
PROČ BUDOU ZEMĚDĚLCI DEMONSTROVAT? 

Vláda nás nebere vážně 

 

 Agrární komora České republiky sdružuje podnikatele v zemědělství, lesnictví a 
potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. Nerozlišuje své členy 
na malé nebo velké či podle způsobu hospodaření. Organizace má téměř tři tisíce 
členů, z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské 
organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení 
a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje Agrární 
komora ČR. Členové Agrární komory ČR produkují více než 80 procent veškerých 
komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy a 1,3 
miliony hektarů lesní půdy. Společným cílem členů Agrární komory ČR je udržitelné 
hospodaření v krajině s důrazem na výrobu kvalitních potravin z vlastních zdrojů 
se zohledněním ochrany půdy, vody a ovzduší a s jejich zachováním pro všechny 
další generace. 
 

 Jsme a zůstáváme apolitickou organizací, která chce přijatelné, důstojné a 
spravedlivé podmínky pro všechny zemědělské podnikatele.  
 

 Chceme, aby zemědělci byli odměňováni za plnění společenské objednávky, to je 
za dobrou péči o půdu, o zvířata, o krajinu, a především za zásobování trhu 
kvalitními a bezpečnými potravinami. 
 

 Nová vláda chce princip odměny či kompenzace za to, že zemědělci dělají 
náročnější činnosti, obrátit a dotační podpory přesměrovat od těch, kteří 
zaměstnávají lidi na venkově, platí daně a udržitelně hospodaří k těm, kteří chtějí 
bez odpovědnosti a produkce jen brát peníze.  
 

 Na poslední chvíli se za zavřenými dveřmi projednávají zásadní změny tzv. 
Strategického plánu, jako je zastropování, platba na první hektary, nastavení 
ekoschémat a kofinancování. To kriticky ovlivní podmínky pro zemědělské 
hospodaření na příští období 2023-2027. 
 

 O zásadních otázkách rozhoduje vládní koalice na základě dojmů a politických 
preferencí a sympatií. Více se naslouchá PR specialistům a politologům, nikoliv 
samotným zemědělcům, a už vůbec ne těm, které živí zemědělská prvovýroba, 
nikoliv pouze dotace za nicnedělání.  

 „Finální“ a „kompromisní“ varianty se u tak zásadních otázek, jako je zastropování, 
platba na první hektary a kofinancování PRV, mění z hodiny na hodinu a zástupci 
Agrární komory ČR se o tom dozvídají neoficiální cestou.  
 



 Ministr zemědělství je s námi ochoten jednat a mluvit, nicméně sdělil nám, že 
finální podoba dokumentu není v jeho rukách.  
 

 Premiér se odmítl se zástupci AK ČR před konečným rozhodnutím setkat.  
 

 Nechceme demonstrovat, ale nic jiného nám v tuto chvíli nezbývá.  
 

 

PROČ ZEMĚDĚLCI MUSÍ DEMONSTROVAT? 

Ve veřejném prostoru se o nás lže 

 

 Dlouhodobě jsme upozorňovali, že v novém období budou zemědělci muset dělat 
více za méně peněz.  
 

 Zástupci některých nevládních organizací jsme byli osočováni ze špatného 
hospodaření a nezájmu o ochranu přírody a krajiny.  
 

 Proto jsme na rozdíl od zástupců ASZ, kteří nyní křičí o „okradení klasických 
zemědělců“, dlouhodobě prosazovali navýšení kofinancování Programu rozvoje 
venkova na minimálně 65 %, aby byly vyšší environmentální požadavky 
zemědělcům kompenzovány.  
 

 Dlouhodobě jsme upozorňovali, že podpora trvalých travních porostů má být 
realizována právě přes navýšený druhý pilíř Programu rozvoje venkova nikoliv přes 
ekoschémata v I. pilíři, aby nedošlo ke snížení plateb na ornou půdu.  
 

 S vyšší podporou menších zemědělců zvlášť nyní v době rekordní inflace 
souhlasíme, ale neměli bychom narušit princip toho, že zemědělcům platíme za to, 
že se starají o zvířata, o půdu a o krajinu nebo že zajišťují faktickou i cenovou 
dostupnost potravin. 
 

