flexibility při 
zařazování objemných krmiv.

BONSILAGE FIT 
Měřitelně lepší zdravotní stav dojnic.

SCHAUMANN ČR s.r.o., náměstí Svobody 35 • 387 01 Volyně
Tel.: 383 339 110 • Fax: 383 339 111 • schaumann@schaumann.cz • www.schaumann.cz

BONSILAGE SPEED 
Měřitelně rychlejší silážování.

BONSILAGE BASIC  
Měřitelně vyšší kvalita krmiva.

pravků do  funkčních skupin. Díky novému rozdělení 
BONSILAGEprogramu na výrobky BASIC, SPEED a FIT 
jsou k dispozici pro každou oblast silážování vhodné 
produkty pro specifické podmínky silážování a poža
davky praxe. Nové skupiny výrobků splňují základní 
předpoklady kvalitní a  nákladově efektivní výživy 
a krmení zvířat. Komplexní odborné znalosti SCHAU

MANNvýzkumných pracovníků se odráží v kontinuální 
selekci a  registraci vhodných bakteriálních kmenů. 
V kombinaci s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky, 
o tvorbě pro zvířata fyziologicky důležitých produktů 
látkové výměny během silážního procesu, vznikají 
vhodně přizpůsobené produkty pro zajištění perfekt
ních objemných krmiv.

BONSILAGE FIT G: Propylenglykol příznivě působí na  
látkovou výměnu a obsah kyseliny octové je přesvědčivý

 kontrola BONSILAGE FIT G
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zdroj: Kooperační projekt Univerzity Göttingen a ISF, 2016

BONSILAGE FIT G: Odlehčení zatížení metabolismu díky 
nižší koncentraci BHB (ß-hydroxybutyrát) v krvi
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Rychlá tvorba kyseliny octové zajišťuje aerobní  
stabilitu již po 14 dnech zrání siláže BONSILAGE SPEED M kontrola teplota okolního 

   prostředí

0 1 2 3 4 5 6 7
den

te
pl

ot
a °

C

26

25

24 

23

22

21

20

Stabilní siláže již po 14 dnech zrání hmoty

zdroj: Zemědělská komora Dolní Sasko, Univerzita Hohenheim 2011

BONSILAGE PLUS snižuje odbourávání proteinu  
(obsah sušiny 30 – 40 %)

C = protein v bachoru a tenkém střevě nevyužitelný B3 = protein vázaný  
v buněčných stěnách, pomalu využitelný  B2 = protein středně využitelný 
B1 = protein rychle využitelný A= nebílkovinné sloučeniny dusíku
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 kontrola BONSILAGE FORTE
klostridie (CFU/g krmiva)

 14 49 90
trvání silážování (dny) tráva, 1. seč, 26 – 32 % suš.

Aktivní inhibice klostridií

Množství cenného proteinu

Výsevy s jemnolistou kostřavou rákoso-
vitou získaly v posledních letech na dů-

ležitosti. Před pár lety byla ještě hrubolistá 
kostřava rákosovitá kvůli nízké krmné hod-
notě spíše nežádoucí. Důsledným šlechtě-
ním kostřavy, z agronomického pohledu 
vysoce cenného travního druhu, se podařilo 
docílit optimální kombinaci výborné stravi-
telnosti, strukturních uhlovodíků a vysokého 
obsahu proteinu. GreenStar – travní směsi s 
jemnolistou kostřavou rákosovitou poskytují 
velmi dobré výnosy s vysokým obsahem pro-
teinu, energie a také vysokou stravitelnost. 
Z důvodu hlubokého kořenového systému 
jsou odolné vůči suchu, zimovzdorné a ne-
jsou citlivé vůči zamokření. Šetří se náklady 
na krmiva, protože se musí přikupovat méně 
drahých bílkovinných krmiv. Např. podniky 
mohou z 50 ha travního porostu při zvýšení 
obsahu proteinu ze 150 g na 180 g na kg 
sušiny vyprodukovat tolik proteinu, jako má 
řepkový šrot za 330 000 Kč.
Zvyšující se požadavky na produkci mléka bez 
GMO potvrzují cestu k výrobě vlastního hod-
notného bílkovinného krmiva. Vysoká poptáv-
ka po proteinovém krmivu bez GMO způsobu-
je střednědobé zvýšení nákupní ceny.

Nakoupené bílkoviny zatěžují 
plochy
Výroba vlastních proteinových krmiv má 
důležitou roli. Bílkoviny obsažené v krmivu 
mohou být využity jen z určité části. Nevyu-
žitý protein končí v kejdě nebo ve vzduchu. 
Vzniká tak dvojnásobný náklad, jednak dra-
hý nákup jednak vyvezení nespotřebované-
ho proteinu s kejdou. Navíc dochází k zatíže-
ní bilance dusíku na plochu a k negativnímu 
vlivu na bilanci toku živin.

Vysoká dodávka proteinu
GreenStar-travní směsi s jemnolistou 
kostřavou rákosovitou znamenají jistotu 
výnosu a bílkovin. Kostřava rákosovitá s 
NutriFibre-technologií získává na významu 
v plánování objemných krmiv a v přípravě 
výroby vlastního bílkovinného krmiva.
Výsledky pokusu z roku 2016 potvrzují dů-
ležitost produkce objemného krmiva a pro-
teinu pomocí kvalitního travního porostu. 
V testu se porovnával výnos, kvalita krmiv 
a hospodárnost různých pěstovaných smě-
sí. K tomuto účelu bylo vyseto v roce 2015 
sedm travních a jetelotravních směsí, v roce 
2016 byly sklizeny.
Graf 1 uvádí, že s odpovídající strategií a 
optimální směsí je možné sklidit z hektaru 
porostu velké množství proteinu a nákup 
drahých bílkovinných krmiv tak snížit.

Vysoká stravitelnost
Jemnolistá kostřava rákosovitá přesvědčuje 
svou vysokou stravitelností.
GreenStar-travní směsi s jemnolistou kostřa-
vou rákosovitou již dlouhodobě vykazují vy-
soké výnosy, v posledních letech o tom byly 

pro tento travní druh předloženy další důka-
zy. Zemědělské komory v severozápadním 
Německu tyto zkušenosti z praxe potvrdily 
ve zkouškách růstu hmoty a stravitelnosti.
Krmná hodnota nových vyšlechtěných 
odrůd výrazně převyšuje krmnou hodnotu 
starších odrůd kostřavy rákosovité.
Graf 2 dokládá průkazně lepší stravitelnost 
jemnolisté kostřavy rákosovité v porovnání 
s nešlechtěnými a často hrubolistými odrů-
dami kostřavy rákosovité.

