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Úvod 

S rostoucí dynamikou a komplexností podnikatelských podmínek, s častějším výskytem 

negativních vlivů vyvolaných klimatickými změnami, s rostoucí konkurencí a vznikem 

globálních trhů roste počet a intenzita rizikových faktorů, které mohou mít nepříznivé aţ 

fatální dopady na existenci zemědělských podniků. Řízení rizik by mělo být v procesu řízení 

kaţdého zemědělského podniku pevně zakotveno a mělo by prostupovat všemi jeho fázemi.  

Pro období posledního desetiletí je typické, ţe se zvyšuje četnost a závaţnost dopadů 

přírodních pohrom (zemětřesení, laviny, sesuvy půdy, povodně aj.) a nepříznivých 

povětrnostních podmínek a projevů počasí (např. mráz, kroupy, led, déšť nebo sucho). Kromě 

těchto rizik budou ovlivňovat rizikovost podnikání v zemědělství i postupující liberalizace 

světového obchodu v rámci dohod Světové obchodní organizace (WTO), která můţe vyvolat 

vyšší cenovou volatilitu zemědělských produktů, a příjmová rizika vyplývající např. 

z reformy Společné zemědělské politiky EU (SZP). Zemědělství kromě obecně působících 

rizik vyplývajících z fungování trhu je proti jiným odvětvím „nadstandardně“ rizikové ze tří 

důvodů: je mimořádně závislé na vývoji počasí, je vysoce náchylné na nákazy biologického 

materiálu -  zvířat a plodin a je velmi citlivé na změny zemědělské politiky (institucionálních 

podmínek). Posledně jmenovaná kategorie rizik je významná zejména v zemích s vyšší mírou 

ingerence zemědělské politiky do podmínek podnikání v zemědělství.  

Četnost a závaţnost rizik spojených s přírodními katastrofami a nepříznivým průběhem 

počasí vyţaduje účinnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Forma a míra zapojení 

veřejného sektoru je relativně dobrým indikátorem názorových pozic členských států EU na 

celkovou koncepci řízení rizik a řešení krizí v zemědělství a zároveň odráţí rozdílné 

produkční charakteristiky a míru produkčních rizik v jednotlivých regionech. 

V posledních letech je řízení rizik v zemědělství předmětem řady studií vydávaných 

Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Pozornost je zaměřena na 

efektivitu státní ingerence a na vymezení optimální role veřejného a soukromého sektoru 

v této oblasti. 

Bulletin představuje aktuální přístupy k řízení rizik v zemědělství, uvádí pozitiva 

a negativa stávajících systémů řízení rizik, analyzuje situaci zemědělského pojištění v ČR, ve 

vybraných evropských zemích a v Austrálii a naznačuje moţné směry vývoje podpory řízení 

rizik v EU po roce 2013, s důrazem na zemědělské pojištění.   
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1. SYSTÉMY ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ VE VYBRANÝCH 

ZEMÍCH EU A V AUSTRÁLII 

Pojištění plodin s 90% podílem na celosvětovém objemu pojistného za zemědělské 

pojištění sehrává daleko významnější roli neţ pojištění hospodářských zvířat se 4% podílem 

pojistného za zemědělské pojištění. To souvisí s uzákoněnými kompenzacemi z veřejných 

zdrojů v případě nařízených utracení zvířat při propuknutí nebezpečných nákaz (Iturrioz, 

2009).   

V zemích EU existuje celé spektrum systémů zemědělského pojištění, od základní 

formy pojištění zcela na privátní bázi s minimální podporou veřejného sektoru, které kryje 

hlavně riziko krupobití, případně téţ poţáru, aţ po různé komplexnější formy zemědělského 

pojištění. Přehled systémů zemědělského pojištění v EU obsahuje tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Systémy zemědělského pojištění v EU 

 Pojištění jen 
živočišné výroby 

Pojištění 
jednotlivých rizik 
(single risk insurance) 

Pojištění proti 
vybraným rizikům 
(combined insurance) 

Komplexní 
pojištění úrody 
(yield insurance) 

Bez podpory 
pojistného 

EE, FI
1)

 
BE, BG, DK, FR, DE, EL, 

HU, IE, NL, SE, UK 
BG, FR, HU, SL, SE  

S podporou 
pojistného 

 
AT, CZ, IT, LU, PT, RO, 
SK, SI, ES, LV, LT, PL 

AT, CZ, IT, LU, PT, RO, 
SK, ES, PL 

AT, FR, NL, IT, LU, ES 

Podpora a 
administrace 
státní organizací 

 CY CY, EL  

Ad hoc 
kompenzace 
škod 

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, DE, EL, HU, IE, LU, PL, RO, SK, SL, ES, SE, UK, LV, LT 

Fond kalamit AT, BE*, BG, DK*, FR*, DE*, IT, NL*, PL, PT*, LT 

Státní podpora 
zajištění 

PT, ES, IT 

Stabilizační 
účty**) FI, ES, SE 

Poznámky: 1) Pojištění jednotlivých rizik, pojištění proti vybraným rizikům, *) Kalamitní fondy částečně spolufinancované z veřejných 

rozpočtů., **) Individuální bankovní účty farmářů, které jsou legislativně regulovány nebo dotovány z veřejných rozpočtů formou státního 

příspěvku. 

Zdroj: Špička (2008), aktualizace. 

 

Větší rizikovost v rostlinné výrobě vykazují jihoevropské státy s mimořádně vysokým 

rizikem sucha a výrazným působením dalších extrémních projevů počasí. Pro středoevropské 

státy pak hraje důleţitou roli krupobití a v souvislosti s klimatickými změnami také častější 

výskyt sucha, ale i přívalových dešťů. Naproti tomu státy severní Evropy jsou uvedenými 

riziky ohroţovány v daleko menší míře. Proto nelze očekávat ochotu k jednotnému přístupu 
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k řízení rizik v zemědělství v rámci států EU. Tomu odpovídá i různorodost institucionálního 

uspořádání v oblasti zemědělského pojištění. V EU na jedné straně existují státem zřízené 

instituce provozující povinné pojištění. Takovou institucí je např. řecká státní organizace pro 

zemědělské pojištění ELGA, jejíţ pojišťovací produkty jsou pro řecké zemědělce povinné. 

Systém je financován zvláštní daní z trţeb za zemědělské produkty. Podobný systém se 

uplatňuje i na Kypru (Vilhelm, 2006). Ve většině států se však uplatňuje v zemědělském 

pojištění jak soukromý, tak veřejný sektor. Často je zemědělské pojištění nabízené 

soukromými pojišťovnami dotováno z veřejných prostředků (takový systém funguje například 

v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Rakousku). Sloţitější systém spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru, s vytvořením samostatných institucí k jeho provozování a současně 

s vyuţitím státního zajištění, se uplatňuje od konce 70. let 20. století ve Španělsku. Na druhé 

straně v některých zemích je zemědělské pojištění provozováno čistě na komerční bázi bez 

státní ingerence (např. v Německu, Velké Británii a skandinávských státech). V některých 

zemích, např. ve Francii a Nizozemí, hrají vedle pojišťoven významnou roli také fondy, zčásti 

vytvářené povinnými příspěvky od zemědělců. 

Státem garantované zajištění je relativně málo vyuţívanou formou intervence veřejného 

sektoru v zemědělském sektoru EU. Ve většině evropských zemí mají pojišťovny uzavřenou 

smlouvu s komerčními zajišťovnami
1
 (nejčastěji s Munich Re, Swiss Re, Hannover Re či 

Partner Re). Úplné nebo částečné zajištění na bázi spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru (Public Private Partnership - PPP) existuje pouze v Portugalsku, Španělsku a Itálii, 

tedy opět v zemích s vysokou mírou rizik vyplývajících z nepříznivého průběhu počasí. 

Na rozdíl od situace v USA není v EU nabízeno zemědělcům pojistné řešení krytí 

výkyvů cen zemědělských komodit. 

Opatření tzv. Health Check
2
 SZP z roku 2008 (článek 68) nově umoţňuje čerpat na 

podporu zemědělského pojištění nebo fondů pro případ škod na produkci i zdroje EU, a to do 

výše 10 % z národního stropu přímých plateb. Můţe být hrazeno aţ 65 % pojistného, přičemţ 

podíl zdrojů EU můţe činit aţ 75 %. Toto opatření je vyuţíváno ve Francii, Itálii, Řecku 

a Nizozemí (Deutscher Bauernverband, 2010).  

Dále mohou členské státy poskytnout zemědělským subjektům zvláštní podporu formou 

příspěvků do vzájemných fondů na hospodářské ztráty způsobené vyhlášením ohniska nákazy 

zvířat, výskytem chorob rostlin nebo ekologickou katastrofou. Národní i evropské podpory 

z veřejných zdrojů musí být přitom v souladu se „zeleným boxem“ podpor v rámci WTO. 

