
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 24/2019 

 
1) Dění na Mze 
 

 Nenech brouka žít. Lze si zažádat o úvěry poskytované Podpůrným garančním rolnickým  

a lesnickým fondem, a.s. (PGRLF) a to až do výše 10 milionů korun (nejméně 100 tisíc Kč), 

přičemž v obálce je celkově 210 milionů korun.  Cílem je usnadnit zvládání kůrovcové 

kalamity, kvůli které se nyní těží mnohem více dřeva než v minulosti a lesníkům schází 

dostatek potřebné techniky. Podpora je zajištěna z prostředků Ministerstva zemědělství a z 

prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Splatnost úvěru bude 

maximálně 15 let, přičemž lesníci mohou požádat o podporu na snížení jistiny v tzv. režimu 

de minimis. Z jistiny bude možné odečíst maximálně 50 tisíc EUR, vždy však nejvýše 50 % 

z celkové výše poskytnutého úvěru.  

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_lesnici-dostanou-od-

ministerstva.html 

 

 Jednotná žádost definitivně uzavřena. 10. červen definitivně ukončil příjem letošních 

Jednotných žádostí. Tuto souhrnnou žádost o dotace na obhospodařovanou plochu a na 

chov zvířat si podalo téměř 31 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno přibližně 32 

miliard korun. Univerzální formulář Jednotná žádost umožňuje českým zemědělcům získat 

dotaci na jejich hospodaření. Příjem letošních žádostí odstartoval 9. dubna, řádný termín 

skončil 15. května. Žadatel měl ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až 

do 10. června. V tomto případě však obdrží sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Z 

aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl 

v objemu vyplácených finančních prostředků. Na letošní žádosti, kterých SZIF přijal 30 798 

tisíc, je připraveno zhruba 32 miliard korun, ale celková částka se bude odvíjet podle kurzu 

české koruny k euru k 30. září 2019. 

 

2) Dění v EU a ve světě 

 Zakáže Rakousko glyfosát?  Rakousko tento týden opět rozžehlo trochu pohasínající 

debatu ohledně účinné látky glyfosát, která minimálně v Evropě (ve spojených státech 

momentálně probíhají soudní spory ohledně údajné karcinogenity glyfosátu) od 

prodloužení autorizace v roce 2017 lehce pohasla. Zákon, o kterém se má hlasovat 

druhého července zatím podpořili krajně pravicoví Svobodní, přičemž návrh na zákaz 

glyfosátu předložili rakouští Sociální demokraté. Ne náhodou se tak stalo jen několik 

měsíců před předčasnými parlamentními volbami, které se chystají na podzim tohoto roku. 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_lesnici-dostanou-od-ministerstva.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_lesnici-dostanou-od-ministerstva.html


 

 

 Můžou to Rakušané vůbec udělat? Návrh se pochopitelně nelíbí samotným zemědělcům 

a také Evropské komisi, podle které je možné částečně omezit autorizovanou účinnou látku 

z prokazatelných důvodů, ale nelze ji zakázat na území celého státu vzhledem k existenci 

jednotného unijního trhu, na kterém by měla pro všechny producenty platit stejná pravidla. 

Tajemník rakouské agrární komory Ferdinand Lambacher se pro server Politico vyjádři 

následujícím způsobem: „Máme určité pochybnosti, že postup zvolený Svobodnými a 

Sociáními demorkaty je v souladu s platnou legislativou. Schvalování účinných látek je 

v kompetenci Evropské komise, nikoli samotného členského státu, navíc jako zástupci 

zemědělců odmítáme, abychom postupovali jinak než v sousedních členských státech 

Evropské unie a omezovali tak konkurenceschopnost našeho zemědělského sektoru. 

Bojujeme za naše zemědělce a snížit jejich konkurenceschopnost je to poslední, co bychom 

chtěli.   

 Pivo dělá hezká těla. Pivovarnický průmysl chce jít příkladem v označování alkoholických 

nápojů, konkrétně se jedná o závazek, podle kterého se nejvýznamnější producenti piva 

v Evropě dohodli na tom, že do roku 2020 budou etikety jejich piva obsahovat informaci o 

jeho kalorické hodnotě. Finální dohoda, kterou uzavře skupina 9500 pivovarů sdružených 

ve společné asociaci, bude podepsána pravděpodobně v září.  Vinaři chtějí kalorický index 

na etiketách přidat do doby, než se dokončí schvalování nové SZP a tedy i nové Společné 

organizace trhu, která se týká i vína, lihovarníci by chtěli výživové hodnoty na obalech uvádět 

již za půl roku.  

 Hrnec zlata na konci duhy. Stará irská pověra tvrdí, že na konci každé duhy je možné 

nalézt hrnec zlata, který střeží zelený skřítek leprikón. Irští zemědělci pravděpodobně 

dostanou pořádný pytel peněz na konci volebního období jejich krajana, Phila Hogana, 

kterého nicméně při jeho více než dvou metrech těžko nazvat skřítkem.  Minulý měsíc 

Komise ohlásila záchranný balíček pro irské chovatele hovězího masa ve výši 50 milionů 

euro, dalších 50 milionů euro pak chovatelé dostanou od irské vlády. Balíček má 

kompenzovat ztráty z omezení vývozu na britský trh, které přichází s blížícím se Brexitem. 