Shrnutí
Vysoké výnosy, zajištění dodávky proteinu a 
stravitelnost na nejvyšší úrovni, tak popisují 
pěstitelé výhody GreenStar-travních směsí s 
jemnolistou kostřavou rákosovitou. Výjimečný 
pokrok při výrobě vysoce kvalitních objemných 
krmiv i za ztížených agronomických podmínek.

.

Vysoce kvalitní objemné krmivo je základem pro úspěšnou a hospodárnou pro-
dukci mléka. GreenStar s jemnolistou kostřavou rákosovitou nachází uplatnění v 
trvalých travních porostech i na orné půdě.
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mentační proces a stabilitu siláží, zlepšuje se užitkovost 
z objemného krmiva. BONSILAGEvýrobky zvyšují množ
ství bypass proteinu v siláži, přičemž lze ušetřit zkrmování 
bílkovinných krmiv jako je sójový a řepkový šrot. Skupina 
BASIC zahrnuje silážní přípravky, které optimálně kontro
lují silážní proces. Použité bakteriální kmeny jsou selekto
vány speciálně podle situace sklizně hmoty.

80 % všech onemocnění dojnic se vyskytne v  období 
kolem otelení. Důvod: deficit energie s  následnými 
poruchami látkové výměny a  dalšími onemocněními. 
BONSILAGE FIT optimalizuje energetické vlastnosti 
siláží a zabezpečuje vysokou aerobní stabilitu. Acidózu 
a ketózu, onemocnění podmíněná výživou, lze ovlivnit 
použitím silážních přípravků. Tvorba glukoplastických 
komponentů jako je propylen glykol pomáhá odlehčit 
zatížení metabolismu dojnice právě na počátku laktace 
– pro měřitelně lepší zdraví krav.

Zkrmovat energeticky bohaté siláže již za  dva týdny 
a  ještě s  velmi dobrou aerobní stabilitou? BONSILAGE 
SPEED toto umožňuje: díky novému kmeni Lactobacillus 
diolivorans exkluzivně v  silážních přípravcích SCHAU
MANN. L. diolivorans zabraňuje zkáze vlivem aerobních 
procesů, druhotnému zahřívání a druhotnému kvašení. 
Lze dosáhnout vysokého příjmu krmiva i při rychlejších 
změnách krmiv. Budete profitovat z větší flexibility při 
zařazování objemných krmiv.

BONSILAGE FIT 
Měřitelně lepší zdravotní stav dojnic.

SCHAUMANN ČR s.r.o., náměstí Svobody 35 • 387 01 Volyně
Tel.: 383 339 110 • Fax: 383 339 111 • schaumann@schaumann.cz • www.schaumann.cz

BONSILAGE SPEED 
Měřitelně rychlejší silážování.

BONSILAGE BASIC  
Měřitelně vyšší kvalita krmiva.

pravků do  funkčních skupin. Díky novému rozdělení 
BONSILAGEprogramu na výrobky BASIC, SPEED a FIT 
jsou k dispozici pro každou oblast silážování vhodné 
produkty pro specifické podmínky silážování a poža
davky praxe. Nové skupiny výrobků splňují základní 
předpoklady kvalitní a  nákladově efektivní výživy 
a krmení zvířat. Komplexní odborné znalosti SCHAU

MANNvýzkumných pracovníků se odráží v kontinuální 
selekci a  registraci vhodných bakteriálních kmenů. 
V kombinaci s nejaktuálnějšími vědeckými poznatky, 
o tvorbě pro zvířata fyziologicky důležitých produktů 
látkové výměny během silážního procesu, vznikají 
vhodně přizpůsobené produkty pro zajištění perfekt
ních objemných krmiv.

BONSILAGE FIT G: Propylenglykol příznivě působí na  
látkovou výměnu a obsah kyseliny octové je přesvědčivý

 kontrola BONSILAGE FIT G
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zdroj: Kooperační projekt Univerzity Göttingen a ISF, 2016

BONSILAGE FIT G: Odlehčení zatížení metabolismu díky 
nižší koncentraci BHB (ß-hydroxybutyrát) v krvi
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Rychlá tvorba kyseliny octové zajišťuje aerobní  
stabilitu již po 14 dnech zrání siláže BONSILAGE SPEED M kontrola teplota okolního 
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Stabilní siláže již po 14 dnech zrání hmoty

zdroj: Zemědělská komora Dolní Sasko, Univerzita Hohenheim 2011

BONSILAGE PLUS snižuje odbourávání proteinu  
(obsah sušiny 30 – 40 %)

C = protein v bachoru a tenkém střevě nevyužitelný B3 = protein vázaný  
v buněčných stěnách, pomalu využitelný  B2 = protein středně využitelný 
B1 = protein rychle využitelný A= nebílkovinné sloučeniny dusíku
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Boom prodejních cen půdy žene vzhůru 
i ceny za její pronájem  
Růst cen zemědělské půdy tlačí i na ceny pronájmů. Drobní zemědělci, kteří 
hospodaří na cizí zemědělské půdě, aktuálně platí za její pronájem o půlku více 
než v roce 2011. Zemědělská družstva a podniky aktuálně vydávají za pronájem 
dokonce téměř dvojnásobek toho, co před šesti lety. 