Podpora nesmí představovat překáţku poskytování pojišťovacích sluţeb na vnitřním trhu. 

Nesmí být omezena na pojištění nabízená jednou společností nebo jednou skupinou 

                                                 
1
 Zajištění je vztahem mezi pojistitelem (pojišťovnou) a zajistitelem (zajišťovnou). 

2
 Doslova „přezkoušení zdraví“, tj. kontrola efektivnosti stávajících opatření SZP a její následné korekce.  
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společností, ani se na ni nesmí vztahovat podmínka, aby pojistná smlouva byla uzavřena se 

společností sídlící v dotyčném členském státě. 

1.1 Španělsko 

Podnebí Španělska je s ohledem na geografické umístění země a charakter krajiny 

poměrně různorodé. Pouze severní část má pravidelné a dostatečné sráţky v důsledku 

převaţujícího přímořského charakteru klimatu s mírnými zimami, teplými léty a dostatkem 

sráţek v průběhu celého roku. Centrální Španělsko má kontinentální charakter klimatu 

s velkými denními a sezónními rozdíly teplot a nízkými a nepravidelnými sráţkami. 

Středomořské klima charakterizuje jihovýchodní pobřeţní část se sráţkami koncentrovanými 

do podzimního a jarního období. Z toho vyplývá výrazná různorodost klimatických rizik na 

španělském území.  

K této teritoriální různorodosti přistupuje i značná variabilita průběhu a projevů počasí 

v jednotlivých letech. Nepravidelné sráţky a častý výskyt extrémních projevů počasí jsou 

důleţitým faktorem rizikovosti španělského zemědělství. 

Pěstitelé polních plodin a ovoce jako nejvýznamnější riziko vnímají krupobití, 

následované v případě polních plodin propadem cen a suchem, v případě ovoce mrazem 

a propadem cen. Pěstitelé vína pak hlavní riziko spatřují v mrazu, dále krupobití a propadu 

cen. V ţivočišné výrobě chovatelé za nejvýznamnější riziko povaţují propad cen, 

následovaný riziky nákaz. Španělské podniky s rostlinnou výrobou čelí vyšším výkyvům 

produkce neţ podniky v jiných státech EU. V případě celosvětové cenové krize a 30% 

propadu trţeb by 77% farem rostlinné výroby pokračovalo s tím, ţe by stále měly vyšší 

příjem, neţ jsou oportunitní náklady jejich práce a kapitálu. V Německu by však tento podíl 

činil pouze 30%, v Maďarsku 31% a v Nizozemí 17%. Naproti tomu španělské farmy 

zaměřené na intenzivní ţivočišnou produkci takové rozdíly oproti jiným státům EU 

nevykazují. 

Systém zemědělského pojištění je hlavní částí strategie řízení rizik a je zajišťován 

hybridní institucionální formou slučující trţní přístupy i angaţovanost státu. 

Podle průzkumu (Palinkas – Székely, 2008) vyuţívá pojištění plodin ve Španělsku 59 % 

respondentů, 37 % vyuţívá pojištění hospodářských zvířat. Tyto podíly jsou např. mírně pod 

úrovní Německa, ale vyšší neţ v Nizozemí. 

Stávající systém zemědělského pojištění vychází ze zákona o kombinovaném 

zemědělském pojištění, který byl přijat v prosinci 1978. Zákon zůstal v platnosti i po vstupu 

Španělska do EU. Účast v systému je pro španělské farmáře dobrovolná a zemědělci v něm 

participují prostřednictvím svých asociací. Stát podle zákona zajišťuje statistický a pojistně-

matematický výzkum. Nové komodity a rizika budou do systému zemědělského pojištění 

postupně zařazována, dokud se nezajistí plné pokrytí rizik ohroţujících zemědělskou 

produkci. Finanční podporu státu zákon stanovuje mezi 20 % aţ 50 % pojistného. Pojištění 
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pokryté systémem zahrnuje ze zákona škody na zemědělské produkci způsobené 

abnormálními odchylkami přírodních podmínek, jako jsou krupobití, poţár, sucho, záplava, 

vítr, sníh, choroby a škůdci. Kombinované pojištění všech těchto rizik můţe být zaváděno 

i pro další odvětví zemědělské činnosti, území a rizika aţ do jejich plného pokrytí.  

Systém je financován jak centrální španělskou vládou, tak z regionálních rozpočtů. 

Úhrn pojistných částek za plodiny a zvířata pojištěná v rámci systému se zvýšil z cca 3 mld. 

EUR v roce 1991 na téměř 11 mld. EUR v roce 2008 a celkové podpory pojistného vzrostly 

ve stejném období z cca 90 mil. EUR na cca 450 mil. EUR (Antón – Kimura, 2011). Podíl 

hodnoty pojištěné produkce na celkové produkci představoval u obilnin 72 %, u ovoce 76 % 

a podíl pojištěných hospodářských zvířat činil 79 % z celkového počtu chovaných zvířat 

(Torano, 2010).  

Distribuci pojištění zemědělcům zajišťují v systému zúčastněné komerční pojišťovny. 

Administraci pojištění a likvidaci škod zajišťuje AGROSEGURO, coţ je pojišťovací pool
3
 

vytvořený komerčními pojišťovnami. Směry vývoje pojistných produktů, dotační a tarifní 

politiku
4
 určuje ENESA, jeţ je státní organizace zřízená ministerstvem zemědělství. Část 

zajištění povinně přebírá státní zajišťovna CCS, zřízená ministerstvem financí.   

Strategii a politiku řízení rizik v zemědělství ve Španělsku znázorňuje schéma 1.  

 

Schéma 1: Strategie řízení rizik v zemědělství Španělska 

 Katastrofická rizika 
Obchodovatelná 

(pojistitelná) rizika 
Normální rizika 

Faremní strategie 

 

 

 Diverzifikace produkce 
a příjmů 

Volba technologie 

Finanční řízení 

Tržní nástroje 

 

 

Dlouhodobé kontrakty 

Odbytová družstva  

 

 

Ex-ante politiky 

 

 

 

 

 

 

Ex-post politiky 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Antón – Kimura (2011) 

 

                                                 
3
  Podle Ducháčkové (2005) je „pojišťovací pool sdružením pojistitelů pro společné krytí rizik. Princip dělení 

rizika v rámci pojišťovacího poolu vyplývá ze skutečnosti, že všichni zúčastnění pojistitelé vnášejí do poolu 

všechny své pojistné smlouvy daného druhu, čímž vytváří rozsáhlejší pojistný kmen. Z něho jsou potom 

hrazena pojistná plnění.“ 
4
  Tarifní politika je stanovení sazeb pojistného (zpravidla v procentech z pojistné částky).  

Hybridní zemědělské pojištění 
(PPP) 

SZP – jednotná platba 
Podpora tržních cen 

Ad hoc výpomoc 
z veřejných rozpočtů 
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Španělský systém řízení rizik v zemědělství je jedním z nejvíce propracovaných 

systémů v Evropě. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru významně pomohla při 

rozvoji zemědělského pojištění, zejména pokud jde o důvěru zemědělců v pojištění a jejich 

ochotu sdílet informace a rizika s jinými subjekty. Hlavní výzvou pro španělský systém je 

zajistit jeho úspěšné pokračování s ohledem na měnící se Společnou zemědělskou politiku EU 

(sniţování podpory trţních cen, přechod na decouplované přímé platby). 

Systém řízení rizik by však měl podle doporučení OECD (Antón – Kimura, 2011) 

přesněji stanovit hranici mezi katastrofickým rizikem a obchodovatelným (pojistitelným) 

rizikem tak, aby byla vymezena jasná kritéria pro ex-post podporu eliminace skutečně 

katastrofických událostí. Dále by měla být omezena podpora obchodovatelných 

(pojistitelných) rizik, u nichţ se jiţ vytvořil komerční fungující trh. Zvýšit by se měla také 

konkurence pojišťoven organizovaných v poolu AGROSEGURO. OECD také doporučuje 

maximálně vyuţít databáze o pojištění s cílem optimalizovat podporu pojistného.  

Dále OECD navrhuje přizpůsobit daňový systém tak, aby mohl být jednou ze součástí 

systému řízení rizik zemědělských podniků. Daňové úlevy jako nástroj řízení rizik 

v zemědělství by měly umoţnit rozloţení daňové povinnosti do víceletého období a zvýšení 

potřebného disponibilního příjmu v časech krize
5
.  

Systém řízení rizik ve španělském zemědělství, stejně jako i v jiných zemích, by bylo 

moţné zdokonalit také podporou rozvoje dalších nástrojů, jakými jsou například termínové 

kontrakty (forwardy, futures), diverzifikace produkce a příjmů z nezemědělských činností 

nebo vzdělávání a tréninku v aktivním řízení rizik (Antón – Kimura, 2011). 