 Extrémním navýšení platby na první hektary bez dalších podmínek dojde 
k narušení půdní držby, skokovému nárůstu pachtovného i cen půdy a podnikatelé 
v zemědělství tak ztratí základní výrobní prostředek, kterým je zemědělská půda.  
 

 Se zastropováním podpor nemůžeme souhlasit, zvlášť pokud to bude znamenat 
další administrativní zátěž pro zemědělské podnikatele.  
 

 Sečteno a podtrženo, slepenec kompromisů a možná dobře míněných, ale špatně 
realizovaných opatření může znamenat konec udržitelného produkčního 
zemědělství v České republice. 



Kompromisní pozice strategického plánu SZP 

 

Chápeme politickou motivaci ubrat dotace větším podnikům a přerozdělit je těm menším. Tento 

krok je třeba udělat vyváženě, aby mohly dál větší podniky provozovat ekonomicky náročnou 

živočišnou výrobu, citlivé rostlinné komodity a zaměstnávat lidi na venkově. Také je důležité se 

v podmínkách příliš neodchýlit od ostatních zemí v EU, které jsou našimi konkurenty na jednotném 

evropském trhu bez bariér. Nedodržení přiměřenosti by způsobilo výrazný propad výroby českých 

potravin a následně prudký růstu cen pro naše občany, obdobně jak to dnes vidíme u energií.  

Také lze očekávat hromadné žaloby tisíců majitelů větších podniků, které budou požadovat rovné 

podmínky v podnikání.  Předkládáme dvě možné varianty, které jsou již na hraně, ale jsou ještě 

přijatelné:  

 

Téma č. 1 Redistribuce a zastropování  

 EU schválila minimálně 10 %, a zastropování nevyžaduje  

 

 Sousední Německo zavádí 12 % redistributivní platbu bez zastropování. 

 

 Většina členských států zavádí platbu na úrovni 10-12 %, s výjimkou Litvy (20%), které chce zastavit 

exodus mladých Litevců z venkova, 30 %, které prosazuje vedení ASZ je naprostým výstřelem do 

tmy, u kterého sami nečekali, že se se někam trefí. 

 

Varianta č.1- Redistributivní platba 15 % bez zavedení zastropování  

 Tato varianta bude nejméně administrativně náročná. 

 

 Vzhledem k „duální struktuře“ výrazně podpoří menší zemědělce, více než v právě v Německu, kde 

je platba na první hektary méně než 50 % BISSové (SAPS) platby. 

  

 Příplatek na prvních 150 ha by byl = + 2.650 Kč / ha. 

  

 Vyšší redistributivní platba by výrazným způsobem destabilizovala zemědělce všech velikostí, 

včetně malých rodinných farem (i tam je průměr vlastní/pacht 50 %). Majitelé pozemků by díky 

vysoké dotaci na své hektary chtěli pozemky vydat nebo by extrémně tlačili na výši pachtovného, 

které si zemědělci v této těžké době nemohou dovolit. Na těchto plochách by hospodařili jenom 

formálně s cílem pobírat pouze dotace, případně ve službě maximalizovat zisk. Na malých 

výměrách jsou navíc všechny envipožadavky včetně rotace plodin výjimky.    

 

Varianta č. 2 Redistributivní platba 12 % + zastropování s odečtem osobních nákladů 70 %  

 EU při jednání závěrečného trialogu velmi podrobně řešila, jaké procento osobních nákladů bude 

připočítávat ke stropu. Evropský parlament požadoval 50 %. Komise EU a Rada EU požadovaly 

100%. Nakonec došlo k rozhodnutí umožnit odečet ON ze 100 %. 



 Sousední Slovensko bude předkládat 10% redistributivní platbu a 100 % osobních nákladů.  

 

 Odečet osobních nákladů je možné řešit normativním výpočtem podle množství hektarů 

jednotlivých plodin a počtu kusů hospodářských zvířat – tím se sníží administrativní náročnost. 

 

 Tento způsob by zvýhodnil větší zemědělské podniky, které chovají hospodářská zvířata a pěstují 

pracovně náročné plodiny.  