Vývoj výše pachtovného za zemědělskou 
půdu kopíruje růst prodejních cen země-

dělské půdy, tedy roste. Průměrné pachtovné 
na jeden hektar se již předloni dostalo na 
1  900 korun za hektar u drobných zeměděl-
ců (fyzické osoby) a na 2 700 korun za hektar 
u zemědělských družstev a podniků. Ceny za 
pronájem půdy jsou nejvyšší v nejúrodnějších 
oblastech, kde se pěstují plodiny s nejvyšším 
výnosem a ty, za něž dostanou zemědělci nej-
více zaplaceno. V reálu to pak jsou oblasti s 
převládající produkcí řepky a kukuřice. 
„Vyšší úroveň i tempo růstu pachtovného 
například u větších zemědělských subjektů 
pramení z toho, že mají obvykle vyšší objem 
výroby a zároveň se u nich často vyskytuje 
větší diverzifikace činností, jako je například 
výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v bi-
oplynových stanicích. I tím zvyšují intenzitu 
produkce na hektar zemědělské půdy,“ vy-
světluje jeden z důvodů zvyšujících se cen 
za pronájem půdy analytik České spořitelny 
Radek Novák. 
Náklady na pachtovné u právnických osob 
podle něj představují nižší podíl nákladů 
na vyprodukovanou jednotku výroby, než je 
tomu u třeba drobného soukromého země-
dělce, fyzické osoby, a proto jsou právnické 
osoby ochotny přistoupit na jeho vyšší cenu. 

Pachtýř všude kolem
Skutečnost, že zdražování půdy jako základ-
ního výrobního prostředku se zemědělců 
dotýká zejména u pronajaté půdy, dokazu-
je, že ročně se v ČR zobchodují ani ne tři 
procenta zemědělské půdy, stejně jako to, 
že podíl pronajaté půdy, jakkoli v ČR dlou-
hodobě klesá, přesahuje 73 procent veš-
keré zemědělské půdy. Zemědělskou půdu 
o celkové ploše 4,2 milionů hektarů v ČR 
vlastní 3,2 miliony vlastníků, přičemž nejpo-
četnější skupinou jsou fyzické osoby, které 
drží 76 procent výměry veškeré zemědělské 
půdy v ČR. Pouze 20 procent patří právnic-
kým osobám a zbytek státu. 

„Na pronajaté půdě přirozeně více hospo-
daří obchodní společnosti, a to v průměru z 
více než 82 procent, fyzické osoby pak hos-
podaří z poloviny na své půdě a z poloviny 
na půdě pronajaté,“ dodává Radek Novák.  

Poptávka ubere na tempu
Zpomalování růstu cen půdy, který přímo 
ovlivňuje výši pachtovného, započalo již 
loni. I tak ale podle analytického týmu 
České spořitelny ceny zemědělské půdy 
porostou i letos v rozmezí 5 až 10 procent. 
Ceny půdy průměrné či podprůměrné kva-
lity přitom již dnes na mnoha místech pře-
sáhly 20 Kč/m2, což je hranice, při jejímž 
překročení se investice zemědělským sub-
jektům už příliš nevyplácí. I to je jeden z 
důvodů, proč bude letos a v příštích letech 

Vývoj na trhu se zemědělskou půdou  
V Česku se každoročně zobchoduje zhruba cca 2,5 % z celkového zemědělského půdního 
fondu, což odpovídá 100 tisíc ha. Poptávka po půdě byla v poslední době tažena země-
dělskými podniky i nezemědělskými a spekulativními investory. Vedle toho byla část půdy 
převedena bezúplatně (dědictví, dary, převody na obce apod.). Zemědělská půda v ČR je 
zhruba o půlku levnější než v západoevropských zemích. Tempo růstu cen zemědělské 
půdy se ale i tak od roku 2014 zrychluje. Podle realitních specialistů na zemědělskou půdu 
ceny zemědělské půdy v roce 2016 vzrostly o 25,5 % a v roce 2017 o 15,2 % na 23,5 
Kč/ m2.  Nejčastěji se loni prodávala zemědělská půda mezi 15 až 40 Kč/m2. Z regionální-
ho hlediska se nejvyšší ceny objevují v oblasti velkých měst (Praha, Brno), dále v úrodných 
oblastech (Haná, Polabí, jižní Morava).

Více na csas.cz/korporace

Radek Novák z odboru ekonomických a 
strategických analýz České spořitelny. 

Výrobní 
oblast Fyzické osoby Právnické osoby

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kukuřičná 1 873 1 954 2 192 2 415 2 597 2 800 1 842 1 966 2 145 2 369 2 866 3 200

Řepařská 1 694 1 774 1 885 1 975 2 063 2 200 2 089 2 261 2 560 2 962 2 936 3 200

Brambo-
rářská 933 958 1 152 1 391 1 490 1 700 1 199 1 344 1 503 1 931 2 273 2 700

Horská 751 747 1 012 932 1 022 1 100 859 908 993 1 255 1 254 1 400

Průměr ČR 1 274 1 324 1 484 1 620 1 737 1 900 1 473 1 630 1 849 2 219 2 395 2 700

Průměrné pachtovné na ha pronajaté půdy podle výrobních oblastí (Kč/ha za rok)

Zdroj: Zelená zpráva 2016; jedná se o pachtovné z půdy vypočítané podle výsledků sítě FADN; 2016 – odhad

2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016

Podniky 
fyzických 

osob
72,1 70,0 63,6 59,2 55,0 51,9 52,1

Podniky 
právnic-

kých osob
99,1 96,7 94,9 93,4 87,4 84,1 82,2

Celkem 91,6 89,3 85,7 81,6 76,5 74,3 73,1

Vývoj podílu pronajaté zemědělské půdy v ČR (v %)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství - Situační a výhledová zpráva Půda, ČSÚ
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sice zdražovat, ale ne tak rychle jako v le-
tech minulých. 
„Dalším důležitým důvodem, proč dojde k 
ochlazení poptávky po zemědělské půdě, 
je i to, že letos skončí období extrémně níz-
kých úrokových sazeb, které podporovalo 
poptávku po půdě jak ze strany zeměděl-
ských investorů, tak ze strany nezeměděl-
ských investorů,“ tvrdí Radek Novák. 
Úbytek zájemců o zemědělskou půdu lze při-
tom očekávat zejména ze strany zahraničních 

kupujících. Například v oblastech jihozápad-
ních Čech a částečně i jižní Moravy ovlivňuje 
cenu půdy i poptávka kupujících z Bavorska 
či Rakouska. Příčinou bude koruna, která vůči 
euru po konci intervencí ČNB znovu posiluje. 
„Sníží se rozdíl mezi výnosem z pronajímá-
ní zemědělské půdy, který se nyní pohybu-
je kolem 2 %, a výnosem z alternativních 
investic nezemědělských investorů, který 
poroste kvůli vyšším úrokovým sazbám. To 
znovu oslabí poptávku po zemědělské půdě 

ze strany nezemědělských investorů, pro 
které už půda nebude tak rentabilní,“ upřes-
ňuje Radek Novák z odboru ekonomických 
a strategických analýz České spořitelny. 
Nechuť dále investovat do zemědělské 
půdy ze strany nezemědělských investo-
rů mohou prohloubit i návrhy na regulaci 
prodeje půdy. A v některých oblastech pak 
zhoršování kvality půdy, kdy se při prodeji či 
pronájmu zohledňuje i zatížení pesticidy či 
náchylnost k erozi. 

