
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 25/2019 

 

 
1)  Dění na Mze 

 
 Povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty bude pokračovat. Sněmovna návrh 

desítek poslanců v čele s Piráty odmítla už v prvním kole projednávání v souladu s postojem 

vlády, byť téměř nejtěsnější většinou. Děkujeme všem poslancům, kteří podpořili zdravý 

rozum a stanovisko Agrární komory České republiky.   

 

 Ministr Toman rok ve funkci. 27. června to bude přesně rok od doby, kdy do úřadu ministra 

zemědělství nastoupil čestný prezident Agrární komory České republiky Miroslav Toman. 

Děkujeme za dosavadní spolupráci a do dalších let přejeme hodně sil a úspěchů. Shrnutí 

činnosti za poslední rok z pohledu ministerstva si můžete přečíst zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_rocni-bilance-ministra-

tomana-prioritni.html 

 

 Hraboš polní jako téma číslo jedna. Mírný průběh letošní zimy a suché jaro přispělo 

k přemnožení hraboše polního, a to hlavně na Jižní Moravě, Olomoucku a Zlínsku. Podle 

Ministerstva zemědělství by v současné době jakákoli plošná aplikace rodenticidu musela být 

povolena podle zákona o rostlinolékařské péči v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 

pro omezené a kontrolované použití. Toto povolení je vydáváno pouze na dobu nepřesahující 

120 dní a je povoleno při mimořádných stavech v ochraně rostlin, které nelze zvládnout jinými 

přijatelnými prostředky. Vzhledem k tomu, že vydání výjimky je časově náročný proces, je 

třeba podnět k výjimce podat s předstihem. V době, kdy populace hraboše již začala plodinu 

likvidovat a má dostatek přirozené potravy, nebude opatření s kladením návnad dostatečně 

účelné ani při plošné aplikaci. Plošná aplikace by byla nevhodná i z pohledu případných 

následných otrav ptáků a savců. Doporučujeme monitorovat početní stavy hraboše a 

předcházet škodám agrotechnicky (orbou) a zajištěním příznivých podmínek pro dostatečný 

počet přirozených nepřátel - úpravou krajinných prvků pro zlepšení hnízdních podmínek 

dravců, umísťováním berliček apod. Je možné použít rodenticidy v rozsahu jejich povoleného 

použití v podobě návnad aplikovaných přímo do nory nebo přípravků uvolňujících plyn. 

Ministerstvo zemědělství chápe vážnost situace, a pokud se situace nezmění, je připraveno 

podílet se na řešení problematiky po sklizni zemědělských plodin, tj. v době, kdy na polích 

nebude dostatek potravy pro hraboše a ten bude reagovat na rodenticidy. 
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 Dokumentace je základ. Agrární komora České republiky situaci s Ministerstvem 

zemědělství řeší a sbírá podněty od samotných zemědělců tak, aby se podařilo záležitost 

uspokojivě vyřešit. Ve hře by mohlo být mimořádné povolení rodenticidů po sklizni či 

jednorázové kompenzace. Zásadní je poškození porostů náležitě zdokumentovat a to nejen 

pro účely výplaty pojistného, ale také případně z důvodu nesplnění některých dotačních 

požadavků (vyšší moc) z pohledu SZIF.  

 

2)  Dění v EU a ve světě  

 

 Landwirtschaft über alles. Německá spolková ministryně zemědělství Julia Klöckner na 

Radě ministrů v Lucemburku v úterý tento týden jednoznačně podpořila, aby tak zvaná eko-

schémata, tedy budoucí greening číslo dva byl pro členské státy povinný. Povinné zavedení 

těchto plateb nicméně navrhovala i Komise s dobrovolností pro samotné žadatele. Klöckner 

ve svém vystoupení navrhla, aby eko-schémata byla povinná také pro samotné žadatele o 

přímé platby, přičemž zároveň odmítla případné výjimky pro malé zemědělce tak, jako to bylo 

u původního ozelenění.  Spolková ministryně zároveň podpořila zjednodušení SZP, ke 

kterému by podle ní mohlo přispět přenesení některých pravomocí na samotné členské státy 

včetně dobrovolnosti v otázce zastropování nebo definice skutečného zemědělce. Klöckner 

nicméně ve svém vystoupení podpořila postupné zrušení plateb VCS (dobrovolná podpora 

vázaná na produkci) a navrhla místo toho povinný systém řízení rizik na úrovni členských 

států. 