Komise za uvolnění prostředků požaduje omezení produkce v Irsku a restrukturalizaci 

tamního sektoru produkce hovězího. Irská vláda má o pokroku v restrukturalizaci pravidelně 

informovat Komisi a zaměřit se má především na vybudování značek kvality a motivování 

zemědělců k tomu, aby tyto značky využívali. Zlí jazykové tvrdí, že balíček má souvislost 

s uzavřením dohody mezi EU a jižní Amerikou (Mercosur), která by mohla irský sektor 

produkce hovězího masa značně ohrozit a tlakem na Komisaře Hogana, který sám z Irska 

pochází.  

 



 

3) Z webu akcr.cz (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Cenové hlášení selata a prasata 2019.  

 http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-prasata-a-selata-rok-2019 

 

 Komoditní karty mléko 2019.  

 http://www.akcr.cz/txt/komoditni-karty-mleko-2019  

 

4) AK ČR v médiích  

 
 Alternativní pohled na současnou politickou krizi přináší bývalý prezident AK ČR Jan 

Veleba.  

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nikdy-jsem-nemyslel-ze-pravda-a-laska-

mohou-plodit-takovou-nenavist-Jan-Veleba-velmi-ostre-k-Milionu-chvilek-585197 

 

 Komentář k neustálým atakům na zemědělství připravil současný prezident AK ČR 

Zdeněk Jandejsek. 

http://www.akcr.cz/txt/fakty-o-zemedelstvi-v-ceske-republice 

 

5) Z programu prezidenta AK ČR 

 
10/6      tripartita 

 
11/6      představenstvo AK ČR 
   PSP ČR -  jednání k zákonu o půdním fondu    
    
12/6      VH Benešov 

              PSP ČR, Kulatý stůl, téma - dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle   
       

13/6     VH Strakonice 
             setkání s Ing. Velebou  

  MZe jednání k legislativě   
           
14/6     ZAS Mžany – Zemědělský den 

 
 

6) Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

 Vyšel další komentář tajemníka k aktuálnímu dění. Více si můžete přečíst zde: 
http://www.akcr.cz/txt/klimaticka-krize-nebo-klimaticke-pokrytectvi 
 
 

 Tajemník se ve čtvrtek 13. června a v pátek 14. června zúčastnil předsednictva COPA a 

COGECA, kde se probírala následující témata: precizní zemědělství a robotizace, 

přípravky na ochranu rostlin (glyfosát, minor uses), obchodní dohody (Mercosur-EU, 

Austrálie-EU), reforma SZP. 

 

http://www.akcr.cz/txt/cenove-hlaseni-prasata-a-selata-rok-2019
http://www.akcr.cz/txt/komoditni-karty-mleko-2019
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nikdy-jsem-nemyslel-ze-pravda-a-laska-mohou-plodit-takovou-nenavist-Jan-Veleba-velmi-ostre-k-Milionu-chvilek-585197
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nikdy-jsem-nemyslel-ze-pravda-a-laska-mohou-plodit-takovou-nenavist-Jan-Veleba-velmi-ostre-k-Milionu-chvilek-585197
http://www.akcr.cz/txt/fakty-o-zemedelstvi-v-ceske-republice
http://www.akcr.cz/txt/klimaticka-krize-nebo-klimaticke-pokrytectvi


 
 
 
 

 Odpoledního bloku se zúčastnil také kandidát na předsedu zemědělského výboru nového 

parlamentu Paolo de Castro, ve svém vystoupení mluvil mimo jiné o nutnosti trvat na 

posílení rozpočtu EU a především obálky na zemědělství a nalezení rovnováhy mezi 

ekonomickou efektivitou a environmentálními dopady zemědělského hospodaření 

v Evropě, po de Castrovi vystoupil také současný komisař pro zemědělství a venkov, Phil 

Hogan, který od tajemníka AK ČR dostal otázku na budoucí nastavení eko-schémat, 

konkrétně na jejich roční vyúčtování (případná nutnost vracet prostředky zpět do rozpočtu 

EU v případě nedočerpání) a zastropování dotací. Komisař odmítl, že by členské státy 

musely vracet peníze, které v konkrétním roce nedočerpají z důvodu malého zájmu nebo 

nesplnění požadavků, k zastropování uvedl, že v současnosti hledá společně s Radou 

kompromis, a že vnímá specifickou situaci českého zemědělství.  

 

 Důležitou informací je, že složeni výborů (včetně výboru zemědělského) v rámci 

Evropského parlamentu ještě nebylo dokončeno, 2. 7. bude zvolen nový prezident EP, 27. 

července zasednou poprvé nové výbory (složení musí být známé do konce června). 

V polovině července bude první ustavující plenární zasedání parlamentu. S velkou 

pravděpodobností se pak o reformě SZP nebude hlasovat dříve než v březnu, případně 

dubnu příštího roku. Proto bude nutné připravit do konce roku 2020 nařízení 

k přechodnému období tak, aby zemědělci a členské státy měly co nejdříve právní jistotu.  

 

7) Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 

  Toto úterý, 11. června, na základě usnesení posledního představenstva konaného před 

XVII. Sněmu v Brně se uskutečnilo mimořádné představenstvo, jehož úkolem bylo 

připravit pro příští mimořádný Sněm úpravu základních dokumentů v reakci na dřívější 

zvýšení členských příspěvků (počet delegátů Sněmu) a některá zjištění související 

s volebními řády okresních agrárních komor.  

http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-konalo-11-

cervna-2019-v-praze 

 

 

Dne 14. 6. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 

http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-konalo-11-cervna-2019-v-praze
http://www.akcr.cz/txt/informace-z-jednani-predstavenstva-ak-cr-ktere-se-konalo-11-cervna-2019-v-praze
mailto:dolezal@akcr.cz