zemědělský zpravodaj 1/2018
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Správa dat v pěti krocích

Spousta uživatelů si stěžuje, že jsou data ukládána na špatně dostupná místa, 
případně si nemohou vzpomenout, kam je uložili. Dalším posteskem je, že spouš-
tí počítač pouze občas a zapomenou, jak s příslušným programem pracovat.

Přitom tyto údaje jsou zajímavé a dlouho-
době porovnatelné. Informace o organi-

začním uspořádání snižuje neustálé trápení 
nad výsledky a zvyšuje přesnost obchodních 
rozhodnutí. Zde je 5 kroků, které pomohou 
spravovat data.

Důležitost správné práce 
s daty
Dynamika správy dat se mění. To může při-
nést zbytečný stres při přesném zeměděl-
ství, protože zemědělci se snaží zvládnout 
jednotlivé agrotechnické operace bez ohle-
du na správu zbytku jejich činnosti.
Drsnou realitou jsou různé systémy, různí 
operátoři a odlišné požadavky na údaje z 
různých částí podnikání. To vede k jejich 
špatnému spravování a zmizení do „šuplí-
ku“ nebo k odložení  ve stylu „zítra se k 
tomu vrátím“.  Často ale zítra znamená ni-
kdy a situace se zhoršuje.
Zemědělství je na začátku datové revoluce, 
což bude mít obrovský dopad na výkonnost 
a ziskovost. Požadavky na farmu, zeměděl-
ského hospodáře a zemědělství jsou tedy ob-
rovské, ale v současné době existuje jedna 
věc spojená se všemi operacemi a ve všech 
zemích, které většinu brzdí – dobré udržová-
ní dat.
Jedním z problémů, kterým zemědělci čelí, 
je množství firem, které podporují zeměděl-
ce, aby používali jejich systém. Zemědělci 
pak mají problém s porozuměním, který 
systém je třeba použít. To vede ke zmatku a 
zemědělci mnohdy špatně využívají mnoho 
softwarových systémů.
Podívejme se na digitální farmu ve fyzic-
kém významu. Často se používá termín 
„řídící strom“, sloužící k popisu seznamu 
klientů, farem a polí v digitální farmě. Po-
kud získáte přesně tuto část precizní země-
dělské činnosti, pak jakýkoli sběr dat nebo 
řízení bude mnohem jednodušší.

Kde a jaká data?
Priority se mohou lišit v závislosti na tom, 

děpodobnější, že budeme schopni řídit apli-
kační zařízení a agronomii s ním spojenou. 
Pokud se v průběhu času vylepší rozlišovací 
schopnost aplikačního zařízení, pak se zóny 
mohou zmenšit. Ale jak široké pásmo ob-
sáhneme, aby to bylo účelné z obchodního 
hlediska?

Důvěřujte datům
Pokud zařízení není správně seřízeno, pak 
bude nepřesné vše, co děláme. Jak často by 
měl být kalibrován výnosoměr? Jak často 
kalibrovat rozmetadlo hnojiva nebo postři-
kovač?
Musíme si být jisti při shromažďování i po-
užívání informací, kterým důvěřujeme. Do 
vývoje systémů byl investován dlouhý čas, 
tak by neměl přijít vniveč nesprávnou kali-
brací a nastavením. V tom případě bychom 
dobře využívali špatné údaje. Když není do-
drženo správné základní nastavení stroje, 
pracujeme s nesprávnými daty.

Výměna dat
Proč nemůže můj traktor komunikovat s 
mým kombajnem a postřikovačem a proč 
nemohu přenést své pojezdové dráhy na 
všechny monitory bez ohledu na barvu? To 
je otázka, která frustruje uživatele více než 
kterákoli jiná. Z hlediska výrobce je sdílení 
dat mimo značku velmi ztížené. Ale to nás 
přivádí zpět k původní výzvě: existuje jeden 
systém, který pracuje na řízení strojů, agro-
nomii, řízení počasí, hospodaření s vodou?
Neexistuje žádný dokonalý systém, jinak 
by ho někdo použil, takže si pečlivě zvolte 
své systémy. Zvažte, jaké jsou nejdůležitější 
požadavky pro vaši firmu a jaké je podpora 
softwaru pro určitý systém.
Převaděče pomohou spravovat data, ale 
důležité jsou správné základy. Především 
musí být nastaven správný systém faremní-
ho řízení, ať už je to agronom nebo obsluha, 
kdo bude shromažďovat, vytvářet nebo ap-
likovat data.

Text a foto Vladimír PÍCHA

kdo provozuje zařízení. Agronom chce 
rychle a snadno vytvářet variabilní mapy, 
obsluha mlátičky chce rychle a snadno za-
znamenávat data o výkonech, obsluha secí-
ho stroje chce rychle a snadno zvolit trasu, 
aby ušetřil čas a pak ji mohl sdílet s další-
mi stroji v terénu. Požadavky na systémy 
správy informací jsou obrovské. Je jasné, že 
struktura by měla být stejná bez ohledu na 
použití.
Agronom by měl používat stejné názvy polí 
jako například obsluha secího stroje nebo 
postřikovače. Zajištění této části zajistí, že 
správa dat bude pro manažera farmy přes-
nější a relevantnější.
Drony jsou jen dalším zdrojem dat, ke kte-
rému má zemědělec přístup, a ve způsobu 
sběru není nic zvláštního. Užitečné může být 
například jak dlouho jsou data relevantní a 
jak snadno mohou být přenesena do farem-
ního systému a přeměněna na aplikační 
mapu.