1.2 Rakousko 

V Rakousku došlo po druhé světové válce k vytvoření Rakouské krupobitní pojišťovny, 

vzájemného pojišťovacího spolku (Österreichische Hagelversicherung VVaG), a to 

z rozhodnutí představitelů komerčních pojišťoven pojišťujících krupobitní riziko u plodin. 

Byla to reakce na vesměs nepříznivé výsledky pojištění nabízeného jednotlivými 

pojišťovnami s nedostatečným rozprostřením rizika. Tím došlo k faktické monopolizaci 

zemědělského pojištění, která trvá aţ do současnosti.  

Pojistné je dotováno z celkem z 50 % z veřejných zdrojů (polovinu představuje 

příspěvek ze státního fondu katastrof, druhou polovinu pak příspěvky jednotlivých 

spolkových zemí). Na rozdíl od situace v ČR je dotace pojištění poskytována přímo Rakouské 

krupobitní pojišťovně, která pojištěným zemědělcům předepisuje platbu pojistného jiţ 

sníţenou o tuto dotaci. Pojištěním je kryto více neţ 80 % zemědělské půdy, z toho více neţ 

60 % pojištěním proti více rizikům, která vedle krupobití zahrnují mráz, vichřici, záplavu, 

sucho, porůstání (předčasné klíčení semen) a některá další rizika. V posledních pěti letech se 

                                                 
5
  Mezinárodní porovnání systémů zdanění v zemědělství viz Vilhelm – Picková (2009). 
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pojištění rozšířilo i na pojištění zvířat (skotu a koní) na pastvě (Weinberger, 2009). Systém 

zemědělského pojištění provozovaný Rakouskou krupobitní pojišťovnou je často prezentován 

jako dobře fungující příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). Další 

zvyšování rozsahu pojistitelných zemědělských rizik by však nebylo samotným soukromým 

sektorem financovatelné (Weinberger, 2009). 

1.3 Francie 

Ve Francii jsou vyuţívány dva základní nástroje řízení rizik dopadů počasí 

v zemědělství: zemědělské pojištění a Národní fond zemědělských katastrof (FNGCA).  

Dominantní pozici na trhu zaujímá pojišťovna GROUMAPA s podílem 85 – 90 %. 

Méně významnými hráči na trhu se zemědělským pojištěním jsou PACIFICA (poskytováno 

prostřednictvím banky Credit Agricole), AXA a AGF. Pojištění zemědělské produkce však 

v zanedbatelné míře uzavírají také další velké pojišťovací instituce na trhu. 

Do roku 2002 nabízely pojišťovny pouze pojištění rizika krupobití a rizika vichřice. 

Státní podpora pojistného byla poskytována pouze u ovoce a zeleniny. V období 2002 – 2005 

byla rozšířena oblast rizik, proti kterým bylo moţno uzavřít pojištění s dotovaným pojistným, 

o mráz na vinných hroznech a ovoci a také o pojištění úrody (kromě sucha) u hlavních skupin 

polních plodin (obiloviny, olejniny, hrách). Od roku 2005 funguje nový program 

zemědělského pojištění zaloţený na principu komplexního pojištění úrody (Multiperil Crop 

Insurance – MPCI) proti celému souboru rizik (sucho, mráz, vichřice, krupobití, extrémní 

déšť atd.). Podpora pojistného se v letech 2005-09 pohybovala v rozmezí 25 % aţ 45 % 

pojistného, v současnosti vzhledem k moţnosti dotovat aţ 65 % pojistného byla míra podpory 

zvýšena. Celkem 75 % dotací je vypláceno ze zdrojů EU, zbytek ze státního rozpočtu. 

Podpora pojistného na pojištění hospodářských zvířat neexistuje. 

Dotováno je jak pojištění plodin, tak pojištění podniků. Pojištění plodin kryje rizika 

spojená s nepříznivým průběhem počasí (např. krupobití, vichřice, mráz, sucho, povodně 

a extrémní vlhkost vzduchu). Můţe být pojištěna jakákoliv plodina kromě krmných plodin
6
 

a lze pojistit jakoukoliv plodinu nezávisle na ostatních pěstovaných plodinách v podniku. 

Kalkulace náhrady škody vychází z rozdílu mezi očekávaným výnosem (zaloţeným na 

průměru 5 předcházejících let) a konečné dosaţené produkce vyčíslené sklizňovou plochou 

a v pojistné smlouvě stanovenou cenou (téţ zaloţenou na pětiletém klouzavém průměru). Od 

náhrady škody se odečítá spoluúčast, která je dle zákona minimálně ve výši 25 % hodnoty 

produkce dané plodiny. Pokud chce farmář niţší spoluúčast, nebude mu na rozdíl poskytnuta 

podpora. Škoda je stanovena likvidátorem pojistných událostí i pomocí satelitního mapování. 

                                                 
6
  Krmné plodiny jsou z pojištění vyloučeny, protože nejsou zpravidla obchodovány a nelze tak zjistit jejich 

objektivní ocenění. 
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Pojištění podniku kryje nejméně 80 % výměry trţních polních plodin na farmě. 

Spoluúčast je minimálně 20 %, aby mohla být poskytnuta dotace na platbu pojistného. Při 

niţší spoluúčasti není pojistné dotováno. Protoţe jsou brány v úvahu výnosy všech 

pěstovaných plodin a dobrý výnos jedné plodiny můţe vyváţit špatný výnos druhé plodiny, 

jsou náhrada škody i pojistné niţší neţ v případě pojištění jednotlivých plodin. Mezi farmáři 

není pojištění podniku příliš rozšířené z důvodu obavy z přílišné komplexnosti produktu. 

Základem systému zajišťovaného FNGCA je zákon o katastrofách v zemědělství z roku 

1964, změněný zákonem z roku 2006. Zákon vymezuje charakteristiky katastrofy a prahové 

hodnoty pro kompenzaci škod z FNGCA: 

 výjimečný charakter počasí (výše škod, dlouhá doba mezi událostmi), který je oficiálně 

uznán komisí na základě místního posouzení škod, 

 nepojistitelnost rizika, 

 prahové hodnoty pro výplatu kompenzací z FNGCA: min. 30 % ztrát hodnoty konkrétní 

produkce a min. 13 % ztrát na celopodnikových příjmech (Ministerstvo zemědělství 

Francie 2008).  

Národní fond FNGCA je spravován ministerstvem zemědělství a je základním pilířem 

systému řízení zemědělských rizik ve Francii. O nakládání s prostředky fondu rozhoduje stát 

nikoliv fond. Fond je tvořen příspěvky ze strany státu a příspěvky zemědělců, které jsou 

odváděny určitým procentem z pojistného placeného na pojištění jejich budov a motorových 

vozidel. Pojištění budov přitom není ve Francii povinné, nicméně většina zemědělců je 

pojištěna, pojištění motorových vozidel je povinné.  

Ročně je do fondu vkládáno zhruba 180 mil. € s tím, ţe zákon vymezuje povinnost státu 

spolufinancovat fond společně se zemědělci v poměru 50 : 50. Zemědělské organizace 

(členství v nich není povinné) přispívají ročně fixní sumou a stát doplňuje částku podle 

zákona a operativně podle výše škod v daném roce. Mimořádné výdaje státu na kompenzaci 

škod se nejprve hledají v resortních rezervách a poté ve státním rozpočtu prostřednictvím 

ministerstva financí. Případné nevyuţité zdroje fondu se nechávají k vyuţití v dalších letech. 

Výpočet příspěvku státu do fondu na daný rok vychází z odhadů škod ve zprávě, kterou 

postiţený departement posílá na ministerstvo zemědělství. Pokud ministerstvo zprávu schválí, 

je vydáno příslušné nařízení o naplňování fondu.  

Z fondu jsou kompenzována pouze nepojistitelná rizika. Škody na plodinách 

a hospodářských zvířatech způsobené chorobami a škůdci nejsou ani pojistitelné ani není 

moţná kompenzace z fondu FNGCA. V případě rozsáhlé katastrofy jsou přijímána ad hoc 

opatření na kompenzaci příjmů prvovýrobců a navazujících subjektů.   

Podle dlouhodobého průměru se na výplatě kompenzací škod z FNGCA podílí největší 

měrou sucho (60 %), dále mrazy (18 %), záplavy (13 %) a ostatní rizika (9 %). 
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Schéma 2: Financování fondu kalamit ve Francii (pro ilustraci jsou uvedeny 

částky za rok 2006) 

Kontribuce                Platby 

 

      30 mil. € 

           83 mil. € 

 

                 173 mil. €/rok (  25 let) 

 

 

    fixně 90 mil. €  

 

                 30 mil. € / rok 

 

Postup náhrady škod z fondu: 

1. Zjistí se výše škod v postiţeném departementu, přičemţ zemědělec musí škodu doloţit 

(fakturou, dodacími listy apod.). Škody šetří komise, která sdruţuje všechny zájmové 

skupiny. 

