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Ministr Jurečka schválil letošní sazby na citlivé komodity. Ministerstvo 

zemědělství na ně poskytne téměř 3,5 miliardy korun 

 

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil letošní sazby důležitých zemědělských 
podpor pro citlivé komodity. Čeští zemědělci tak získají přibližně 3,5 miliardy korun. 
Nejvíce podporované budou chovy dojnic, protože toto odvětví se už delší dobu 
potýká s krizí.  

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se 
oproti předchozímu období značně navýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně  
1,5 miliardy korun, od roku 2015 se každoročně blíží částce 3,5 miliardy korun. 

„Daří se nám čerpat z rozpočtu EU poměrně vysoké částky, a pokračovat tak v podpoře 
vybraných citlivých sektorů, které jsou důležité pro rozvoj našeho zemědělství. Prostředky 
jsou určeny pro odvětví, která jsou v krizi, či kde klesají počty zvířat a ubývají hektary 
osetých a osázených polí. Podporu v letošním roce opět získají chovatelé dojnic a masných 
telat, pěstitelé bílkovinných plodin, vybraných druhů ovoce a zeleniny, včetně konzumních 
brambor. Obdrží je rovněž chovatelé ovcí a koz a také pěstitelé tradičních českých komodit 
jako jsou chmel, cukrová řepa a také škrobové brambory,“ řekl ministr zemědělství Marian 
Jurečka. 

Sektor Sazby 

Škrobové brambory 16 268,86 Kč/ha 

Chmel 17 194,35 Kč/ha 

Ovoce velmi vysoká pracnost 13 849,96 Kč/ha 

Ovoce vysoká pracnost 8 495,28 Kč/ha 

Zelenina velmi vysoká pracnost 12 039,97 Kč/ha 

Zelenina vysoká pracnost 5 002,94 Kč/ha 

Konzumní brambory 4 891,14 Kč/ha 

Cukrová řepa 7 430,45 Kč/ha 

Bílkovinné plodiny 3 254,51 Kč/ha 

Masná telata 9 312,99 Kč/VDJ 

Dojnice 4 079,87 Kč/VDJ 

Ovce a kozy 3 524,89 Kč/VDJ 

 

Dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit (VCS) bude vyplácet Státní 
zemědělský intervenční fond, a to na základě Jednotných žádostí, které se podávají 
každoročně od poloviny dubna do poloviny května. 

 

 

Markéta Ježková 
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 