Jaké rozlišení map?
Mnoho zemědělců s velkým vzrušením říká, 
že dokáží shromažďovat údaje s přesností 
až pět centimetrů. Jak ale tyto informace 
používat? Mnoho z nich neví, ale je si jisto, 
že je skvělé mít tyto informace, které bude 
v budoucnu možno využít.
To je sice dobré, ale co chcete dělat teď? 
Jaké je rozlišení vašeho aplikačního zaříze-
ní? Máte ovládání sekcí a s jakou přesnos-
tí? To musí být rozhodujícím bodem řešení 
při volbě rozlišení.
Dříve byla pole vytvořena v oblastech s 
podobnými typy půd nebo jinými charak-
teristikami. V průběhu let byly odstraněny 
meze, ploty a živé ploty, aby se vytvořilo 
větší pole pro větší zařízení. Typy půdy se 
v jednotlivých zónách nezměnily, takže 
vkládáme digitální linky, které nahrazují 
ty, které byly odstraněny.
Pokud dokážeme rozdělit pole na tři nebo 
čtyři zvládnutelné oblasti, je mnohem prav-
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technika

Roboty na polích

Na první pohled se zemědělství nezdá být nejlépe technicky vyspělým oborem. 
Obrázek zemědělce, který manuálně pracuje na půdě, zůstává nejvíce vytrvalý a 
pro mnoho lidí začíná a končí traktorovou technikou. Ale skutečnost je daleko od 
toho, a zemědělsko-potravinářský sektor je stejně jako každá jiná profesní oblast 
využívá výhod, které mohou moderní technologie přinést.

Sledování potravinářských produktů pro-
střednictvím aplikací, cloudové aplika-

ce usnadňující přesné zemědělství nebo 
poradce v oblasti digitálního zemědělství 
pro efektivní produkci - to jsou jen některé 
z výzev zemědělství, které byly zdůrazněny 
na Summitu pro inovace Agri 2017 v Por-
tugalsku, pro začínající podniky vytvořené 
s podporou EU prostřednictvím financování 
ze společné zemědělské politiky a výzkum-
ného programu Horizont 2020.

Udržitelné hospodaření
Přesné zemědělství se stalo hlavním před-
mětem většiny inovací v reakci využití tech-
nologií na potřebu vyrábět více s menším 
úsilím a udržitelným způsobem. Jednoduše 
řečeno, přesné zemědělství znamená využí-
vání technologií, jako jsou systémy satelit-
ního určování polohy, ke zlepšení produkce, 
například prostřednictvím monitorování 
plodin a poskytování údajů o tom, jak nejlé-
pe o ně pečovat, aby se zvýšily výnosy. Sle-
dování a analýza údajů o zemědělství díky 
senzorovým systémům může rovněž zlep-
šit řízení zavlažování pro plodiny vyžadující 
velké množství vody a spotřebitele, čímž se 
podpoří udržitelné zemědělství.
Ale výzkum se neomezuje jen na satelity a 
senzory. Moderní svět je poháněn daty stej-
ně jako cokoli jiného a nedostatek různých 
a vysoce kvalitních údajů o zemědělství 
představuje potenciální překážku inova-
ce v této oblasti. To je důvod, proč projekt 
Foodie financovaný Evropskou unií vyvinul 
platformu založenou na cloudových zdro-
jích jak pro prostorová, tak i neprůmyslová 
zemědělská data, který má za cíl odstranit 
překážky pro přesné zemědělství.
Pro většinu z nás je myšlenka na převzetí 
moci roboty poháněna nesčetnými sci-fi fil-
my, ale skutečnost je mnohem pozitivnější. 
Zatímco existuje malá šance, že převezmou 
svět, roboty jsou již navrženy tak, aby po-
mohly zemědělcům při jejich každodenní 
práci: projekt SWEEPER financovaný Evrop-

Význam přinášení moderních technologií do 
zemědělství a venkovských oblastí zdůraz-
ňuje skutečnost, že jedno z pěti evropských 
inovačních partnerství Evropské komise, 
které se vyvinulo jako nejefektivnější způ-
sob, jak urychlit rozvoj výzkumu a inovací 
v klíčových odvětvích, je věnováno udržitel-
nému zemědělství (EIP-AGRI). Velký počet 
inovativních začínajících podniků v země-
dělsko-potravinářském odvětví - z nichž 
mnohé se představí na summitu o iniciativě 
Lisabonské iniciativy pro inovace - je také 
jasným znamením, že díky podpoře EU, ze-
mědělství a oblasti budoucnosti budou být 
velmi odlišná místa.
Přiblížení výzkumu a inovací z laboratoří na 
pole a trhy zůstává důležité pro budoucnost 
výroby potravin a zemědělství. Používání 
nových technologií v terénu (inteligentní 
zemědělství) znamená například zvýše-
ní produkce díky optimálnímu plánování, 
zpracování nebo výnosu sklizně, snížení 
environmentální, energetické a klimatické 
stopy při výrobě potravin. Podpora znalostí, 
inovací a technologií bude klíčová pro bu-
doucnost SZP.

Vladimír PÍCHA
Foto archiv

skou unií například vyvíjí robot Peter Piper 
pracující v horkém a vlhkém prostředí skle-
níků, kde se producenti často marně sna-
ží nalézt pracovníky ochotné vydržet těžké 
podmínky.
A zatímco většina zemědělského umění 
spočívá v tom, že vědí, kdy je plodina při-
pravena na sklizeň. Dovednost, která se 
vyvíjí roky zkušeností a často se přenáší z 
generace na generaci, vyžaduje také spous-
tu tvrdé práce, neustálé kontroly plodin a 
ručního testování jejich připravenosti. Ale 
za tímto uměním je spousta vědy, která jej 
činí obzvlášť vhodné pro roboty. Jedná se o 
myšlenku dalšího projektu financovaného 
EU, VINEROBOT, pozemního vozidla vyba-
veného čidly, které může projíždět vinicemi 
a testovat, zda hrozny jsou připraveny na 
sklizeň.