2. Zpráva je odeslána na ministerstvo zemědělství. 

3. Zasedne komise, tvořená zástupci ministerstva, zemědělských svazů a pojišťoven, která 

rozhodne, zda s ţádostí o kompenzaci škod souhlasí. 

4. Na základě schválení můţe departement přijímat ţádosti od zemědělců o odškodnění. 

5. Podmínkou výplaty kompenzací je dosaţení prahových hodnot (viz výše): 

6. Zemědělec obdrţí v průměru pouze 25 % celkové výše ztrát, které utrpěl (průměr za 

všechny plodiny). 

Prahové hodnoty jsou určovány na celostátní úrovni podle kapitálových ztrát (např. 

škody na ovocném sadu) nebo podle ztrát na produkci. Výše prahových hodnot se liší podle 

druhu výroby. Dále se zjišťují průměrné výnosy a ceny na úrovni departmentu podle druhu 

produkce, přičemţ aktualizace těchto hodnot se uskutečňuje kaţdé 3 roky (v úvahu se bere 

průměrná cena minulého roku). Při prudkém zvýšení cen se hodnoty automaticky přepočítají.    

U škod na krmných plodinách se počítá průměrná krmná dávka na zvíře, tj. ztráty se 

přepočtou na € a poté se tato hodnota přepočítá na jedno zvíře (klíčovou kategorií jsou  

dojnice), nikoliv na DJ. 
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Výhody fondu: 

 Je přesně daná procedura řešení krizí a není třeba zavádět nové postupy. 

 Alespoň částečné sníţení ztrát farmářů. 

 

Nevýhody fondu: 

 Odškodnění je nízké, v průměru jen 25 % utrpěné škody. 

 Odškodnění je velmi paušální a nezohledňuje individuální výkonnost zemědělce 

(průměry na úrovni departementu). 

 Výdaje fondu se kaţdý rok liší a tím se liší i příspěvek státu (v případě rozsáhlých 

škod je nutno hledat v rezervách státu). 

1.4 Austrálie 

Austrálie disponuje velkou rozlohou zemědělské půdy v poměru k počtu obyvatel. 

Z charakteru klimatu vyplývá, ţe počasí je v Austrálii nejvýznamnějším zdrojem rizika. 

Z rizik ohroţujících zemědělskou produkci má v Austrálii rozhodující význam sucho a dále 

nákazy zvířat. 

Většina farmářů vyuţívá pojištění plodin a hospodářských zvířat, majetku 

a odpovědnosti za škodu. Pro plodiny je krupobitní pojištění standardní nabídkou. Pro 

zahradnickou produkci je nabízeno i pojištění proti mrazu. Roční objem pojištěné produkce 

plodin proti krupobití, poţáru a mrazu představuje 7 – 10 mld. australských dolarů (AUD), 

coţ je přibliţně 20 – 25 % hodnoty zemědělské produkce Austrálie. Celkové roční pojistné 

činí zhruba 200 mil. AUD. Na pojišťovacím trhu působí 6 – 7 pojišťoven. Asi 85 % celkové 

pojistné částky je předmětem zajištění. 

Pojištění vícečetných rizik není v Austrálii nabízeno, ale mnohé společnosti usilují 

o jeho zavedení, které však podmiňují státní podporou. V posledních 25 letech byla v tomto 

směru provedena řada studií a výzkumů. Závěry ukazují, ţe bez státní pomoci by takové 

pojištění nebylo ţivotaschopné, a ţe pouze 18 % farmářů by bylo ochotno kupovat takové 

pojištění za odpovídající pojistné. 

Analýzy OECD (2009) poukazují, ţe Austrálie ve srovnání s jinými zeměmi má 

výhodnější podmínky pro zavedení pojištění sucha na základě indexů počasí (úhrn sráţek, 

teplota vzduchu aj.). Protoţe je výnosové riziko s ohledem na výskyt sucha vyšší neţ v jiných 

státech, je i potenciální poptávka po pojištění úrody při stejné úrovni transakčních nákladů 

pojištění v Austrálii vyšší neţ v jiných státech. Protoţe australští farmáři čelí riziku sucha, 

které má v tamních podmínkách téměř systematický charakter, je i případná diverzifikace 

skladby pěstovaných plodin málo efektivní. Informační asymetrie mezi pojistitelem 

a pojištěným farmářem je jednou z hlavních příčin vysokých transakčních nákladů, a proto je 

zde velký potenciál k jejich redukci zavedením pojištění, které se vztahuje na události 
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představující zdroj rizika (tj. například mnoţství sráţek za definované časové období) a je 

zaloţené na indexu, který vysoce koreluje s individuálním kolísáním výnosů. S ohledem na 

systematický charakter rizika sucha v Austrálii se ukazuje, ţe indexové pojištění můţe být 

efektivním nástrojem řízení rizik v zemědělství za předpokladu, ţe bude komerčně zajištěno. 

Rolí vlády by mělo být zajištění příslušných databází a indikátorů tak, aby farmáři 

a pojistitelé mohli vyuţívat takto odvozených indexů k redukci informační asymetrie 

i transakčních nákladů.  

Hlavní nástroje vládní politiky pro zvládání rizik spojených s projevy počasí představují 

Národní úmluva náhrady a odškodnění katastrof (National Disaster Relief and Recovery 

Arrangement – NDRRA) a Národní politika sucha (National Drought Policy - NDP). 

NDRRA zajišťuje ex post a ad hoc výpomoc obcím a jednotlivcům postiţeným většinou 

typů klimatických rizik s výjimkou sucha. Je to dohoda, podle níţ federální vláda částečně 

hradí státní výdaje  související s přírodními katastrofami. NDRRA je automaticky spuštěna, 

pokud státní /územní ad hoc výdaje na krytí škod překročí 240 000 AUD. Federální vláda 

ročně přispívá do fondů krytí katastrofických přírodních rizik ve výši 50 – 75 % výdajů států 

australského společenství.  

NDP je zaměřena na řízení rizika sucha a od NDRRA se liší systémem financování. 

NDP je zcela federální záleţitostí, na rozdíl od NDRRA, která je řízena primárně na úrovni 

jednotlivých australských států. Národní politika sucha se skládá ze tří programů: částečná 

úhrada úroků z úvěru (Interest Rate Subsidy), podpora provozního financování podniku 

ve finanční tísni z důvodu přírodní katastrofy (Relief Payments), podpora odchodu z trhu pro 

farmy v krizi (Exit Package).  

Účelem programu na částečnou úhradu úroků z úvěru je podpora ţivotaschopnosti 

podniků, které postihla přírodní katastrofa sucha a které jsou ve finanční tísni. Z tohoto 

programu je kryto aţ 50 % nákladových úroků pro všechny druhy úvěrů a půjček (kromě 

nově sjednaných) v prvním roce podpory a 80 % nákladových úroků v dalších letech.  

Zajímavou státní ingerencí je také podpora odchodu z trhu pro farmy v krizi. Program je 

zaměřen na podniky, které v důsledku sucha jiţ nejsou schopny dále pokračovat v činnosti. 

Z programu obdrţí farmáři jednorázovou dotaci aţ 150 000 AUD na rekvalifikaci a vyuţití 

poradenství a výdaje související s přemístěním se do jiného regionu. Podmínkou schválení 

dotace je příslib farmáře, ţe nebude aktivně provozovat zemědělskou činnost po dobu 5 let. 

Schválení dotace je podmíněno dalšími přísnými kritérii, a proto není tento program příliš 

vyuţíván.  

Kromě NDP a NDRRA existuje v Austrálii také Bio-security Partnership Arrangement, 

coţ je dohoda, která zajišťuje formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru odškodnění 

při propuknutí chorob zvířat nebo rostlin u některého z partnerů této dohody. Aby mohl 
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farmář čerpat odškodnění, je povinen zpracovat krizový plán na redukci rozšíření chorob do 

24 hodin po vypuknutí, resp. zjištění choroby.  

Kromě uvedených programů, zaměřených na krytí škod způsobených přírodními 

katastrofami, nabízí australská vláda tzv. Farm Management Deposit (FMD). Program 

motivuje zemědělce k vytváření finančních rezerv pro případ neočekávaného sníţení příjmů. 

Umoţňuje, aby si zemědělci vytvořili finanční rezervu ze zisku aţ do výše 400 000 AUD, 

která po dobu trvání vkladu nepodléhá zdanění. Podmínkou je vedení vkladu alespoň po dobu 

12 měsíců. Farmáři ve vymezených rizikových oblastech mohou rezervu čerpat i dříve při 

zachování stejných daňových výhod. 