 

Již od začátku prosazujeme stejně, jako ASZ přesun podpory trvalých travních porostů (TTP) 

z ekoschémat do PRV : 

 Došlo by k navýšení o cca 25 euro (650 Kč) / ha zemědělské půdy, proti současnému návrhu. 

 

 Od vstupu do EU byla podpora na údržbu TTP vždy v rámci PRV. 

 

 Tímto navýšením by se vytvořil v Ekoschématech prostor na racionální podporu precizního 

zemědělství, které je prioritou nového vedení MZe. 

 

 TTP by se podpořili v rámci PRV. 

 

 Na jejich podporu by se muselo vyčlenit cca 2,2 mld. Kč, aby zůstalo podpora na obdobné úrovni, 

jako je v současné době =  85 mil. euro / rok.  

 

 Při zajištění kofinancování PRV na úrovni 65 % je možné krácením některých opatření tuto částku 

najít. Jedná se o 11% z celkového rozpočtu PRV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Požadavky ASZ zaslané poslancům, ministrům a premiérovi a reakce AK ČR 

 

1. Zabránit snížení přímých plateb pro všechny zemědělce o 1000 Kč/ha Změnit SP tak, aby se všem 

zemědělcům v žádném případě a žádným způsobem nesnížila greeningová ekoplatba a přímá 

platba o navrhovaných 1000 Kč/ha, tj. o téměř 20% oproti současnému období. To bude (mimo 

jiné) nejširší zemědělské veřejnosti politicky jen velmi těžko zdůvodnitelné, protože podmínky pro 

získání těchto základních přímých plateb opět stouply. Toto snížení je v SP (bez relevantního 

důvodu) způsobeno zavedením úhrady základního ošetřování trvalých travních porostů z přímých 

plateb z nové položky na ekoplatbu v I. pilíři namísto z II. pilíře (jak je tomu doposud) a dále nově 

zařazeným účelovým a navíc i zcela předimenzovaným financováním tzv. SOT - Společné 

organizace trhů (tj. především marketingových akcí, reklam apod. z těchto přímých plateb), v 

neposlední řadě také i úhradou nákladů na novou kategorii „precizního“ zemědělství z přímých 

plateb, což by ale z logiky věci (vyšší investiční náročnosti) vyčerpala opět jen omezená část 

zejména těch největších zemědělských podniků. 

 

 S vrácením údržby TTP do PRV souhlasíme a AK to prosazovala písemně a ústně od samotného 

začátku. To je cca 700 Kč / ha. Navýšení alokace na Společnou organizaci trhu (SOT), jak ho popisuje 

ASZ, není pravda. SOT jsou součástí přímých plateb a mají vést především k vytváření a financování 

organizací producentů, tedy sdružování za účelem lepší vyjednávací pozice při odbytu vybraných 

komodit (např. jako je ovoce, zelenina, vejce) a sdílení některých nákladů.  Toto opatření je součástí 

přímých plateb i v současné době a je to také požadavek Komise. Ty opatření dávají smysl na 

zlepšení prodeje ohrožené produkce. 

 

2. Zavést redistributivní platbu ve výši 30% na prvních 150 ha Z materiálů předložených ÚZEI na 

jednání Mze o financování Strategického plánu dne 29. 11. 2021 jednoznačně a naprosto 

prokazatelně vyplynulo, že pouze varianta s 30% redistribucí plateb na prvních 150 ha pro všechny 

zemědělce dokáže nejlépe nejenom vyrovnat výši provozních podpor mezi jednotlivými 

velikostními kategoriemi zemědělských podniků tj. především kategoriemi 100 - 2000 ha a 

kategorií nad 2000 ha, ale současně i výrazněji podpořit kategorii do 100 ha, což odpovídá závazku 

z koaliční smlouvy a nelze to jinak provést. Současně se při redistribuci 30% podaří jednoznačně 

nejlépe vyrovnat ekonomická životaschopnost všech velikostních kategorií zemědělců z hlediska 

čisté přidané hodnoty (ČPH/ha). Nejohroženější skupinou se v souvislosti s nastavením 

Strategického plánu vládou Andreje Babiše totiž staly právě zemědělské podniky ve velikostní 

kategorii 200 – 1500 ha, jak také i jednoznačně vyplývá z předložených materiálů ÚZEI. 