Podpora inovací
Samozřejmě, že inovace nejsou jen o dru-
žicích a robotech, a existuje mnoho dalších 
způsobů, jakými digitální technologie pomá-
hají vyvíjet jednu z nejzá-
kladnějších profesí lidstva. 
Posílení znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a 
venkovských oblastech je 
například součástí priorit 
EU zakotvených v jeho pro-
gramech rozvoje venkova, 
přičemž je také vyzdvižena 
deklarace Cork 2.0 o bu-
doucnosti rozvoje venkova, 
která se snaží zajistit, aby  
venkovské podniky, včet-
ně zemědělců a lesníků, 
všech typů a velikostí měly 
přístup k odpovídajícím 
technologiím, nejmoder-
nějšímu připojení a také 
k novým nástrojům řízení 
s cílem dosáhnout hospo-
dářských, sociálních a en-
vironmentálních výhod.



Staňte se i vy součástí
naší zemědělské rodiny ještě dnes!

Vyzkoušejte zkušební členství 
na 1 měsíc a potom se rozhodněte.

Stačí se přihlásit zde:
www.zscr.cz/ZkusebniClenstvi

Spojujeme české zemědělce
Přidejte se k nám!

Zemědělský svaz ČR
Hybernská 38, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 211 000
E-mail: info@zscr.cz
www.zscr.cz
www.facebook.com/zscrCZ

Předseda Zemědělského svazu ČR: 
Ing. Martin Pýcha
e-mail: pycha@zscr.cz.

Územní organizace Zemědělského 
svazu jsou pro vás k dispozici po celé 
České republice. Kontakty na regionální 
pracovníky naleznete na webových 
stránkách www.zscr.cz

Zemědělský svaz ČR sdružuje 
zemědělské podniky, usiluje o 
rozvoj zemědělství a venkova, 

pomáhá členům v jejich 
rozvoji, věnuje se propagačně-

vzdělávacím aktivitám a své úsilí 
zaměřuje na posilování respektu 

veřejnosti k zemědělství.

• je zakladatelem Institutu pro 
vzdělávání v zemědělství, 
který organizuje semináře pro 
zemědělce. 

• je zakladatelem České tech-
nologické platformy pro země-
dělství. 

• je spolupořadatelem výstav 
Techagro, Národní výstava 
hospodářských zvířat a Země 
živitelka.

• je členem evropských nevlád-
ních organizací COPA/CO-
GECA, jejichž prostřednictvím 
se účastní důležitých jednání 
ohledně společné zeměděl-
ské politiky a snaží se vyjed-
návat rovné podmínky pro 
české zemědělce.

• je silnou neziskovou nevládní 
organizací, která hájí zájmy 
českých zemědělců doma i ve 
světě.

• zastupuje zemědělské za-
městnavatele v Radě hos-
podářské a sociální dohody 
(tripartitě).

• podporuje společný prodej 
prostřednictvím odbytových 
organizací.

• má 48 územních organizacích 
po celé České republice.

• má celkem 974 členů a čle-
nové svazu obhospodařují 
celkem cca 1.147 000 ha 
zemědělské půdy.

Pro naše členy 
zajišťujeme:
TÝDENNÍ INFORMAČNÍ SERVIS 
Pravidelné zprávy s aktuálními 
informacemi z oblasti legislativy, 
dotací, cenových statistik každý 
pátek v e-mailu.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Naši právníci se specializují na 
problematiku družstevních forem 
podnikání, nájemních smluv, pra-
covního a obchodního práva. Po-
radí po telefonu, připraví vyjádření 
nebo přijedou přímo do podniku. 

VZDĚLÁVÁNÍ
Odborné semináře a školení pro 
vedoucí pracovníky zeměděl-
ských podniků, agronomy, zoo-
techniky a ekonomy. Naši lektoři 
objasní dotační pravidla, sezná-
mí s novinkami v oblasti chovu 
hospodářských zvířat a pěsteb-
ních technologií. 

NÁKUPNÍ AUKCE 
Nabízíme členům možnost náku-
pu prostřednictvím elektronické 
aukce. Díky aukci ušetří až 30 % 
svých nákladů. 
Příklad e-aukce: Členský podnik 
požadoval kompletní dodávku a 
výměnu oken a dveří v budově 
svého sídla. Předběžně zjištěná 
cena za celou zakázku byla kolem 
920 tisíc Kč. Do aukce se přihlásilo 
cca 6 zájemců a konečná cena se 
zastavila až na 744 tisíc Kč. Díky 
e-aukci podnik ušetřil 176 tisíc Kč, 
což je cca 20 % z celkové částky.

LEVNĚJŠÍ VOLÁNÍ A DATOVÉ SLUŽBY
Prostřednictvím rámcových 
smluv s telefonními operátory 
mají naši členové možnost přihlá-
sit se k výhodnějším tarifům.



|  HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě 
a Bratislavě je s týmem 25 partnerů, více než 100 advo-
kátů a téměř 200 právníků největší česko-slovenskou 
nezávislou právnickou fi rmou ve střední Evropě

|  Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku 
nejbohatších Čechů a Slováků, 70 největších světo-
vých společností Fortune 500 a téměř 50 společností 
z Czech Top 100

|  Tým vysoce kvalifi kovaných advokátů kanceláře po-
skytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve všech 
oblastech právní specializace a pro klienty ze všech 
podnikatelských oborů

|  Rozsáhlé know-how v souvislosti s dotačními pro-
gramy pro zemědělství a lesnictví na úrovni České 
republiky i Evropské unie

|  Specializovaný tým odborníků pro oblast zeměděl-
ství, potravinářství a lesnictví; exkluzivní partner 
Zemědělského svazu České republiky

|  Nákup a prodej zemědělských či potravinářských 
podniků; oblast fúzí a akvizic, včetně akvizičního fi -
nancování a smluvního poradenství

|  Právní poradenství při veřejnoprávním povolování 
fúzí a akvizic; spolupráce s ministerstvy a dalšími or-
gány veřejné správy a vládními organizacemi

|   Nejúspěšnější a  nejkomplexnější kancelář v  České 
republice i na Slovensku dle celkového počtu všech 
nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků sou-
těže Právnická fi rma roku, včetně ocenění nejlepší 
kancelář roku (2015, 2017)

Dlouhodobý právní partner 
českých zemědělců 
a potravinářů

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle počtu

nominací a titulů dosavadních
ročníků soutěže

1. místo v celkovém počtu
realizovaných fúzí a akvizic

v České republice

(2009–2015)