Celková strategie řízení rizik v australském zemědělství je uvedena v následujícím 

schématu 3.    

 

Schéma 3: Strategie řízení rizik v zemědělství Austrálie 

 Katastrofická rizika 
Obchodovatelná 

(pojistitelná) rizika 
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Volba technologie 
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Ex-ante politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-post politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kimura - Antón (2011) 
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2. ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ A JEHO PODPORA V ČR 

Základním pilířem řízení rizik v zemědělství ČR je komerční zemědělské pojištění. 

V ČR rokem 1990 skončilo období zákonného pojištění zemědělských organizací 

zahrnujícího komplexní pojištění úrody a pojištění hospodářských zvířat a od roku 1991 je 

pojištění dobrovolné. V první polovině devadesátých let došlo v zemědělském pojištění 

k významnému poklesu pojistného. Klesající trend trval do roku 1995, kdy objem pojistného 

klesl pod hranici 900 mil. Kč. Od roku 1995 byl objem pojistného v zemědělském pojištění 

více méně stabilní. K nárůstu pojistného dochází po roce 2007, kdy se vedle tehdejšího 

nárůstu cen zemědělských komodit projevil i vliv zvyšující se podpory pojištění.  

Zemědělské pojištění, které v našich podmínkách představuje především pojištění 

plodin a hospodářských zvířat, v uplynulých dvaceti letech nabízelo více neţ deset 

komerčních pojišťoven, z nichţ většina tento segment trhu po delší či kratší době působení 

opustila. Nyní na trhu aktivně nabízejí zemědělské pojištění v zásadě čtyři komerční 

pojistitelé zemědělských rizik, a to Česká pojišťovna a. s., Generali pojišťovna, a. s., Agra 

pojišťovna (organizační sloţka rakouské Österreichische Hagelversicherung, VvaG) 

a Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Zemědělské pojištění spadá podle zákona 

o pojišťovnictví do odvětví neţivotního pojištění 8 a 9 a můţe je nabízet kaţdá komerční 

pojišťovna s licencí České národní banky pro tato odvětví, která vydá příslušné pojistné 

podmínky. V ČR není moţnost státního zajištění zemědělského pojištění, jako je tomu např. 

v USA nebo ve Španělsku. Vytvoření státní zajišťovny pro zajištění zemědělských rizik však 

bylo i v ČR jednou ze zvaţovaných alternativ zapojení státu do dané oblasti. 

V ČR přistoupil stát k dotování pojistného v roce 2000. Do roku 2003 byla podpora 

poskytována na základě dotačního titulu Ministerstva zemědělství číslo 8 – Nákazový fond 

a dotace zemědělského pojištění. Čerpání prostředků na dotace zemědělského pojištění zde 

bylo vázáno na podmínku nevyčerpání zdrojů z hierarchicky nadřazených podtitulů v rámci 

tohoto dotačního titulu. V roce 2003 tak došlo k situaci, ţe dotace zemědělského pojištění 

nebyly vypláceny.  

Od roku 2004 je podpora poskytována prostřednictvím Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.). Podpora pojištění je realizována zpětnou 

úhradou části nákladů vynaloţených pojištěným zemědělcem na pojištění zemědělských 

plodin (pojištění pro případ krupobití, poţáru, vichřice, povodně nebo záplavy, sesuvu půdy, 

vyzimování, jarního mrazu na vybraných plodinách nebo mrazu na vinné révě) a pojištění 

hospodářských zvířat (pojištění pro případ uhynutí nebo utracení v důsledku ţivelních škod, 

nebezpečných nákaz
7
  nebo jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního 

                                                 
7
 Soukromé pojištění se vztahuje i na případy utracení zvířat v důsledku nákaz kompenzované státem dle 

veterinárního zákona. Kompenzace od státu spolu s případným plněním ze soukromého pojištění tak 
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původu). Na pojištění jednotlivých škod u hospodářských zvířat se podpora nevztahuje. 

Účelem dotace je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosaţení 

vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Podpora se od roku 

2004 postupně zvyšovala z 30 % vynaloţených nákladů na pojistné za pojištění plodin a 15 % 

vynaloţených nákladů na pojistné za pojištění hospodářských zvířat aţ na 50 % v obou 

druzích pojištění od roku 2009. 

 

Tabulka 2: Vývoj zemědělského pojištění v ČR v letech 2001 – 2010 (mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 1) údaje za členské pojišťovny ČAP (bez zahrnutí Agra pojišťovny, která není členem ČAP a údaje v této struktuře 

neposkytuje), 2) Údaje včetně odhadu za Agra pojišťovnu dopočteného na základě údajů PGRLF dle žádostí o poskytnutí podpory (od 

roku 2006). 

Zdroj: Zprávy o stavu zemědělství ČR za roky (2002 – 2010), ČAP, PGRLF, a.s.  

 

Zatímco celkově lze objem pojistného za zemědělské pojištění označit jako mírně 

rostoucí, pak pojištění hospodářských zvířat vykazuje trvalý pokles, a naproti tomu objem 

pojistného v pojištění plodin s meziročními výkyvy narůstá. Pokud jde o škodní průběh, pak 

v pojištění hospodářských zvířat je trvale nízký a pojištění zemědělci získávají ve formě 

pojistného plnění za škody na zvířatech od roku 2004 kaţdoročně méně neţ polovinu 

celkového objemu pojistného. Vyšší plnění (nejvíce 55 % z celkového objemu pojistného 

v roce 2003) bylo v letech 2001 aţ 2003, a to zejména v souvislosti s případy výskytu BSE 

(bovinní spongiformní encefalopatie) u skotu. Celkový trend poklesu pojistného koresponduje 

s klesajícími stavy hospodářských zvířat. Podíl pojištěných zvířat je odhadován na 80 % 

z celkového počtu chovaných zvířat. V pojištění plodin jsou výkyvy škodního průběhu 

podstatně výraznější a ve třech ze sledovaných deseti let zde překročil objem vyplacených 

škod objem pojistného. 

Dotace pojistného ovlivňují zvyšování celkové výměry pojištěných plodin v ČR 

v letech 2001 aţ 2010, jak zobrazuje graf 1. Údaje se vztahují na plodiny pěstované na orné 

půdě, vinicích, chmelnicích a ovocných sadech. Netýkají se trvalých travních porostů, kde je 

zájem o pojištění zpravidla nízký. 

                                                                                                                                                         
postiženým chovatelům zpravidla pokrývá jak vlastní škodu na zvířatech tak i další vznikající škody 

v důsledku přerušení provozu živočišné produkce.  

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

pojistné 530,8 566,9 542,1 534,4 594,0 538,5 620,2 777,8 675,2 741,1

pojistné plnění 622,8 649,9 333,0 238,7 281,8 495,6 518,3 661,5 1 084,2 567,8

škodní průběh v % 117 115 61 45 47 92 84 85 161 77

pojistné 422,0 426,0 373,4 335,2 325,2 326,4 293,5 294,6 266,7 249,0

pojistné plnění 219,3 219,5 204,7 156,8 156,4 129,3 99,7 79,0 127,1 128,0

škodní průběh v % 52 52 55 47 48 40 34 27 48 51

pojistné 953 993 916 870 919 869 940 1 154 1 048 1 118

pojistné plnění 842 869 538 396 436 628 636 797 1 348 786

dotace pojistného 123 95 0 187 178 249 260 331 445 476

škodní průběh v % 88 88 59 45 47 72 68 69 129 70

Pojištění plodin1)

Pojištění 

hospodářských 

zvířat1)

Zemědělské 

pojištění 

celkem2)
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Graf 1: Plocha pojištěných plodin v ČR v letech 2001 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚZEI 

 

V roce 2010 výměra pojištěných plodin dosáhla 1,5 mil. hektarů. Propojištěnost
8
 v roce 

2010 činila cca 48 %, vezmeme-li za základ údaje Českého ústavu zeměměřického 

a katastrálního (ČÚZK) o celkové výměře orné půdy, vinic, chmelnic a ovocných sadů. 

Propojištěnost vztaţená k údajům registru půdy LPIS
9
, jeţ jsou základem pro poskytování 

podpor zemědělské politiky, dosahuje téměř 58 %. Pouţití údajů LPIS lze povaţovat za 

vhodnější, neboť se vztahují k uţivatelům zemědělské půdy, kteří představují rozhodující 

klientelu pro pojištění plodin. 

