
 
 

           Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky 

     Týden 33/2019 

 
1)  Dění na MZe 

 

 „Myslím, že nám všem už z toho všeho hrabe“, zpívá se ve známé písničce skupiny Chinaski 

„Zadarmo“ a tak nějak by se dala popsat situace kolem hraboše polního (odtud nejspíš jeho 

přírodopisný název). Zadarmo nebude také ani likvidace škod. Podle vyhodnocení 

dotazníkového zjišťování, které jsme na základě Vašich odpovědí z minulého měsíce provedli, 

škody dosáhnou stovek milionů, s připočtením škod na trvalých kulturách a zmařeného 

založení ozimů budou sahat až do miliard korun. Vzhledem k tomu, že aplikace do nor nebude 

dostatečně účinná, chceme začít s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 

prostředí začít jednat o případných kompenzacích.  

 

 Jak trávit hraboše a neotrávit necílové organismy?  

 

 V současné době je platnost nařízení ÚKZUZ, které povolovalo cílenou povrchovou 

(plošnou) aplikaci přípravku Stutox II rozmetáním, pozastavena. V co nejkratší době by 

mělo dojít k vydání nového nařízení, které ve výjimečných případech umožní 

povrchovou aplikaci se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny (AOPK, CHKO, 

kraje, MŽP). V zájmu urychlení povolení aplikace si mají zemědělci žádat o výjimku již 

nyní. Žádosti mají být řádně podložené (ekonomická ztráta, environmentální dopady, 

dopady na zaměstnanost atd.) a směřovat minimálně na jeden z výše jmenovaných 

orgánů. Vyjádření MŽP najdete v sekci interní zprávy zde: 

 http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/dopisy/StanoviskoUKhrabosi.pdf 

 

 V platnosti by mělo zůstat nařízení z 1. srpna, které povoluje aplikovat lokálně do nor ve 

zvýšené dávce 2 až 10 kilogramů na hektar. Podle právní analýzy MŽP a MZe by však i 

tato aplikace měla podléhat schválení orgánů ochrany přírody a krajiny.     

 

 Lokální aplikace ve standartním režimu (do 2kg na hektar) by měla být podle obou 

ministerstev bezproblémová (avšak i zde není jednotný právní výklad). Není ji třeba hlásit 

orgánům ochrany přírody a krajiny, ale je nutné ji hlásit ÚKZUZ. 

 

 Povinnost hlásit aplikaci ÚKZUZ se vztahuje na všechny výše uvedené způsoby 

aplikace. 

 

http://www.akcr.cz/data_ak/19/jc/dopisy/StanoviskoUKhrabosi.pdf


 Nesklízejí jen hraboši, ale také zemědělci. K pondělí 12. srpna 2019 bylo sklizeno 79,15 % 

ploch základních obilovin oproti 98,8 % v loňském roce. Sklizeň je těsně před svým závěrem u 

ječmene ozimého 99,14 % a řepky 97,49 %, kde tyto hodnoty kopírují situaci z loňského roku. 

Sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního se pohybuje kolem 80 % sklizených ploch. 

K pondělnímu datu zbývalo sklidit 264 890 ha (20,85 %) ploch základních obilovin. Nejvíce 

zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a kraj Vysočina, kde je sklizeno 53,34 % (10,1 tis. ha z 

19,0 tis. ha) a 55,34 % (72,8 tis. ha z 131,5 tis. ha) ploch obilovin. Sklizeň řepky ve většině 

krajů překročila 90 %, 100 % sklizených ploch hlásí Plzeňský kraj a kraj Vysočina, naopak 

pomalejší dosavadní průběh sklizně byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji 88,16 %. Ke 

12. 8. 2019 je sklizeno 5 685,94 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,65 t/ha a 1 133,62 

tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,06 t/ha. Podrobnosti zde: 

http://eagri.cz/public/web/file/630771/Zne_2019___kraje_2019___cela_CR_12._8._2019.xlsx  

Odhady sklizně 2019 ČSÚ si můžete přečíst zde: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/odhady-sklizni-cervenec-2019 . 

Komentář AK ČR ke žním si můžete přečíst např. zde: 

http://www.agris.cz/clanek/205661/komora-kvuli-suchu-se-zemedelci-vice-orientuji-na-ozime-

plodiny 

 

 

2) Dění v EU a ve světě 

 

  V Irsku to vře. Přibližně 20 tisíc producentů hovězího masa z nově utvořeného hnutí Beef 

plan movement v minulých týdnech začalo nejprve bojkotovat a posléze i blokovat tamější 

zpracovatele a prodejce hovězího masa. Chovatelům se totiž dlouhodobě nelíbí nízké výkupní 

ceny hovězího masa a požadují větší podíl na výsledné maloobchodní ceně. Protesty začaly 

již na konci července a v reakci na blokádu a bojkot byla dokonce řada zpracovatelů nucena 

omezit či zcela zastavit výrobu a propouštět zaměstnance. Organizace zastupující 

zpracovatele masa Ireland meat industry ještě před týdnem protestujícím hrozila přivoláním 

policie a následným uhrazením ušlých zisků a ztrát, které se v mezidobí nashromáždily.  