Redistribuce 30% se také jako jediná navíc žádoucím způsobem výrazně dobře promítne do 

navýšení podpor pro všechny citlivé komodity (VCS), což je velmi strategická věc. Vše je doloženo 

materiály ÚZEI. 

 

 S tímto zásadně nesouhlasíme a je to nejdůležitější bod v pozici AK. Takto vysoká redistributivní 

platba by výrazně poškodila všechny současné zemědělce, včetně rodinných farem, protože by si 

všichni majitelé pozemků je buď chtěli vydat a naoko by hospodařili jen pro dotace, nebo by 

zatlačili na výši pachtovného. Navíc by zvýšená plocha mnohdy spekulativního pseudo-

ekologického hospodaření sebrala peníze těm zemědělcům, kteří chtějí produkovat skutečně 



ekologické potraviny.  Obálka s penězi je jenom jedna a nerozlišuje, kdo skutečně biopotraviny 

vyrábí a prodává.Nejvyšší redistributivní platbu navrhuje Německo 12 % , většina zemí zanechává 

10 %.   

Vzhledem k tomu, že politici neznají reálná čísla při různých variantách, je třeba uvést různé 

přepočty:  

Všechny částky v korunách uvádíme při kurzu   26 Kč / euro  

Procento se vždy počítá z celkové obálky na přímé platby, která je cca 22,1 mld. Kč, tzn., že při 10 

% se rozděluje cca 2,21 mld, při 20 % cca 4,42 mld. atp na tzv. způsobilé hektary, tedy prvních 150 

hektarů všech žadatelů. 

Způsobilé hektary – plocha do 150 ha všech podniků v ČR (dle informací MZe a UZEI ) = 1.242.000 

ha 

Sazba se tedy vypočítá jako podíl z 22,1 mld / 1.242.000  

 

Redistributivní platby na hektar  

10% = + 1.750 Kč / ha  

15% = + 2.625 Kč / ha 

20% = + 3.500 Kč / ha 

30% = + 5.250 Kč / ha 

V Německu je to + 1.820 Kč/ ha  

K tomu je možné připočíst platbu pro mladého začínajícího zemědělce, který je do 40 let + 140 

euro / ha (v Německu je 70 euro / ha) + 3.640 Kč / ha  

 

K tomu další dotace: 

Pokud na ten hektar žadatel zaseje ekologický kmín – jenom podmítne, zaseje, a zmulčuje  a nic 

nesklidí a neprodá, je celková dotace na hektar při 30 % redistributivní platbě cca 27 tis. Kč – 

Náklady odhaduji formou služeb 5 tis. Kč / ha.  To sebere půdu všem zemědělcům i rodinným 

farmám a nic se nebude produkovat.  

 

Proti tomu je adekvátně snižována základní platba BISS (dřívější SAPS), na který nezbývají 

procenta v obálce přímých plateb (ekoschémata a redistribuce jsou povinné) :  

10% redistribuce = BISS  2.700 Kč/ ha 

15%  redistribuce = BISS  2.350 Kč / ha 

20%  redistribuce = BISS  2.063 Kč / ha 

30%  redistribuce = BISS  1.440 Kč / ha  

 

 

3. Zastropování přímých plateb na 100 000 EUR s předchozí postupnou degresivitou od 60 000 EUR 

bez odpočtu mzdových nákladů Zastropování přímých plateb se při předchozí redistributivní platbě 

30% bude týkat pouze částky BISS ve výši přibližně 1500 Kč/ha. Zastropování se tak bez odpočtu 

mzdových nákladů prakticky dotkne až podniků s výměrou cca nad 1800 ha. Jakýkoliv odpočet (tj. 

i 50% mzdových nákladů) udělá systém zastropování absolutně neúčinný (opět lze ověřit v 

materiálech ÚZEI). 

 



 S tímto také zásadně nesouhlasíme. Poškozeno by bylo 150 tis. majitelů, kteří se dtříve sdružili 

v družstvech nebo akciových společnostech. Je to nerovný přístup k různým formám podnikání. 

Tyto podniky by zcela pochopitelně zvažovaly podání žaloby pro nerovné podmínky v podnikání.  