Na základě údajů o vývoji propojištěnosti plodin lze konstatovat, ţe dotace pojistného 

přispěla k rozvinutí českého trhu se zemědělským pojištěním, zejména pokud jde o pojištění 

plodin. Toto tvrzení však platí pouze pro tzv. pojistitelná (obchodovatelná) rizika. Komerční 

pojištění plodin v ČR však nekryje ani cenová rizika ani některá další rizika projevů počasí 

ohroţujících pěstitele. Jde zejména o riziko sucha a riziko dešťů v období sklizně. Obě rizika 

mají přitom v podmínkách probíhajících klimatických změn výrazně systematičtější charakter 

neţ většina nyní komerčně pojistitelných rizik. Tato situace by měla vést k tomu, aby této 

oblasti byla postupně věnována státem větší pozornost tak, aby s vyuţitím prostředků 

z veřejných zdrojů mohl být vytvořen finanční nástroj, např. fond, z něhoţ by bylo moţné 

                                                 
8
  Propojištěnost představuje podíl výměry pojištěných plodin k celkové výměře pěstovaných plodin. 

9
  LPIS (Land Parcel Identification System) = systém pro identifikaci pozemků pro účely poskytování podpor 

zemědělské politiky.  
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postiţeným zemědělcům vzniklé škody kompenzovat bez nutnosti ad hoc výpomocí ze 

státního rozpočtu. O zřízení takového fondu PGRLF dlouhodobě usiluje. 

Dalším významným nástrojem podpory řízení rizik jsou veškeré důchodové platby 

zemědělské politiky, tj. podpory z tzv.pilíře I a také také platby LFA z tzv. pilíře II SZP. 

Vztahy mezi provozními riziky zemědělců a přímými platbami SAPS se zabýval ÚZEI 

v rámci výzkumného záměru MZE0002725101 „Analýza a vyhodnocování moţností trvalé 

udrţitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu 

zemědělství“ (Špička, Boudný, Janotová, 2009). Analýza byla provedena na komoditní úrovni 

a vycházela z výběrového šetření nákladů a výnosů za roky 2005- 2007 u dvou komodit 

rostlinné výroby (pšenice ozimá a řepka) a u dvou komodit ţivočišné výroby (mléko a výkrm 

skotu). Výpočty byly vztaţeny k výrobním oblastem ČR a úrovni výnosů plodin, respektive 

uţitkovosti zvířat. Výsledky ukazují, ţe provozní dotace mají přímý vliv na stabilitu příjmů 

farmářů. Platby částečně nebo plně oddělené od produkce působí jako „finanční polštář“ 

zvyšující úroveň důchodu zemědělců a rozšiřující prostor pro rozhodování. Provozní dotace 

rovněţ sniţují variabilitu příjmů zemědělců. Jsou tak vhodným doplňkem k jiným běţně 

uţívaným nástrojům řízení rizik, primárně určeným ke sníţení rizika variability příjmů 

zemědělců a zemědělských podniků (pojištění, termínové kontrakty, fondy atd.). 

Podle údajů Zemědělské účetní datové sítě FADN CZ se podíl provozních dotací na 

hrubém příjmu zemědělských podniků
10

 zvýšil z 12,0 % v roce 2004 na 24,3 % v roce 2009. 

V podnicích specializovaných na chov krav bez trţní produkce mléka, které hospodaří 

převáţně v horských a podhorských oblastech, je podíl provozních dotací na hrubém příjmu 

více neţ poloviční (52 % v roce 2009). 

                                                 
10

 Hrubý příjem = hodnota celkové produkce + provozní dotace a podpory. 
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3. VÝHLEDY PODPORY ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ 

V EU PO ROCE 2013 

Stabilizace příjmů zemědělských podniků je jedním z hlavních dlouhodobých cílů 

Společné zemědělské politiky EU. Problém řízení rizik se stal jednou z priorit v rámci Health 

Check SZP v roce 2008 a stal se součástí nových výzev pro zemědělství. 

Z pozice většiny členských států i orgánů EU v roce 2008 vyplynulo, ţe jiţ není 

otázkou, zda systém řízení rizik a řešení krizí do SZP v rámci reforem zahrnout, ale pouze 

kdy, jakým způsobem (rozsah a formy opatření) a z jakých zdrojů příslušná opatření 

financovat. Názory na rozsah a způsob financování opatření pro řízení rizik a řešení krizí 

v zemědělství mezi členskými státy EU se v současné době liší. V zásadě existuje spektrum 

názorů od extrémně liberálních po konzervativní. Skupinu liberálněji smýšlejících států EU 

(Like Minded země) tvoří Švédsko, Velká Británie, Dánsko, Nizozemí, Estonsko, Lotyšsko, 

Česko a Německo. Názorové pozice států ve skupině korespondují (s výjimkou ČR) 

s existencí relativně jednodušších systémů zemědělského pojištění v těchto zemích (viz kap. 

2, tab. 1).  

Problematice řízení rizik a tzv. holistickému přístupu k jejímu řešení v zemědělství se 

dlouhodobě věnuje také OECD. Holistický přístup spočívá v mnohostrannosti zkoumání 

jednotlivých faktorů představujících zdroje rizika zemědělského podnikání. Holistický přístup 

je však komplikován nestejnorodostí podnikových struktur a chápání funkce zemědělství 

(agriculture vs. farming), která můţe být na jedné straně vnímána především jako způsob 

ţivota a na opačné straně jako podnikání (way of life vs. bussines). Např. význam přímých 

plateb pro řízení rizik je v obou způsobech odlišný (v pojetí agriculture, resp. way of life 

přímé platby zajišťují dlouhodobou existenci farem i v případech, kdy by toto nemohl pokrýt 

příjem ze samotné zemědělské produkce). Je tedy zřejmé, ţe ani cíle a nástroje řízení rizik 

nemohou být pro oba póly chápání funkcí zemědělství shodné.  

Výchozím rámcem holistického přístupu je rozdělení rizik na normální, obchodovatelná 

(marketable) a katastrofická rizika (catastrophic). Normálními riziky se rozumí běţné výkyvy 

v zemědělské produkci. Jako obchodovatelná rizika se označují ta rizika, jejichţ dopady lze 

eliminovat nebo účinně zmírňovat koupí soukromého pojištění nebo vyuţitím opčních smluv 

k prodeji produkce či jinými trţními nástroji. Naopak katastrofická rizika, postihující 

zpravidla větší počet farem nebo celé oblasti, takto řešitelná nejsou a je potřebný zásah státu. 

Státní podpory mohou efektivně slouţit i k rozvinutí soukromého trhu s riziky. Proto by 

například podpory pojištění měly být pouze dočasné a s rozvojem pojistného trhu by měly být 

postupně redukovány. Obecně je doporučováno nesnaţit se o státní intervence v oblasti 

normálních rizik, která by měla být zvládána na úrovni farmy, resp. domácnosti. Negativní 

působení většiny takových intervencí se projevuje ve sníţeném vyuţití ostatních 
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„proaktivních“ opatření farem, jako je např. diverzifikace zdrojů příjmů. Výjimkou jsou 

v tomto směru opatření při výpočtu daně z příjmu, spočívající zejména v moţnosti 

zprůměrování příjmu za období několika let (Antón et al., 2009). 

V řízení rizik v zemědělství je obecně doporučována spolupráce soukromého 

a veřejného sektoru (PPP). Na straně státu existuje pochopitelná snaha o omezení 

neočekávaných plateb v případě ad hoc pomocí zemědělskému sektoru při katastrofických 

událostech. Na druhé straně pro soukromé pojišťovnictví se některá rizika v zemědělství svým 

charakterem jeví jako systematická a tudíţ jako komerčně nepojistitelná. Například sucho 

působí plošně a v případě jeho výskytu by mohla být postiţena většina klientů pojistného 

kmene pojišťovny. Obdobný závěr platí i pro riziko výskytu nebezpečných nákaz zvířat, které 

se mohou plošně rozšířit na velkém teritoriu a navíc jejich skutečný dopad na jednotlivé 

chovatele je dán státními zásahy ze zákona v podobě nařízeného utracení nebo uzavření 

chovu. Nákazy a utrácení zvířat vyvolává často sníţení poptávky po příslušné produkci a tím 

mohou i chovatelům, kteří nejsou nákazou přímo postiţeni, vznikat významné ztráty na 

příjmech. Příkladem z uplynulého desetiletí je výskyt BSE, tzv. nemoci šílených krav, 

a následný pokles poptávky po hovězím mase. Ve většině zemí světa jsou škody v důsledku 

nařízených likvidací zvířat v souvislosti s nákazami hrazeny z veřejných zdrojů, případně 

z prostředků státem zřízených nákazových pokladen, do nichţ všichni chovatelé povinně 

přispívají. Důvodem je snaha státu o zajištění veterinární bezpečnosti. 

