
Propad u obilovin 
nahradila řepka a vyšší ceny

Extrémní sucho, jež v letošním roce zasáhlo Českou 
republiku, postihlo i  společnost AgroZZN. Jejích 

osm dceřiných společností hospodaří v  regionu se-
verozápadních Čech, který zaznamenal nejvíce tro-
pických dní u nás. Díky velkému rozptylu komodit se 
však skupině podařilo ztráty minimalizovat. Propad 
u polních plodin nahradily vyšší výkupní ceny obilovin 
a vyšší výnos řepky.
„Největší škody v  našem regionu sucho napáchalo 
ve chmelu, kde počítáme ztrátu cca 10 milionů,“ říká 
generální ředitel společnosti AgroZZN Jan Bretšnajdr.

Podle Agrární komory ČR v  letošním roce sucho 
napáchalo škody za 9 až 11 miliard korun, jak vel-
ké škody napáchalo u vás?
V oblasti působnosti našeho subholdingu jsme zazna-
menali největší ztráty v oblasti Litoměřicka, kde výno-
sy byly nižší o 20 až 30 procent, a dále pak v oblasti 
Kladenska a Lounska, kde ztráta činí 10 až 20 procent 
oproti minulému roku. Právě na  Litoměřicku bylo le-
tos naměřeno 48 tropických dnů. Nicméně letos byly 
srážky hodně lokální záležitostí. Konečné výnosy zále-
ží totiž nejen na tom, kolik spadne srážek celkem, ale 
také na tom, v jakém vegetačním období přijdou a jak 
budou intenzivní. Na Rakovnicku tak byly vlivem květ-
nové vody výnosy vyšší než v loňském roce. U polních 
plodin se v  našem subholdingu sucho samozřejmě 
projevilo, ale vlivem navýšení cen obilovin a  vyššímu 
výnosu řepky výrazné ztráty nepředpokládáme. 

Budete žádat stát o kompenzace kvůli suchu?
V loňském roce jsme o kompenzace žádali. Pokud le-
tos na farmách, kde vlivem sucha došlo k poškození 
porostů, splníme podmínky pro udělení kompenzace, 
žádat určitě budeme.

Stát loni počítal s kompenzacemi za dvě miliardy 
korun, nakonec zemědělci kvůli náročné administ-
rativě požádali jen zhruba o polovinu. Měla by se 
podle vás snížit?

Určitě. Nadměrná administrativní zátěž mnoho po-
škozených zemědělců a farmářů odradí.

Letos se očekává vyplacení kompenzací za  2,5 
miliardy korun. Je podle vás takový systém státní 
podpory pro zemědělce správný?
Tím, že podnikáte v přírodních podmínkách, které po-
chopitelně nedokážete ovlivnit, tak určitě ano. 

Nakolik se liší podpora státu v Česku a u sousedů, 
tedy hlavně v Německu a Polsku?
Evropské dotace mají všechny státy stejné, ale rozdíl 
je v  národních podporách. Koncepce agrární politiky 
při vstupu do EU v  roce 2004 vycházela ze situace, 
ve  které se český agrární sektor nacházel v  závěru 
předvstupního období. Úroveň celkových podpor ze-
mědělství zůstala podstatně nižší, než je průměr zemí 
původní Evropské unie. Silné evropské ekonomiky ze-
mědělství podporují více než u nás. 

Měl by se podle vás systém podpory v  rámci EU 
sjednotit?
Ano, určitě měl.

Ovocnáři si stěžují na špatný odbyt komodit, je to 
podobné i u zemědělských plodin?

Společnost AgroZZN, a.s. 
poskytuje zemědělcům 
a farmářům v oblasti seve-
rozápadních Čech komplex-
ní rozsah nabídky obchodu, 
služeb a poradenství země-
dělským subjektům se širokým spektrem speciali-
zace. Od zemědělců a farmářů vykupuje rostlinné 
produkty, které upravuje, skladuje a následně pro-
dává, zejména pšenici, ječmen, řepku, kukuřici, žito, 
oves a  další zemědělské komodity. Dále zajišťuje 
servis v oblasti obchodu s hnojivy, osivy, agrochemií 
a pohonnými hmotami. 
AgroZZN má osm dceřiných společností, které se 
zabývají rostlinnou a živočišnou výrobou. V oblasti 
Ústeckého a Středočeského kraje obdělávají zhru-
ba 14 tisíc hektarů půdy. Pěstují zejména obiloviny, 
olejniny, luskoviny, pícniny a chmel a chovají pleme-
na masného i mléčného skotu.

V tržních komoditách, jako jsou obiloviny, řepka a mlé-
ko, jsme přebytkoví. V obilovinách jsme v přebytku asi 
40 procent, v řepce a produkci mléka asi 20 procent. 
V  těchto komoditách jsme závislí na  vývozu, což je 
špatně. Nejlepší variantou by bylo zpracovat obiloviny 
doma, například do  krmných směsí, a  vyprodukovat 
maso, kde jsme silně závislí na dovozu ze zahraničí.

Jaký dopad mají současné suché roky na  kvalitu 
obilovin a olejnin?
Suché roky tolik neovlivnily jejich kvalitu, ale spíše 
měly vliv na výnosy, které byly samozřejmě nižší. Su-
cho způsobilo i snížení produkce a kvality objemných 
krmiv. Je obecně méně objemných krmiv a nižší obsah 
škrobu v siláži.

Mění se kvůli tomu výkupní a prodejní ceny na trhu?
Ceny se vyvíjejí podle globálního trhu a Česká repub-
lika na ně vzhledem ke své velikosti a produkci velký 
vliv nemá. Ale tím, že se urodilo méně v EU a v Rusku, 
na nárůstu cen se to určitě projeví.

Můžeme očekávat i zdražení produktů pro konco-
vé spotřebitele?
Určitě. Zdražování se bude týkat zejména produktů 
z masa a mouky.

Kvůli suchu mají potíže nejen zemědělci zabývající se rostlinnou výrobou, ale 
i společnosti, u nichž dominuje chov hospodářských zvířat. Kvůli suchu se totiž 
snížily výnosy objemných krmiv.
„Největší problémy máme se zajištěním dostatečného množství krmiva pro živo-
čišnou výrobu,“ potvrzuje Štěpán Čížek, ředitel AGD Kačice, dceřiné společnosti 
AgroZZN.
Škody napáchané suchem se však podle něj těžko vyčíslují v penězích.
„Nejvíce sucho postihlo pícniny na  orné půdě. Sklizeň vojtěšky a  kukuřice je 
v letošním roce nižší o 50 procent, ozimého ječmena o 40 procent oproti roku 
2017. U jarního ječmena je propad čtvrtinový. Pokud to bude možné, budeme 
žádat o kompenzace,“ říká Štěpán Čížek.
Zemědělci se kromě sucha potýkají ještě s jedním problémem. Tím je přebujelá 
byrokracie. Zejména ti menší proto často o pomoc státu ani nežádají, protože 
nemají kapacitu na složité dokládání své situace.
„Administrativa v zemědělství je podle mne zbytečně rozbujelá. Množství předpi-
sů, nařízení, zákonů a vyhlášek je tak velké, že je pro jednotlivce velmi obtížné se 
v nich orientovat a v praxi je efektivně dodržovat,“ upozorňuje ředitel.

Kvůli suchu je málo krmiva
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