(2016–2017)

Nejlepší právnická fi rma
pro fúze a akvizice v ČR

a na Slovensku
(2016)

Právnická fi rma roku
v České republice

(2011–2012, 2014–2017)

Klienty nejlépe hodnocená
právnická fi rma

v České republice
(2010, 2013, 2015)

www.havelpartners.cz

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerství

PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
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představujeme

Společný odbyt pomáhá

Bohužel koncentrace zemědělců v České 
republice není taková, jakou bychom 

si představovali. Ale i v současné díky od-
bytovým organizacím mají jejich členové 
v průměru o 20 haléřů na litr mléka více. 
Odbytové organizace v ČR jsou tahounem v 
sektoru mléka. Zemědělský svaz dlouhodo-
bě podporuje sdružování zemědělců do od-
bytových organizací, která mají lepší vyjed-
návací pozici vůči velkým zpracovatelům.
Vydali jsme se do Benešova, kde sídlí Mlé-
kařské hospodářské družstvo střední Če-
chy, abychom položili několik otázek ředite-
li této organizace Františku Jirotovi.
Můžete v krátkosti představit vaše 
hospodářské družstvo?
Družstvo vzniklo již v roce 1994, kdy se 126 
producentů mléka rozhodlo spojit síly při 
prodeji mléka. Za téměř čtvrtstoletí se počet 
členů příliš nezměnil, aktuálně sdružujeme 
124 subjektů, ale podstatně se zvýšila dodáv-
ka mléka. V současnosti činí 940 tisíc litrů 
denně, což představuje 12procentní podíl na 
českém trhu. V předchozích dvou letech nám 
přibylo 33 nových členů a letos jednáme s dal-
šími čtyřmi. Ročně nám díky novým členům, 
ale i vyšší užitkovosti těch současných přibývá 
30 – 40 tisíc litrů denní dodávky mléka.
Taková organizace vyžaduje vytvo-
ření struktury.
Působíme v 19 okresech středních, jižních 
a východních Čech a na Vysočině. V před-
stavenstvu máme 13 členů, kteří zastupu-
jí všechny oblasti, přičemž okresy jsou do 
těchto oblastí sloučeny podle dodávky mlé-
ka. Snažíme se, aby zástupci jednotlivých 
oblastí byli u vyjednávání o dodávkách a 
cenách všech osmi odběratelů, podle toho, 
do které konkrétní mlékárny člen předsta-
venstva mléko dodává.

koobchodní cena tvrdých sýrů je 90 korun 
za kilogram, ale v obchodech se prodávají 
minimálně za dvě stě korun za kilogram.
Obchodní řetězce kromě tlaku na 
ceny v poslední době vyžadují mléč-
né výrobky GMO Free. Jak to ovliv-
ňuje vaši činnost.?
Mlékárny postupně začaly vyžadovat mlé-
ko od dojnic, které nejsou krmeny GMO 
krmivy. V mléce obsah těchto krmiv nelze 
nijak zjistit, tak se přistoupilo k certifika-
ci, samozřejmě za vlastní peníze. A naším 
úkolem je kontrolovat chovatele, zda GMO 
krmiva nepoužívají. Jen za listopad a pro-
sinec jsme provedli 58 kontrol a takto mu-
síme přezkoumat všechny dodavatele. O 
každé kontrole vyhotovíme protokol, který 
odešleme mlékárně. Ta potom namátkově 
kontroluje některé z dodavatelů. Musíme 
si uvědomit, že zhruba 90 procent světové 
produkce sóji je geneticky modifikované. 
Zatímco ještě nedávno stála sója bez GMO 
o tisíc korun za tunu více, nyní tento rozdíl 
činí již 3000 korun. Ale zvýšené náklady se 
nijak nepromítnou do ceny mléka.
Soustředíte se jen na odbyt mléka?
Odbyt mléka je naší hlavní činností, ale 
spolupracujeme i s některými dodavateli. 
Naším prostřednictvím tak mohou nakoupit 
chovatelé premixy, mléčné náhražky nebo 
chemické prostředky na čištění. Díky spo-
lečnému nákupu mají členové množstevní 
slevy, které mohou dosáhnout až 24 pro-
cent z původních cen.

Text a foto Vladimír PÍCHA

Daří se vám vyjednat výhodnější 
ceny?
Stojí to sice hodně námahy, každý týden 
absolvujeme několik jednání, ale výsledek 
snad mluví za vše. Loňská průměrná cena 
mléka činila 8,55 koruny za litr a naše druž-
stvo prodávalo v průměru za 8,68 koruny za 
litr. Znamená to, že naši členové získali na-
víc 41 milionů korun. Například v mlékárně 
Bechtel je cena navázána na cenu 15 nej-
větších mlékáren v Německu. 
Jednáte jen o ceně?
Cena je jen jedním, i když nejdůležitějším 
bodem zájmu. Jde také o zajištění odbytu. V 
minulosti, a vlastně i v současnosti, se stá-
vá, že některá z mlékáren vyřadí některého 
z producentů mléka a naším úkolem je jeho 
mléko umístit do jiné mlékárny. Snažíme 
se spojovat trasy odvozních souprav, aby 
jezdily vytížené a nevznikaly tak zbytečné 
náklady. Například jsme loni přestali spolu-
pracovat s jihočeskou Madetou a pro veš-
keré mléko našich členů se nám podařilo 
zajistit odbyt u jiných zpracovatelů. Veškerá 
fakturace probíhá přes naše družstvo, tak-
že nakupujeme surovinu od našich členů a 
prodáváme ji mlékárnám. I díky tomu, mů-
žeme rychle reagovat na změny odběratelů, 
aniž by tím byli zatíženi naši členové.
Jaká je vlastně současná situace 
na trhu s mlékem?
Loňské zotavení ceny povzbudilo chova-
tele nejen u nás, ale v celé Evropě. Začali 
investovat do kvalitních komponentů krmiv 
a navíc se podařilo vyrobit kvalitní siláže. 
Například za leden stoupla výroba jen u nás 
o šest procent. To znamená obrovský tlak 
na cenu. Přitom spotřebitelské ceny v ob-
chodech, přes pokles cen výrobců, vzrostly 
o deset až patnáct procent. Například vel-

V České republice je v současné době 29 odbytových družstev, které prodávají 
téměř 70 % celkové produkce mléka u nás. Čtyři největší dodávají téměř polovi-
nu vyprodukovaného mléka. Funguje u nás 45 velkých zpracovatelů mléka, 168 
minimlékáren a 17 uznaných organizací producentů. 