Navíc tyto podniky chovají výraznou většinu dojnic a pěstují citlivé rostlinné komodity a 

zaměstnávají většinu zemědělských zaměstnanců ve venkovském prostoru. Tento krok by je 

motivoval ke zrušení těchto málo rentabilních výrob. Navíc nemáme informaci o tom, že by některé 

členské země zaváděly dobrovolně zastropování bez zohlednění osobních nákladů, jak o tom 

uvažuje současná vláda a jak chce ASZ.  AK je proti zastropování. Pokud by nějaké muselo být 

zavedeno, tak jedině za využití normativů osobních nákladů na jednotlivé plodiny a druhy 

hospodářských zvířat tak, aby ti, kteří zaměstnávají lidi na venkově a provozují náročnější výrobu, 

nebyli tímto nástrojem trestáni.  

 

 

4. Nesnižovat platby do přírodně znevýhodněných oblastí ANC (LFA) a na ekologické zemědělství ani 

při případné nižší míře kofinancování Pravidla financování jednotlivých položek dle současného 

návrhu SP předpokládají již při nižší míře kofinancování (než je max. 60%) citelné snížení dotací do 

přírodně znevýhodněných oblastí ANC o 15% a snížení plateb pro EKO zemědělce o více než 10% 

oproti současnému stavu. Nejen že se platby do ANC oblastí a pro EKO zemědělce vůbec nijak v 

návrhu SP nenavyšují, ale nerespektují ani nárůsty především pracovních, ale i ostatních náklad, 

ale také ještě navíc reálně hrozí to, že se v případě snížení kofinancování dál ještě více sníží a to až 

na neúnosnou míru a s dopady na hospodaření tak, že se pro zemědělce v těchto oblastech a v 

ekorežimech stane současný způsob hospodaření ekonomicky naprosto neudržitelný. To bude v 

době řešení Green Dealu politicky naprosto neobhajitelné. 

 

 Pokud nebude současná vláda snižovat schválené kofinancování 65 % (většina našich konkurentů 

na západě má 80 %, Polsko 68 % atd.), tak budou dotace do ANC zachovány a platby do 

ekologických režimů jsou navýšené proti současnému období.  

 

5. Zásadně upravit a snížit dotace na Dobré životní podmínky a vakcinace prasat a drůbeže Platby do 

těchto sektorů jsou navrženy ve Strategickém plánu s tak neuvěřitelným navýšením prostředků z 

rozpočtu (navíc i dalšími obrovskými prostředky v Národních dotačních titulech), že jsou před 

ostatními zemědělci a také před veřejností neobhajitelné a jsou navíc vypláceny na úkor všech 

ostatních produkčních zemědělců a jiných potřebných dotačních titulů. Částky jsou již miliardové 

a u prasat jsou určené prakticky pouze pro cca 150 velkopodniků dlouhodobě neschopných zajistit 

v tomto sektoru potravinovou soběstačnost. 

 

 Tak s tímto také vůbec nesouhlasíme. Rozpočet na dobré životní podmínky je v PRV úplně stejný, 

jako je v současném období. Konkrétně 550 mil. / rok na dojnice (2,8 % z rozpočtu PRV ) a pro 

prasnice 250 mil. Kč / rok (1,3 % z rozpočtu PRV ). Často citovaný chov drůbeže tam vůbec není. 

Tyto druhy hospodářských zvířat si tuto podporu rozhodně zaslouží. Jejich rentabilita není vůbec 

dobrá a není možné ještě dotovat z tržeb nadstandartní náklady na zlepšení podmínek pro chovaná 

zvířata. Peníze nedostává chovatel zadarmo, ale musí udělat něco navíc pro zvířata nad rámec 

legislativy, a to stojí peníze. Dále je jediný nový dotační titul na podporu snížení spotřeby 



makrobiotik v chovech prasat, kde se jedná o částečnou úhradu vakcinace, která by měla snížit 

spotřebu především antibiotik v chovech, a tím zvýšit kvalitu produkovaného masa pro naše 

občany. Navíc je to jedna z požadovaných priorit ze strany EU. Na to je ročně alokováno 440 mil. 