Dosavadní výstupy z pracovních jednání OECD k danému tématu naznačují, ţe ačkoliv 

pro řízení závaţných rizik neexistuje nějaké univerzální řešení, lze u zdařilých postupů 

vysledovat určité společné rysy. Úspěšné strategie se zaměřují na skupiny rizik, volí 

diferencované nástroje přiměřené charakteru a rozsahu rizik (např. ne vţdy je reakce ze strany 

státu vhodná) a sledují také mimoobchodní rizika. Aktivity projektu OECD se v dané oblasti 

v letech 2011 a 2012 zaměří na řízení rizik souvisejících se zajištěním potravinové 

bezpečnosti ve vybraných zemích s rychle se rozvíjející ekonomikou (emerging economies), 

na řízení rizik spojených se změnou klimatu (včetně pojištění) a na ekonomické, resp. 

institucionální aspekty řízení rizika nákaz hospodářských zvířat.  

Návrhy opatření na řízení rizik v zemědělství EU jsou shrnuty v tzv. Bílé knize
11

 

„Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“, která byla 

publikována během českého předsednictví EU v roce 2009. Jak uvádějí zdroje Ministerstva 

ţivotního prostředí
12

, základem dokumentu je návrh na vytvoření dvoufázového strategického 

rámce pro přizpůsobení se změně klimatu v EU. Hlavním cílem je v počáteční fázi vybudovat 

pevnou znalostní základnu a šířit informace v rámci členských států i mezi jednotlivými státy, 

coţ by měla zabezpečit nová internetová databáze tzv. Evropský informační systém pro 

                                                 
11

 KOM (2009) 147 v konečném znění.  
12

  Viz http://www.mzp.cz/cz/bila_kniha. 
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dopady změny klimatu a adaptace (Clearing House Mechanism). Dalším důleţitým krokem je 

zhodnocení a následná integrace adaptačních opatření do klíčových oblastí politik EU 

a posílení mezinárodní spolupráce v problematice adaptace. V rámci následující fáze se 

zhodnotí dosaţené výsledky a zváţí další strategický postup. Na rozvoj a sledování vývoje 

cílů stanovených v Bílé knize by se měla zaměřit Řídící skupina pro dopady změny klimatu 

a adaptace, sloţená ze zástupců členských států EU přímo se podílejících na tvorbě národních 

a regionálních adaptačních strategií a plánů a vedena zástupcem Evropské komise. Skupina 

by měla pracovat za podpory dalších technických podskupin specializovaných na konkrétní 

vývoj problematiky v klíčových sektorech (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 

zdravotnictví atd.).  

V závěrech Rady EU pro ţivotní prostředí z 25. června 2009 ministři schválili hlavní 

cíle Bílé knihy navrţené Evropskou komisí. Evropská komise v Bílé knize navrhuje, aby EU 

a členské státy ve vztahu k zemědělství: 

 zajistily, aby byla opatření pro přizpůsobení a hospodaření s vodou začleněna do 

vnitrostátních strategií a programů rozvoje venkova na období 2007 – 2013, 

 zváţily, jak lze přizpůsobení začlenit do podpory rozvoje venkova, a poskytnout 

přiměřenou podporu udrţitelné výrobě, zahrnující příspěvek SZP k efektivnímu vyuţívání 

vody v zemědělství, 

 prozkoumaly schopnost zemědělského poradenského systému posílit odbornou přípravu, 

znalosti a přijímání nových technologií usnadňujících adaptaci na změnu klimatu, 

 odhadly náklady na přizpůsobení pro příslušné oblasti politiky, aby je bylo moţné 

zohlednit v budoucích finančních rozhodnutích, 

 dále prozkoumaly potenciální vyuţití inovačních opatření pro financování v oblasti 

adaptace na změnu klimatu, 

 prozkoumaly, jak by mohly pojištění a další finanční produkty doplnit opatření pro 

přizpůsobení a působit jako nástroje sdílení rizika. 

Budoucí podoba podpory řízení rizik v EU je formulována ve „Sdělení Komise 

o budoucnosti SZP po roce 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů 

a územní problematiky“
13

. V dokumentu jsou prezentovány výsledky veřejné diskuse 

o budoucnosti SZP, kterou Komise uspořádala v první polovině roku 2010. 

Řízení příjmových rizik zemědělských podniků je obsaţeno cíli 1 „Ţivotaschopná 

produkce potravin“. SZP se má více zaměřit na omezení volatility příjmů zemědělských 

podniků, protoţe kolísavost cen a příjmů a stále četnější výskyt následných rizik jsou 

v zemědělství vyšší neţ ve většině jiných odvětví. V cíli 2 „Udrţitelné hospodaření 

s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu“ jsou zdůrazněna opatření ke zmírnění změny 

klimatu a přizpůsobení se této změně.  

                                                 
13

 KOM(2010) 672 v konečném znění. 
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Evropská komise navrhuje zavedení souboru nástrojů pro řízení rizik, který by účinněji 

řešil nejistotu příjmů a volatilitu trhu, jeţ zemědělství brání, aby mohlo investovat do 

zvyšování své konkurenceschopnosti. Soubor nástrojů by členským státům umoţnil pruţněji 

reagovat na rizika související s produkcí i příjmy, od nových nástrojů na stabilizaci příjmů 

(kompatibilních s kritériem „zeleného boxu“ WTO) aţ po silnější podporu pojistných nástrojů 

a vzájemných fondů. U nově zavedených nástrojů musí být zajištěna soudrţnost s jinými 

nástroji SZP, zejména s trţními nástroji (intervenční nákupy, podpora soukromého skladování 

atd.). Tyto trţní nástroje by se měly pouţívat pouze jako záchranná síť v případě cenových 

krizí. 

Evropská komise navrhla tři obecné moţnosti politiky, které reflektují hlavní závěry 

veřejné diskuse. Všechny tři moţnosti vycházejí ze struktury dvou pilířů SZP s rozdílným 

vyváţením, přičemţ podpora nových nástrojů řízení rizik by byla obsaţena ve II. pilíři. 

Na návrhy Evropské komise reagoval Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Evropského parlamentu
14

 zprávou z 31. 5. 2011. Vzhledem ke vzrůstajícím rizikům by mohly 

být vypracovány a propagovány jako moţnost volby v členských státech komerční systémy 

pojištění i pojištění více rizik (pojištění proti změně klimatu, ztrátě příjmů atd.), smlouvy 

o termínových obchodech („futures“) nebo i vzájemné fondy, částečně financované z 

veřejných finančních prostředků. V této souvislosti EP podporuje zejména společnou 

iniciativu zemědělců při zakládání seskupení a druţstev a vítá vyvíjení nových inovativních 

nástrojů. Zdůrazňuje však, ţe by měly být v souladu se zásadami WTO a nenarušovat 

evropské podmínky hospodářské soutěţe a obchod EU. EP proto vyzývá k vytvoření rámce 

pro členské státy uplatňující tato opatření, který by měl být zakotven v nařízení o jednotné 

společné organizaci trhu. 

EP ve zprávě vyzval Komisi k vytvoření společných pravidel pro nepovinnou podporu 

systémů řízení rizik členskými státy, aby se vyloučily dopady narušující hospodářskou soutěţ 

na vnitřním trhu, a to případně vytvořením pravidel na úrovni Společenství v souladu 

s pravidly WTO a v rámci jednotné organizace trhu. 

Odmítavě se EP staví k zavedení jednoho pojišťovacího reţimu pro celou EU vzhledem 

k heterogenním klimatickým podmínkám a rozdílným systémům řízení rizik v zemědělství 

v rámci EU. Podpora preventivních systémů (včetně pojištění) je pro členské státy dosud 

dobrovolná v rámci I. pilíře (článek 69
15

). Členské státy mají podle vnitřních potřeb moţnost 

pouţít aţ 3,5 % národní obálky přímých plateb na opatření v oblasti řízení rizik, stabilizace 

                                                 
14

  Zpráva o společné zemědělské politice do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů 

a územní problematiky (2011/2051(INI)). 
15

  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy 

přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro 

zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje 

nařízení (ES) č. 1782/2003. 
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a prevence (bod 4 čl. 69). V odůvodněných případech mohou členské státy poskytnout další 

prostředky z národních zdrojů.  

Spor o to, zda opatření pro řízení rizik podporovat z I. či II. pilíře SZP, vedou mezi 

sebou EK a EP od prověrky funkčnosti SZP v roce 2008. Evropský parlament preferuje první 

pilíř SZP, neboť příslušná opatření spadají spíše do oblasti trţní politiky. 

Směřování veřejné podpory řízení rizik v EU bude determinováno mimo jiné také tím, 

do jaké míry bude moţné do systému zapojit organizace producentů, odvětvová 

a meziodvětvová sdruţení a komerční pojišťovny. Do organizací producentů jsou obvykle 

sdruţeni výrobci na úrovni jednotlivých odvětví a členové těchto organizací sdílejí podobná 

rizika. Prostřednictvím organizací producentů by bylo moţné alokovat podpory řízení rizik 

a řešení krizí do jednotlivých produkčních odvětví. Evropský parlament proto vyzval Komisi, 

aby prověřila, do jaké míry lze rozšířit výrobní organizace či odvětvová sdruţení na všechny 

kategorie výrobků a do jaké míry je lze zapojit do systémů prevence rizik. Pojištění úrody je 

jiţ implementováno v reformě odvětví ovoce a zeleniny (s účinností od 1. ledna 2008) 

a v reformě trhu s vínem (s účinností od 1. srpna 2008). Podle nařízení Rady (ES) č. 