MHD STŘEDNÍ ČECHY 

Členů                     124
Působnost     19 okresů
Denní dodávka            940 tis. litrů
Ø cena r. 2017      8,68 Kč/l
Počet odběratelů                     8



Každý měsíc porce 
exkluzivních informací 

Máte zájem o pravidelný odběr Zemědělského zpravodaje?
Najdete jej na: www.zscr.cz/zpravodaj

Chcete dostávat elektronickou verzi mailem?
Napište nám na: zpravodaj@zscr.cz

Máte zájem o tištěnou verzi?
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právní okénko

Zahraniční zaměstnanci v ČR
V důsledku nedostatku pracovníků jsme využili nabídky firmy, která nám „dodá-
vá“ zaměstnance – Ukrajince, většinou na pomocné práce. Tato firma, vedená 
rovněž Ukrajincem nám následně tuto „službu“ fakturuje. Jde zpravidla o trvalé 
práce, které řídí a kontrolují naši technici (zejména ŽV). Při kontrole ze strany IP 
vznikly určité nejasnosti a pochybnosti, zda je takováto forma zapojení cizinců v 
souladu s právní úpravou – resp. zda nehrozí event. sankce či postihy.  
Je možné tímto způsobem řešit dlouhodobý nedostatek pracovníků?

Odpověď na položený dotaz je zapotřebí 
hledat v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění pozdějších předpisů (v dal-
ším jen „ZZ“) a není jednoduchá.
Jedná se o problematiku zaměstnávání ci-
zinců na území České republiky (ČR), tj. na 
trhu práce ČR, který si ČR chrání.
Ze ZZ plyne, že „Cizinec může být přijat do 
zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem 
platné zaměstnanecké karty, karty vnitro-
podnikově převedeného zaměstnance nebo 
modré karty, pokud ZZ nestanoví jinak“ (§ 
89 odst. 1 ZZ). Z § 89 odst. 2 ZZ vyplývá, že 
„Cizinec může být dále přijat do zaměst-
nání a zaměstnáván, má-li platné povo-
lení k zaměstnání vydané krajskou po-
bočkou Úřadu práce a platné oprávnění 
k pobytu na území České republiky.“.
Firmy, o kterých se dotaz zmiňuje, jsou patr-
ně agentury práce, které vlastní ukrajinští 
majitelé; tyto agentury zprostředkovávají 
zaměstnání, a to podle § 14 odst. 3 písm. 
b) ZZ, z něhož plyne, že Zaměstnání zpro-
středkovávají za podmínek stanove-
ných ZZ právnické nebo fyzické osoby, 
pokud mají povolení k příslušné formě 
zprostředkování zaměstnání (dále jen 
„agentury práce“).
Ustanovení § 66 ZZ pak uvádí, že zprostřed-

městnaneckou kartou, kartou vnitropod-
nikově převedeného zaměstnance nebo 
modrou kartou vydanými podle zákona o 
pobytu cizinců na území České republiky 
nebo bez některé z těchto karet; to nepla-
tí v případě výkonu jiné práce podle § 41 
odst. 1 písm. c) ZP, nebo
  - práce vykonávaná cizincem pro práv-
nickou nebo fyzickou osobu bez platného 
oprávnění k pobytu na území České repub-
liky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na 
území České republiky vyžadováno,“.
Nelegální zaměstnání je pod vysokými 
pokutami podle ZZ [viz § 140 odst. 1 písm. 
e) a odst. 4 písm. f), nejméně 50 tis. Kč ma-
ximálně 10 mil. Kč].
Zahraniční zaměstnanci jsou zaměst-
nanci agentury práce a k zaměstna-
vateli (uživateli) jsou přidělováni. Ono 
přidělování zpravidla musí být podloženo 
smlouvou podle § 308 ZP.  Zaměstnanci 
stále jsou/budou zaměstnanci agentury 
práce, oné ukrajinské firmy.
Co by měl zemědělský podnik udělat, než 
naváže spolupráci s podobnou firmou? 
Informovat se na krajské pobočce Úřadu 
práce a na generálním ředitelství Úřadu 
práce, zda jde o legální agentury práce, 
zda tyto ukrajinské firmy jsou oprávněny ke 
zprostředkování zaměstnání ukrajinských 
občanů v ČR. Úřad práce vede evidenci 
agentur práce (§ 65 ZZ). Bez dostatečných 
informací se může jednat o pochybnou a 
podezřelou akci a pro zemědělský podnik 
nebezpečnou.

Právní oddělení
 ZSČR

kováním zaměstnání agenturou práce pod-
le § 14 odst. 1 písm. b) ZZ se rozumí uza-
vření pracovního poměru nebo dohody 
o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou 
a agenturou práce za účelem výkonu práce 
u uživatele. Agentura práce může svého za-
městnance dočasně přidělit k výkonu prá-
ce pro uživatele jen na základě písemné 
dohody o dočasném přidělení zaměst-
nance uzavřené s uživatelem podle 
zvláštního právního předpisu. Zvláštním 
právním předpisem se rozumí zákoník prá-
ce (ZP), a to v ustanovení § 307a, § 307b, 
308 a 309. Uživatel agentuře práce platí za 
dočasně přidělené zaměstnance (odměna 
zahrnuje: mzdy, odvody, pojištění agentury 
práce, ale také její zisk – dělá se to jako 
podnikatelská činnost, chcete-li podnikání 
s pracovní silou, které zákon dovoluje).
Z definice pojmů, které ZZ podává v § 5, 
ve vztahu k cizozemským zaměstnancům 
plyne, že „nelegální prací“ se pro účely ZZ 
rozumí
  - závislá práce vykonávaná fyzickou oso-
bou mimo pracovněprávní vztah,
  - práce vykonávaná cizincem v rozporu 
s vydaným povolením k zaměstnání nebo 
bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zá-
kona vyžadováno, nebo v rozporu se za-