Kč (2,2 %). Jiné provozní dotace na živočišnou výrobu v PRV nejsou navržené. Jestli někomu 

připadá, že 6,3 % z rozpočtu PRV na provozní podporu ohrožené živočišné výroby je mnoho, tak 

nemá cenu dál diskutovat.  

 

 

6. Na platbu pro mladé začínající zemědělce ponechat v I. pilíři 2% z povinného limitu a vyplácet 

platbu ve výši 6 600 Kč/ha na prvních 90 ha po dobu 5 let. Aktuálně navržená platba ve výši 

pouhých 3 500 Kč/ha je zcela nedostatečná, protože neuhradí ani náklady na jednu pracovní sílu 

za rok při výplatě na maximální výměru 90 ha. Generační problém je ze strategického hlediska tím 

skutečně nejdůležitějším, který náš sektor neumí řešit a navrhované pojetí SP jej ještě zhoršuje 

navzdory tomu, co EU pro tuto oblast v novém období umožňuj 

 

 Nesouhlasíme s navýšeným platby pro mladé a začínající zemědělce na úroveň 6.600 Kč / ha. To je 

v evropském prostoru naprosto mimo realitu a společně s redistributivní platbou by to vytvářelo 

tlak na vyzvednutí zemědělské půdy u zemědělců všech velikostí a zvyšovalo by to požadavek na 

výši pachtovného. Každý majitel pozemku má příbuzného, kterému není 40 let. Pro porovnání 

Německo zavádí tuto platbu na úrovni 70 euro / ha = 1.820 Kč / ha. Požadujeme obdobnou platbu, 

jako je navržená v Německu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha: 

 Modelový podnik s 20 ha – dopad 30 % reditributivní platby a zachování příplatku pro mladé  

 začínající zemědělce. 

  

 Modelový podnik má 20 ha, s různými varianty zaměření (počítáme, že 10 ha má v H3 a 10 ha 
v O1 ANC s tím že k tomu potřebuje 6 VDJ na to stačí například 8 koní), dále počítáme jen se 
základní platbou na TTP – není tam druhově bohatá nadstavba, nebo například mezofilní louky, 
to by bylo ještě více. U ekologie na orné půdě stačí zasít ekologicky, třeba kmín a nemusí nic 
sklízet. Počítáme s redistributivní platbou 30 %. 

 

Výsledky dotace na hekta :  

Orná půda neekologická = 12.838 Kč 

TTP neekologické = 15.700 Kč 

Orná půda ekologická = 23.985 Kč – to bude nejčastější – jednou provede podmítku  a rozhází 

rozmetadlem kmín, pak mulčuje a je hotovo  

TTP ekologické = 18.350 Kč 

 

Co z toho vyplývá:  

 Pokud ten majitel bude starší nad 40 let, tak dostane při 30 % redistributivní platbě 13 až 24 tis. 
Kč / ha a nemusí na těch pozemcích prakticky nic dělat!!!! 
 

 Pokud bude mladší pod 40 let a je logicky, že bude začínat, protože nebyl nikdy zemědělec, tak 
dostane ještě navíc dalších 3,7 tis. na ha a dotace bude 17 tis. až 27 tis. Kč / ha a nemusí vyrobit 
žádnou potravinu.  

 

 Při této příležitosti jen málokterý majitel nechá na těch pozemcích hospodařit současného 
zemědělce. Bude chtít pozemky vydat.  

 

 Navíc to bude motivovat k účelovému dělení podniků na různé rodinné příslušníky.  
 

 Také to bude lákat ještě výrazněji finanční investory – nakoupí si po 20 ha pozemky – cena cca 
250 tis. ha a bez práce budou každý rok dostávat dotace 27 tis. = roční zúročení vkladu = 11 % - 
navíc ta vlastní investice bude spíše zvyšovat cenu, než snižovat a je bezpečnější než rizikové 
investice, dnes je bezpečný termínovaný vklad v bance cca 2 %. 

 

 Tím by došlo k poškození současných zemědělců všech velikostí (neměli by na čem hospodařit – 
vlastníci by jim odebrali půdu) + by se snížila soběstačnost v českých potravinách (ty nový s těmi 
cca 20 ha by toho moc nedělali) + by narostla administrativní náročnost pro SZIF  (prudce by 
narost počet žadatelů). 