 První debata vzplála. Nejsilnější politické frakce Evropského parlamentu si tento týden 

zvolily svého předsedu. Lidovcům (EPP-ED) bude předsedat neúspěšný kandidát na 

předsedu Evropské komise Manfred Weber (Německo, CDU-CSU), Socialistům (S&D) Iratxe 

Garcia Perez (Španelsko, PSoE), dosavadní předsedkyně Výboru pro ženská práva a rovnost 

pohlaví Evropského parlamentu, ALDE (nově Renew Europe, neboli Obroda Evropy, 

Liberálové) bývalý Komisař pro zemědělství a venkov a bývalý premiér Rumunska Dacian 

Ciolos (Rumunsko, Strana svobody, jednoty a solidarity) a konečně frakci Zelených (Green-

EFAS), kam se přidali i čeští Piráti bude v duchu soudružské, ehm genderové rovnosti 

společně předsedat paní Ska (Franziska) Keller, německá europoslankyně za stranu 

Zelených, absolventka Svobodné univerzity v Berlíně, oboru islamistika, turkolologie a 

judaistika, která se „proslavila“ v roce 2017, kdy v rámci řešení uprchlické krize prosazovala 

přesídlení celých syrských vesnic do východní Evropy a Philippe Lamberts, belgický 

europoslanec, který je mimo jiné velkým zastáncem korporátní daně a daně z CO2. Zástupce 

frakcí se pak nebyli schopni dohodnout na společném kandidátovi na předsedu Evropské 

komise, pouze na tom, že si nepřejí, aby jím byl „Spitzenkandidat“ Lidovců Manfred Weber. 

 



 

 Za zelenější zítřky. Tento týden tyto čtyři politické frakce také vyjednávaly o případné 

společné koalici (doposud v EP fungovala koalice Lidovců a Socialistů, nicméně v posledních 

volbách obě frakce oslabily). Podle posledních informací se frakce zatím nebyly schopné 

dohodnout na alespoň dvou z pěti okruhů, které jsou prozatím na stole, tedy na hospodářství 

a justici. V otázce hospodaření se jedná konkrétně o prostředcích na digitalizaci a inovace, 

kde by měla být připravena dohoda o posílení kapitoly na Výzkum a vývoj v rámci příštích 

rozpočtu Evropské unie. Dalším kamenem úrazu je klima a životní prostředí, kde jsou aktivní 

především Zelení, kteří v podkapitole Zemědělství tlačí na přísné povinné zastropování 

přímých plateb na úrovni 60 tisíc euro na rok a žadatele bez možnosti odečíst si od nároku 

před zastropováním osobní náklady, Zelení dále navrhují až 50 % obálky přímých plateb 

vyčlenit na tak zvaná eko-schémata a trvají na extenzifikaci živočišné výroby napříč EU. 

Pokud dosáhnou zástupci frakcí dohody, bude zatím jejím výstupem nezávazná rezoluce 

červencového plenárního zasedání Evropského parlamentu.   

 

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

 

 SZIF vydává rozhodnutí na welfare. 

http://www.akcr.cz/txt/szif-vydava-rozhodnuti-na-welfare-721 

 

 Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září.   

http://www.akcr.cz/txt/hlaseni-poctu-vcelstev-a-umisteni-stanovist-k-1-9 

 

 

4)    AK ČR v médiích  

 
 Rozhovor s prezidentem AK ČR Zdeňkem Jandejskem v příloze sobotního Práva. 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/m/pravo-2019-06-15-strana-21.pdf 

 

 Další rozhovor se týkal stavu půdy a užívání přípravků na ochranu rostlin. 

https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20190611/281530817527542 

 

 

5)     Z programu prezidenta AK ČR 
 

  17/6           jednání s prezidentem HK Vladimírem Dlouhým  
          schůzka s vedením Globusu k významné tržní síle 

  18 a 19/6   jednání V4 - Slovensko 
  20/6           Chovatelský den Zdislavice         

        setkání se zemědělci na Dvoře Vondrov              
        návštěva Farmy - výkrm prasat  

  21/6           Polní den Bernartice    

http://www.akcr.cz/txt/szif-vydava-rozhodnuti-na-welfare-721
http://www.akcr.cz/txt/hlaseni-poctu-vcelstev-a-umisteni-stanovist-k-1-9
http://www.akcr.cz/data_ak/19/m/pravo-2019-06-15-strana-21.pdf
https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20190611/281530817527542