Nakonec se obě strany dohodly o řešení situace u jednotícího stolu. Mluvčí beef plan 

movement Eamon Corleyse vyjádřil, že uspokojivým výsledkem by pro chovatele bylo 

stanovení jasné matematické formule, která by stanovila předem daný podíl pro prvovýrobce a 

zpracovatele na maloobchodní ceně. Pokud k tomu nedojde, jsou podle Corleyho připraveni 

v blokádě pokračovat. Situaci na trhu s hovězím masem v Irsku komplikují obavy z dopadu 

tvrdého Brexitu a také z ratifikace dohody mezi EU a zeměmi Mercosur.   
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3)  Z webu akcr.cz (aneb co Vám možná uteklo) 

 

 Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádosti na dotační program 2A Udržování a 

zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2020. 

http://www.akcr.cz/txt/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k-podavani-zadosti-na-dotacni-

program-2-a  

 

 Základní statistické údaje komodity brambory a bramborový škrob. 

http://www.akcr.cz/txt/zakladni-statisticke-udaje-komodity-brambory-a-bramborovy-skrob-578  

 
 Výsledky zahraničního agrárního obchodu ČR v 1. pololetí.  

http://www.akcr.cz/txt/vysledky-agrarniho-zahranicniho-obchodu-cr-v-1-pololeti-roku-2019  

 

4)  AK ČR v médiích  

 V médiích se objevily výstupy k Tiskové konferenci ke kvalitě mléka a pohodě dojnic. 

http://www.akcr.cz/txt/spokojene-ceske-kravy-jejich-mleko-cizine-smakuje  

 

 Dále se řešil hraboš, ke kterému jsme měli co říci i my. 

http://www.akcr.cz/txt/k-pripadu-uhynulych-zajicu  

 

5) Z programu prezidenta  

 

12/8   jednání na MZe k přemnožení hraboše polního   

13/8   setkání s tajemnicí Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR  

14/8   výjezd Velké Bílovice  

 
http://www.akcr.cz/txt/prezident-agrarni-komory-cr-navstivil-s-ministrem-zivotniho-prostredi-
zemedelce-nejvice-postizene-kalamitou-premnozeni-hrabose-polniho  
 
15/8  TK k výstavě Země Živitelka, České Budějovice,  

Rozhodčí soud ( jednání s HK ČR) 

16 a 17/8   Dožínky Zlínského kraje, Kroměříž 

17/8   TOP Víno Slovácka 2019, Polešovice 

      

 
6)     Činnost zaměstnanců Úřadu 

 

 Tento týden jsou komentáře tajemníka rovnou dva, jeden odlehčenější:  

http://www.akcr.cz/txt/hrabosi-rady-aneb-bajecni-hrabosove 

 

 

 Další komentář je spíše filozofický, ale stojí za přečtení:  

http://www.akcr.cz/txt/aristoteles-a-soudce-lync 
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7)     Organizační záležitosti Úřadu, AK ČR informuje  
 
 Srdečně Vás zveme na výstavu Země živitelka, podrobnosti najdete zde: 

http://www.akcr.cz/txt/zeme-zivitelka-2019. Pokud byste chtěli využít zlevněné vstupné pro 

členy AK ČR, lze jej získat na adrese: 

https://www.ticketstream.cz/akce/zeme-zivitelka-119616, zde zadáte kód Agrární komory ČR 

„ZZ19AKCR“.  

Pokud by se vyskytl problém, volejte na 770 148 374, 387 714 204 nebo pište na 

zofkova@vcb.cz.  

 
 Změny v získávání zahraničních pracovníků do zemědělství, potravinářství a lesnictví v 

Režimu Ukrajina a Režimu Zemědělec od 1. 9. 2019 

 

 Do 1. 9. 2019 jsou žádosti o zaměstnanecké karty zařazené garantem (AK ČR) do Režimů 

Ukrajina a Zemědělec administrované beze změny současné praxe.Od 1. 9. 2019 se 

postupy získávání pracovníků v návaznosti na novelu zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu 

cizinců na území ČR změní následovně. 

 

 Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny („Režim Ukrajina“) 

a Režim zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví („Režim 

Zemědělec“) se začlení do vládního programu „Program kvalifikovaný zaměstnanec“. 