 

Další argumenty:  

1. Zatsropováním a vyšší redistributivní platbou dojde k výraznému snížení živočišné výroby a 
citlivých rostlinných komodit, protože ty realizují z velké části větší podniky, které budou výrazně 
postižené. Co udělají? V první řadě skončí s výrobou méně rentabilních komodit, a to je živočišná 



výroba a citlivé rostlinné komodity, aby přežili. Podniky nad  580 ha chovají 315 tis. dojnic = 85 % 
a podniky nad 900 ha chovají 273 tis. dojnic = 75 % ze všech v ČR. 
 

2. Zastropováním a vyšší redistributivní platbou dojde k poškození mnoha drobných majitelů, kteří 
se dobrovolně sdružili do větších podniků ( většinou potomci sedláků )  – akciových společnostech 
a družstev a nyní budou postiženi. Týká se to cca 150 tis. majitelů (rodin), které jsou spoluvlastníci 
postižených podniků. Lze očekávat, že se budou bránit proti nerovným podmínkám v podnikání.  

 

3. Zrušením výroby některých důležitých komodit v ČR dojde následně k prudkému růstu cen pro 
české občany, když nebude domácí konkurence, to známe z minulosti například u květin, krůt, 
některé zeleniny. 

 

 Modelový příklad dotací pro podnik s 20 ha zemědělské půdy:  

 
Porovnání příjmu dotací pro podnik 20 ha rozděleno dle obhospodařovaných kultur a zařazení do systému EZ. 

 

Podnik vzorový bez EKOLOGIE 

   

Hodnoty 
podnik 20 ha, 20 ha 

orná 
podnik 20 ha, 20 ha TTP 

Součet z BISS 29 560 Kč 29 560 Kč 

Součet z CRISS do 50 ha 124 440 Kč 124 440 Kč 

Součet z EKOPLATBY na TTP 0 Kč 57 240 Kč 

Součet z EKOPLATBY ostatní kultury 23 527 Kč 23 527 Kč 

Součet z H3 ŽV/H3 RV 45 845 Kč 45 845 Kč 

Součet z O1 ŽV/O1 RV 33 390 Kč 33 390 Kč 

Součet z EZ TTP     

Součet z EZ trávy + víceleté píc.     

Součet z EZ zelenina, byliny, brambory     

Součet z EZ ostatní plodiny     

Součet z AEKO mezofilní hnojené     

Součet z AEKO druhově bohaté     

Součet z  EZ AEKO mezofilní hnojené     

Součet z EZ AEKO druhově bohaté     

   
CELKEM 256 762 Kč 314 002 Kč 

dotace na ha z.p. 12 838 Kč 15 700 Kč 



 

Podnik vzorový s EKOLOGIÍ 

Hodnoty 
podnik 20 ha, 20 ha 

orná + EZ 
     podnik 20 ha, 20 ha TTP + EZ 

Součet z BISS 29 560 Kč 29 560 Kč 

Součet z CRISS do 50 ha 124 440 Kč 124 440 Kč 

Součet z EKOPLATBY na TTP 0 Kč 57 240 Kč 

Součet z EKOPLATBY ostatní kultury 23 527 Kč 23 527 Kč 

Součet z H3 ŽV/H3 RV 45 845 Kč 45 845 Kč 

Součet z O1 ŽV/O1 RV 33 390 Kč 33 390 Kč 

Součet z EZ TTP   53 000 Kč 

Součet z EZ trávy + víceleté píc. 9 540 Kč   

Součet z EZ zelenina, byliny, brambory 169 070 Kč   

Součet z EZ ostatní plodiny 44 335 Kč   

Součet z AEKO mezofilní hnojené     

Součet z AEKO druhově bohaté     

Součet z  EZ AEKO mezofilní hnojené     

Součet z EZ AEKO druhově bohaté     

   
CELKEM 479 706 Kč 367 002 Kč 

dotace na ha z.p. 23 985 Kč 18 350 Kč 

   
ROZDÍL NEEKOLOGIE vs. EKOLOGIE -222 945 Kč -53 000 Kč 

 

 

 


