
Nejaktuálnější informace pro členy OAK Most 
                                                                                           V Mostě 7. ledna 2022 

Vážení členové OAK Most, 

vývoj posledních dnů a doslova hodin nabývá na dramatičnosti a rád bych 
vám dnes poskytl základní informace, které se podařilo včera ve večerních 
hodinách získat: 

1.) Svolání demonstrace do Prahy 

Představenstvo AK ČR a předsednictvo ZS schválilo svolání demonstrace do 
Prahy před úřad Vlády ČR na úterý 11.1. od 17:30 hod. (původní středa nebyla 
zvolena vhodně vzhledem k ústavním návaznostem). 

Organizační záležitosti obdržíme z centra během dnešního dne, budeme 
neprodleně informovat. 

2.) Aktuální situace 
 

• Předběžně potvrzené kofinancování PRV 65%  - souhlas 
• Redistributivní platba – pozice vládní koalice 15 až 30% - my max. 12% 
• Zastropování – vládní koalice připouští ho vypustit, ale jenom když bude 

redistributivní platba 30% - pro nás nepřijatelné 
• My požadujeme zastropování nezavádět, nebo pouze pokud by byly připočtené 

normativní osobní náklady minimálně na úrovni 70%, oni navrhují 10% - nepřijatelné 
• Požadujeme převod údržby TTP do PRV – ministerstvo je proti, ASZ pro 
• Investice – chtějí snížit limit uznatelných nákladů na 30 mil.Kč na IČO 
• Národní dotace na r. 2022 – příští týden se ještě rozhodovat nebude. Jedná se o tom, že 

by byl schválen rozpočet MZe na úrovni roku 2020, což by znamenalo snížení zhruba 
z 5 mld.Kč na 4 mld.Kč 

 

 

Nejdůležitější priority AK ČR ke strategickému plánu 

 

1) Redistributivní platba 
• Její přílišné navýšení způsobí destabilizaci českého zemědělství 
• Na jedné straně se výrazněji sníží základní sazba BISS 
• Na druhé straně bude platba na menší výměry tak výhodná, že vlastníci pozemků 

budou chtít půdu vydat a to jak od větších a středních zemědělců, tak i od malých 
rodinných farem, protože pro ně bude výrazně výhodnější brát dotace než půdu 
pronajímat. Také bude tlak na výrazné zvýšení pachtovného, což výrazně zhorší 
ekonomiku zemědělce v této těžké době. 



• Dalším efektem bude motivace k účelovému rozdělování podniků všech kategorií a 
bude obtížné kontrolovat, kde jde o účel a kde ne. 

• Negativní dopad vysoké redistributivní platby by umocnila vysoká platba pro mladé a 
začínající zemědělce ve výši 140 euro na hektar 

• Díky tomuto zvýhodnění dojde k prudkému nárůstu žadatelů a následně k velkému 
zvýšení administrativní náročnosti SZIF a nárůstu počtu zaměstnanců ve státní správě 

Návrh řešení: 

• Zvýšit redistributivní platbu z 10% na 12% 
• To by znamenalo platbu cca + 2.200 tis. na prvních 150 ha – porovnání s Bavorskem, 

kde to bude + 1.820 Kč na prvmích 40 ha 
• Snížit platbu navíc pro mladé začínající zemědělce za 140 euro na úroveň jakou mají 

v Německu, to je 70 euro/ha 
 

2) Zastropování 
 

• S tímto nástrojem nesouhlasíme 
• Jediné možné řešení je realizovat v EU schválený sytém připočtení osobních nákladů 

na základě vypočteného normativního počtu pracovníků dle FADN podle pěstovaných 
plodin a chovaných hospodářských zvířat v podniku s přiřazením průměrné mzdy. 
Procento použitých osobních nákladů nesmí být nižší než 70%, aby nebyla aplikovaná 
neúnosná diskriminace rovného přístupu k podnikání. 

• Postižené podniky vlastní zhruba 150 tisíc majitelů, kteří by zaplatili za to, že se 
sdružili do družstev a akciových společností. 

• Navíc tyto podniky chovají většinu dojnic, pěstují většinu citlivých komodit a 
zaměstnávají velkou část lidí pracujících v zemědělství 

 

3) Přesun podpory TTP z ekoschémat do PRV 
 

• S tímto požadavkem souhlasí všechny nevládní organizace (včetně ASZ) 
• Došlo by k navýšení o cca 25 euro (650 Kč) / ha zemědělské půdy 
• Tímto navýšením by se vytvořil v Ekoschématech prostor na racionální podporu 

precizního zemědělství, které je prioritou nového ministra zemědělství 
• TTP by se podpořily v rámci PRV – na jejich podporu by se muselo vyčlenit cca 2,2 

mld. Kč, aby zůstala podpora na současné úrovni, tj. 85 mil. euro / rok 

Vážení členové OAK Most, tolik nejaktuálnější informace, další budeme průběžně 
podávat. 

 

                                                                                                             Ing. Jan Veleba v.r. 

                                                                                                              ředitel OAK Most 