 
 

6)     Činnost zaměstnanců Úřadu 
 

 Prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek, tajemník Jan Doležal a výkonná ředitelka pro SZP se 
zúčastnili jednání Agrárních a potravinářských komor zemí Visegrádské čtyřky na Slovensku, 
zprávu z jednání si můžete přečíst zde: 
http://www.akcr.cz/txt/agrarni-komory-zemi-visegradske-ctyrky-jednaly-na-slovensku 
 

 Další týdenní komentář tajemníka AK ČR najdete zde: 
http://www.akcr.cz/txt/komu-patri-priroda  
 

 

7)     Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 

 Ministr MPO, K. Havlíček, zahajuje vládní vyjednávání k uzákonění institutu 

„mistrovská zkouška“ (MiZk) Ministr MPO, K. Havlíček, zahajuje vládní vyjednávání k 

uzákonění institutu „mistrovská zkouška“ (MiZk) 

Vycházeje z výstupů schůzky 17. června 2019 mezi ministrem K. Havlíčkem, zástupci HK 

ČR, AK ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a profesních cechů 

zahajuje ministr od pondělí 24. června 2019 vládní vyjednávání o legislativním ukotvení MiZk 

v českém právním řádě.  Aktuální intencí je samotný zákon o MiZk. Klauzule bude 

pravděpodobně rovněž promítnuta v novele zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (nové ustanovení umožňující získat řemeslnou živnost na základě mistrovské 

zkoušky) a novele zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (nové ustanovení umožňující 

úhradu za realizaci mistrovské zkoušky odpočtem z daní).     

 V 9.F.e. se podařilo vyjednat nejvýhodnější podmínky a Rozhodnutí je zde!  

Dne 20. 6. 2019 bylo doručeno AK ČR datovou schránkou Rozhodnutí reg. č. 1629/2019-

14150Re o poskytnutí dotace na  9.F.e. Regionální přenos informací. Dotace je stanovena 

ve výši 100% uznatelných nákladů na schválený plán činnosti ve znění ze dne 27. 5. 2019. 

Podíl na financování uznatelných nákladů na schválený plán činnosti zapojením vlastních 

zdrojů AK ČR je stanoven ve výši 0%, tj. 0,00 Kč.  

S ohledem na povinnost udělenou Zásadami (viz. Výklad dotačního programu, bod 6, 

odstavec 2) byla 21. 6. 2019 informační střediska AK ČR vyzvána k zaslání pozvánek na 

semináře/workshopy/kurzy organizované počínaje 21. červnem 2019 spolu s internetovým 

odkazem, na kterém je pozvánka umístěna. To vše i přesto, že tak bylo učiněno v minulosti 

pro účel vyvěšení na webu AK ČR. V souladu se Zásadami musí být pozvánky zaslány 

minimálně 10 pracovních dnů před konáním akce. Vycházeje z výstupů schůzky 17. června 

2019 mezi ministrem K. Havlíčkem, zástupci HK ČR, AK ČR, Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR a profesních cechů zahajuje ministr od pondělí 24. června 2019 

vládní vyjednávání o legislativním ukotvení MiZk v českém právním řádě.  Aktuální intencí je 

samotný zákon o MiZk. Klauzule bude pravděpodobně rovněž promítnuta v novele zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (nové ustanovení umožňující získat řemeslnou  

http://www.akcr.cz/txt/agrarni-komory-zemi-visegradske-ctyrky-jednaly-na-slovensku
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živnost na základě mistrovské zkoušky) a novele zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

(nové ustanovení umožňující úhradu za realizaci mistrovské zkoušky odpočtem z daní).     

 Komise pro školství při AK ČR hostila 20. 6. 2019 děkanku Fakulty agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů, ČZU  

Ve čtvrtek 20. června 2019 se uskutečnilo jednání Komise pro školství a její sekce, kterého 

se zúčastnila i děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, prof. Iva 

Langrová. Tématem řešení byly mj. nástroje propagace zemědělského školství a spolupráce 

AK ČR s ČZU.   

Bližší informace na adrese stejnarova@akcr.cz . 

 

 

Dne 21. 6. 2019 vypracoval Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 
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