V tomto programu bude možné žádat o zaměstnanecké karty pro zaměstnance z Ukrajiny, 

Mongolska, Filipín, Srbska a nově také z Běloruska, Černé Hory, Indie, Kazachstánu a 

Moldavska na pracovní pozice zařazené v CZ-ISCO pod kódy 4-8. Podmínky pro žadatele 

budou stejné jako pro stávající Režim Ukrajina. Pro Ukrajince bude žádosti vyřizovat nadále 

Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě; 

 

 Nově se zavádí „mimořádné pracovní vízum“ (§ 31a novely zákona) na 1 rok s možností 

opakování, ale ne prodloužení a to pro vybrané pracovní pozice v CZ-ISCO pod kódem 5-

9, tj. pomocné „nekvalifikované“ práce. Pro Ukrajince bude mimořádná pracovní víza 

vyřizovat Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě. Mimořádné pracovní vízum bude řešeno 

nařízením vlády, které je dáno do vnějšího připomínkového řízení a Agrární komora ČR 

jako jeden z garantů se v něm vyjádří do 21. 8. 2019. Nařízení vlády by mělo stanovit roční 

kvótu 1500 zaměstnanců a mělo by být platné do konce roku 2020 s případným 

prodloužením podle ročního vyhodnocení fungování a situace na trhu práce. Metodika 

vyřizování žádostí o mimořádné vízum by zůstala v zásadě stejná, jako byla v Režimu 

Zemědělec. 

 

V případě dotazů kontaktujte prosím Ing. Václava Suchana, CSc, MBA suchan@akcr.cz 

 

http://www.akcr.cz/txt/zeme-zivitelka-2019
https://www.ticketstream.cz/akce/zeme-zivitelka-119616
mailto:zofkova@vcb.cz
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 AK ČR předkládá v 8. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 

2020, Opatření 1, Operace 1.2.1. projekt k realizaci 8 seminářů a 7 exkurzí v 6 krajích České 

republiky. Jednat se bude o informační akce pro řádově 1450 pěstitelů brambor a plynule 

se tak naváže na projekt úspěšně realizovaný v předchozích letech.   

 

 V průběhu října a listopadu 2019 vydá AK ČR následovných 13 vědeckých publikací a 

jeden propagační prospekt k tématice falšovaných a ilegálních přípravků na ochranu rostlin:  

Ing. Jan Doležal a kol. - SZP 2020+ očima zemědělců, perspektivy, shrnutí (pracovní název); 

Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Jana Hovorková - Kvalita zemědělských produktů začíná na 

poli;   

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.  - Zemědělské sucho v ČR – vývoj, 

dopady a adaptace; 

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ing. Pavel Hamouz, Ing. Michaela Škeříková, 

Ing. Petr Zábranský - Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin; 

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Michaela Škeříková, Ing. Petr Zábranský - Implementace 

navigačních technologií a aplikací s podporou GPS;  

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Yvona Tyrolová - Zajištění krmivové 

základny s ohledem na možné klimatické změny; 

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Alena Výborná - Jak omezit ztráty 

u siláží; 

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Eva Kašná, Ph.D. - Průvodce šlechtěním dojeného skotu 

proti nemocem, rady pro chovatele;  

Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. - Praktické postupy šlechtění prasat 

v národním šlechtitelském programu CZEPIG. Průvodce pro chovatele; 

Ing. Eva Václavková, Ph.D., Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D. - Přeštické černostrakaté prase - 

tradice a perspektivy; 

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D. - Alternativní chov 

prasat  v podmínkách moderního zemědělství; 

Ing. Miluše Dvoržáková - Falšované a ilegální přípravky na ochranu rostlin; 

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., Ing. Tereza Sovová, Ph.D. - Geneticky modifikované 

zemědělské plodiny a potraviny na trhu EU.  

 

 Zapište si do diáře termíny seminářů organizovaných AK ČR:  

- 30/9/2019: Rozvoj zemědělství a venkova a dopady sucha na krajinu (místo konání: AK ČR, 

Počernická 96, Praha 10);  

- 8/10/2019: Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích – transfer nových 

poznatků vědy a výzkumu do praxe (místo konání ČZU, Kruhová hala Technické fakulty);  

- 22/10/2019: Společná zemědělská politika (KD Větrný Jeníkov). 

Pozvánky budou distribuovány členské základně v příštích týdnech.  



 

 

 Ve spolupráci s HK ČR a MPO připravuje AK ČR novelu zákona č. 301/1992 Sb., o 

hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony s cílem ukotvit institut Mistrovská zkouška. 

Ratifikace novely (předklad ministrem K. Havlíčkem od prvního zářijového jednání vlády) bude 

znamenat pro AK ČR nové pravomoce a povinnosti spojené s přípravou, organizací a realizací 

mistrovských zkoušek v potravinářských, zemědělských a lesnických oborech. Členové 

představenstva AK ČR budou seznámeni s aktuálním stavem schválení novely na podzimním 

zasedání.  

 

Bližší informace obdržíte na adrese stejnarova@akcr.cz.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dne 16. 8. 2019 vypracoval a úspěšné žně přeje Ing. Jan Doležal. 

(dolezal@akcr.cz) 

mailto:stejnarova@akcr.cz
mailto:dolezal@akcr.cz