1182/2007 ze dne 26. září 2007, které je základní právní normou upravující zvláštní pravidla 

pro odvětví ovoce a zeleniny, mohou být jednotlivá opatření financována v rámci operačních 

programů z provozních fondů, které mohou zřídit organizace producentů. Provozní fondy jsou 

financovány z finančních příspěvků členů nebo samotné organizace producentů a ze zdrojů 

EU. Evropský parlament se domnívá, ţe v odvětví ovoce a zeleniny (citrusy a všechny 

dotčené produkty), vína a olivového oleje je třeba posílit systémy řízení a ţe je nutné vytvořit 

účinnější krizový fond v odvětví ovoce a zeleniny, zajistit lepší řešení krizových situací 

v odvětví vinařství a zavést aktualizovaný systém soukromého skladování v odvětví 

olivového oleje. 

Pozice ČR k návrhům orgánů EU je kladná
16

. ČR povaţuje za důleţité postupně rozvíjet 

nástroje v oblasti řízení rizik a krizí, zejména s důrazem na pokrytí nepojistitelných rizik. 

Z počátku by měly mít doplňkový charakter k nástrojům bezpečnostní sítě. Zaměřeny by měly 

být na vyrovnání poklesu příjmu zemědělců v období výrazného poklesu ceny, a to za 

předpokladu financování v I. pilíři nad rámec finančních prostředků alokovaných pro přímé 

platby.  

 

                                                 
16

 Rámcová pozice ČR k budoucí podobě Společné zemědělské politiky z 2. prosince 2010.  
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4. BUDOUCNOST PODPORY ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 

V ČR probíhají jednání o vytvoření systému řízení rizik v zemědělství s podporou 

veřejného sektoru od roku 2004, kdy byla poprvé navrţena koncepce v dané problematice. 

Zatím poslední jednání pracovní skupiny odborníků, sloţené se zástupců pojišťoven, 

Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva financí ČR, PGRLF, zemědělských nevládních 

organizací a ÚZEI, se uskutečnilo 29. listopadu 2010. 

Pracovní skupina předloţila ministru zemědělství následující závěry k diskusi 

s odbornou zemědělskou veřejností: 

 Je vhodné vytvořit reţim podpory za ztráty způsobené nepříznivými klimatickými jevy, 

tzn. sucho, déšť atd. 

 Případně vytvořit i druhý systém (financovaný ze stejného fondu rizik) zaměřený na 

poskytování náhrad za škody způsobené přírodními pohromami nebo jinými 

mimořádnými událostmi (povodní nebo záplavou) a to takových, které jsou nad rámec 

škod krytých pojistnou smlouvou.  

 Doporučuje se vytvořit fond rizik spravovaný PGRLF, a.s., jehoţ prostředky by ze zákona 

mohly být pouţity pouze na úhradu ztrát způsobených nepříznivými klimatickými jevy. Je 

však nezbytné do budoucna vyloučit veškeré ad hoc státní platby mimo plateb do fondu 

rizik a stanovit zdroje pro naplňování fondu: 

- stát + zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů (pro stimulaci účasti zemědělců by bylo vhodné 100% 

spolufinancování státu, tj. ke kaţdé 1 Kč vloţené částky zemědělských podnikatelů by 

stát přidal 1 Kč z rozpočtu), 

- u zemědělských podnikatelů, zváţit moţnost zahrnout jejich vklad do Fondu rizik do 

odpočitatelných daňových poloţek, 

- sazba příspěvku farmářů do fondu ve výši cca 300,- Kč/ha obhospodařované půdy 

s její moţnou diferenciací podle typu pěstovaných komodit. 

 Příjemce případné podpory z fondu je povinen mít pojištěno alespoň 50 % průměrné 

hodnoty rostlinné produkce. 

 Stávající reţim podpor na úhradu části zemědělcem zaplaceného pojistného zůstane 

zachován. 

 Systém bude fungovat po schválení pravidel Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 

zemědělství ČR a případně Evropskou komisí. 
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ZÁVĚRY 

Hlavními zdroji rostoucích rizik v zemědělství jsou dopady klimatických změn 

a globalizace trhů. V prvním případě jde o častější výskyt extrémních projevů počasí, ve 

druhém případě jde o výkyvy cen komodit a sniţování závislosti vývoje cen na lokálních 

podmínkách. Lokální výpadky produkce v důsledku niţších výnosů nejsou zemědělcům 

kompenzovány zvýšením cen tak, jako by tomu bylo na izolovaných trzích. Nabídku 

účinnějších nástrojů řízení rizik lze obecně zvýšit spoluprácí soukromého a veřejného sektoru. 

V rozdělení rizik na normální, obchodovatelná a katastrofická lze specifikovat moţnosti řízení 

rizik na úrovni farmy, trhu a státních zásahů. Česká zkušenost ukazuje, ţe podpora 

zemědělského pojištění z veřejných zdrojů pomohla k rozvoji jeho trhu. Pro budoucnost by 

bylo vhodné vytvořit instituce, dotované z národních veřejných zdrojů a případně i ze zdrojů 

SZP, které by v případě výskytu katastrofických nepojistitelných škod účinněji nahradily 

dosavadní ad hoc vyplácené státní kompenzace. 

Spor o to, zda opatření pro řízení rizik v zemědělství po roce 2013 alokovat do I. či II. 

pilíře SZP, mezi sebou vedou Evropská komise a Evropský parlament jiţ od prověrky 

funkčnosti SZP v roce 2008. Evropský parlament preferuje první pilíř SZP, neboť příslušná 

opatření podle jeho názoru spadají do oblasti trţní politiky. Evropská komise naopak navrhuje 

začlenit podporu řízení rizik do II. pilíře SZP.  

ČR povaţuje za důleţité postupně rozvíjet nástroje v oblasti řízení rizik a krizí, 

s důrazem zejména na pokrytí nepojistitelných rizik. Systém řízení rizik v EU by měl být 

podle pozice Ministerstva zemědělství ČR financován z I. pilíře nad rámec finančních 

prostředků alokovaných pro přímé platby. Ministerstvo zemědělství ČR a PGRLF také 

dlouhodobě usilují o vytvoření Fondu rizik, z něhoţ by byly vypláceny kompenzace škod 

způsobených riziky, která nejsou na českém trhu pojišťována. 

Obecně bude podpora řízení rizik a řešení krizí z veřejných zdrojů EU determinována 

rozloţením liberálních a konzervativních sil v legislativních orgánech EU a tím, jak budou 

vyřešeny následující otázky: 

a) Zda budou vyvinuty nové nástroje řízení rizik v zemědělství a zdokonaleny stávající 

(odkrývá se zde prostor pro výzkum nových nástrojů, který by se mohl stát jednou 

z priorit výzkumných programů Ministerstva zemědělství ČR). 

b) Zda budou preferována diferencovaná odvětvová řešení nebo horizontální přístupy. 

c) Do jaké míry bude moţné do systémů řízení rizik zapojit organizace producentů, 

odvětvová a meziodvětvová sdruţení a komerční pojišťovny.  

d) Zda bude dosavadní systém trţních intervencí SZP modifikován do podoby 

bezpečnostní ochranné sítě určené pro výjimečné situace. 
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e) Zda a jakým způsobem budou zemědělci stimulování k aktivnímu přístupu k řízení 

rizik, při klíčovém významu lidského činitele v oblasti zjišťování a zvládání rizik.   

f) Jaká bude role veřejného sektoru v řízení rizik a řešení krizí v zemědělství. Jde v tomto 

směru o úlohu PPP projektů v dané oblasti a o prosazování či omezování některých 

přístupů, např.: 

- veřejná sféra by neměla financovat nebo spolufinancovat projekty na dobře 

fungujících trzích, 

- nezvýhodňovat nevhodně cílenou intervencí určité skupiny trţních subjektů před 

ostatními, s rizikem vytváření trţních bariér či jiných deformací trhu, 

- orientovat se na cost-benefit analýzu těchto projektů s cílem vytvořit podrobnou 

metodiku hodnocení PPP projektů při budování systémů řízení rizik v zemědělství na 

národní i mezinárodní úrovni, s přihlédnutím k rozdílům mezi rozvojovými a 

vyspělými zeměmi z hlediska vyspělosti trhů, „vzdělanosti“ farmářů o nástrojích 

řízení rizik, příjmové úrovně farmářů atd. 

g) V neposlední řadě je důleţité také vytvoření koncepce kontrolních mechanismů v EU 

v dané oblasti. 
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